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لألطراؼ في  االجتماع السابع والعشروف
بروتوكوؿ مونترياؿ بشأف المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزوف
 َُِٓ نوفمرب/تشرين الثاين ٓ-ُ اإلمارات العربية اؼبتحدة، ديب،

بشأف المواد المستنفدة  تقرير االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ في بروتوكوؿ مونترياؿ
 لطبقة األوزوف

 مقدمة
ف لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف فندؽ كونراد يف ديب، اإلمارات قد االجتماع السابع كالعشرك عي  -ُ

 .َُِٓنوفمرب تشرين الثاين/ ٓإذل  ُيف الفًتة من  ،العربية اؼبتحدة
 (5112تشرين الثاني/نوفمبر  3 - 1القسم األوؿ: الجزء التحضيري )

 افتتاح الجزء التحضيري - والً أ
رطبوايت جنيك )النمسا(، كالسيدة إيبا كر اؼبشاركاف، السيد بوؿ   الرئيساففتتح اعبزء التحضَتم ا -ِ

 .َُِٓ نوفمربثاين/تشرين ال ُاألحد من يـو  َُيف الساعة )إندكنيسيا(، 
وزارة البيئة كاؼبياه يف دكلة اإلمارات بوزير الافتتاحية كل من السيد راشد أضبد بن فهد  كأدذل دببلحظات -ّ

 .رظبيان  االجتماع تافتتح اليتألمانة األكزكف،  ةالتنفيذي ة، األمينبَتمبيليالعربية اؼبتحدة، كالسيدة تينا 
 العربية المتحدةبياف ممثل حكومة دولة اإلمارات  -ألف 

يف ديب كأعرب عن تقديره ألمانة األكزكف كسائر اؼبشاركُت يف األطراؼ ب رحب السيد بن فهد يف كلمتو -ْ
اؼبخاطر اليت ملتزمة بالعمل مع اجملتمع الدكرل ؼبواجهة صبيع  ظلال تكقاؿ إف حكومتو تنظيم ىذا االجتماع. 

فيينا  لوفاء بالتزاماهتا دبوجب اتفاقيةاؼبتواصلة سعيان لدىا جهو ما يتضح من صحة اإلنساف كالبيئة، على كبو هتدد 
اعبهود كأضاؼ أف ، على التوارل. َُٗٗك ُٖٗٗيف  ىذين الصكُتإذل  هاانضمامكبركتوكوؿ مونًتياؿ منذ 
الدعم التشريعي كاؼبؤسسي للتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية مشلت اؼببذكلة يف ىذا الصدد 

القضايا بشأف الوطٍت كاإلقليمي الصعيدين الوعي على شحذ عن  كمكافحة التجارة غَت اؼبشركعة، فضبلن  فلورية
ركح ب ، كدعا األطراؼ إذل العمل معان اؼبرتفعة درجات اغبرارة احمليطةظركؼ يف اؼبربدات اغبرجة مثل استخداـ 

مستدامة إلدارة مركبات الكربوف  حىت اآلف يف البحث عن حلوؿأبدكىا اليت كالتوافق نفسها اؼبسؤكلية 
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اليت تكتسي  بعُت االعتبار كجهات نظر صبيع األطراؼ، كضركرة معاعبة مسألة تغَت اؼبناخ اؽبيدركفلورية، آخذين
 .نفس األنبية

قباح الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يسَت يف ت ؼبا قامت بو من دكرحكومتو  ارتياحعرب عن أ كبعد أف -ٓ
ح إدخاؽبا على كالتعديبلت اؼبقًت  فلوريةاؽبيدرك مركبات الكربوف شاء فريق اتصاؿ ؼبناقشة إدارة على إناالتفاؽ يف 

يف  ة، سبٌت لؤلطراؼ اؼبزيد من النجاح يف مداكالهتامركنعلى ما أبدتو من تقديرىا عبميع األطراؼ الربكتوكوؿ، ك 
يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت  يف الدكرة اغبادية كالعشرين ؼبؤسبر األطراؼكذلك االجتماع اغبارل ك 
 اؼبناخ يف باريس.

 بياف ممثلة برنامج األمم المتحدة للبيئة -باء 
اعبهود الناجحة اؼببذكلة يف إطار اتفاقية فيينا مبلحظاهتا االفتتاحية إف يف  بَتمبيلي قالت السيدة -ٔ

من شأنو أف يكوف مصدر  مثاالن كزكف غدت تشكل من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكبركتوكوؿ مونًتياؿ لتخليص العادل 
على ضباية طبقة أكزكف األرض ساعد فقط تتلك اعبهود دل إؽباـ للنجاحات يف اؼبستقبل، خاصة بالنظر إذل أف 

 بشكل كبَت يف التخفيف من خطر تغَت اؼبناخ. أيضان  تسانببل 
، عندما نشر ُْٕٗإذل عاـ يعود ًتياؿ اتفاقية فيينا كبركتوكوؿ مون أف تاريخ السيدة بَتمبيلي كأضافت -ٕ

تدمر طبقة  رائدة تشَت إذل أف مركبات الكربوف الكلورية فلورية ان الباحثاف ماريو مولينا كشَتككد ركالند حبوث
، العادل اؼبصرم ربت قيادة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمديرىا التنفيذم آنذاؾكجرل التفاكض األكزكف. 

أسفرت عن اعتماد اتفاقية فيينا يف ، السًتاتوسفَتماألكزكف دة هتدؼ إذل ضباية طبقة على معاى مصطفى طلبة،
 ؽبا.اؼبلحق عامُت، بركتوكوؿ مونًتياؿ ذلك ب، كبعد ُٖٓٗعاـ 

. لبلتفاقيةالحتفاؿ يف الذكرل الثبلثُت دكاعي االكثَت من  ُٕٗالػػػػ كأردفت قائلة إف ألطراؼ االتفاقية  -ٖ
يف  َٓمن التدرهبي تدابَت رقابة للتخلص بازباذ ، متواضعة بداية بركتوكوؿ مونًتياؿو بدأ فيالذم الوقت في ف

كربوف الكلورية فلورية كذبميد إنتاج كاستهبلؾ ثبلثة ىالونات، من مركبات الاؼبائة من ؾبموعة من طبسة مركبات 
اؼبواد، دبا مادة من ىذه  ََُحوارل التخلص التدرهبي من البلحقة ليشمل سنوات ال مت تعديل الربكتوكوؿ يف

للتخلص  يف ذلك بركميد اؼبيثيل كمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، كتسريع اعبدكؿ الزمٍت اؼبتفق عليو سابقان 
 مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية.من التدرهبي 

. هاطموحول كزادت ثقتها بنفسها كما ارتفع مستمن خبلؿ العمل، كأشارت إذل أف األطراؼ تعلمت  -ٗ
 مركبات الكربوف الكلورية فلورية كاؽبالونات كمركبات الكربوف اؽبيدرككلوريةفقد اتبع تطور ضوابط الرقابة على 

)األطراؼ العاملة باؼبادة  ٓ اؼبادةمن  ُالفقرة بُت األطراؼ العاملة دبوجب ان يبيز نفلورية كبركميد اؼبيثيل مبطان مر 
يف حُت تؤجل األطراؼ  ةمبكر  تاحبيث قضت بأف تتخذ األطراؼ األخَتة إجراءاألطراؼ غَت العاملة هبا، ( ك ٓ

. طراؼكل ؾبموعة من األقابة كجداكؿ زمنية دبا يتناسب مع  لر ت تدابَت لداعتم، ك األكذل ازباذ ىذه اإلجراءات
سبويل بتقدًن  ٓدة ؼبااالعاملة باؼبطلوبة من األطراؼ ضافية اإلااللتزامات كعلى القدر نفسو من األنبية، ترافقت 

 إضايف لتلك األطراؼ.
اآللية اؼبالية اؼبخصصة لو، اليت قدمت منذ تقف كراءه قباح بركتوكوؿ مونًتياؿ كمضت قائلة إف  -َُ

 لدللتغطية التكاليف اإلضافية لتنفيذ الربكتوكوؿ أمريكي دكالر  بليوف ٓ,ّأكثر من  َُٗٗإنشائها يف عاـ 
األطراؼ يف  تقاريرىا اليت ساعدت عمل أفرقة التقييم التابعة لوكراء قباحو  كما يقف؛  ٓاؼبادة بالدكؿ العاملة 
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اليت أبدهتا األطراؼ مراران إذل بيانات علمية كتكنولوجية كاقتصادية سليمة؛ كالرغبة  ازباذ قرارات مستنَتة استنادان 
 يف إهباد أرضية مشًتكة على مر السنُت.

 َْحوارل أؽبم لتخلص التدرهبي من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف قباح بركتوكوؿ مونًتياؿ يف اكأضافت أف  -ُُ
، دبا يف ذلك اؽبند، كائتبلؼ كاسع من الدكؿ اعبزرية النامية، كاالرباد األكركيب كدكلو األعضاء الثماين طرفان 

ركبات ربكتوكوؿ للتعامل مع مالكالعشرين كثبلث دكؿ من أمريكا الشمالية، لتقدِّـ أربعة تعديبلت مقًتحة على 
. كيف االجتماع السادس كالثبلثُت اؼبستأنف الذم عيقد يف ديب األسبوع اؼباضي، بدأ الفريق اؽبيدركفلورية الكربوف

العامل اؼبفتوح العضوية يف كتابة اؼبرحلة اؼبقبلة من الربكتوكوؿ باؼبوافقة على كالية جملموعة اتصاؿ تتوذل معاعبة 
من خبلؿ النظر يف التحديات اليت تواجو صبيع األطراؼ،  يف مرحلتُت، أكالن فلورية اؽبيدرك مسألة مركبات الكربوف 

فلورية، كبعد ذلك من خبلؿ مناقشة اؽبيدرك سيما البلداف النامية األطراؼ، يف إدارة مركبات الكربوف  ال
 .لتعديل الربكتوكوؿ لكي يشمل مركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةاألربعة قًتحات اؼب

الكربوف اؽبيدركفلورية، ينبغي على األطراؼ يف االجتماع  مركباتيف مسألة  دمان قي كأكدت أنو للمضي  -ُِ
بوسائل منها ، ٓؼبادة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؾبموعة االتصاؿ اؼبقًتحة كمعاعبة الوضع اػباص  اغبارل إنشاء

لبدائل كتوفَت اؼبوارد لم االستعراض الدكر ك اإلعفاءات، ككذلك عن طريق للتنفيذ،  اإلضايف وقتكالاؼبركنة  منحها
ليس  ،لؤلطراؼ اؼبعنيةفرصة ف التفاقية فيينا و الذكرل السنوية الثبلثكتتيح اؼبالية يف إطار اآللية اؼبالية للربكتوكوؿ. 

لبناء معادل جديدة كاستخداـ اؼبؤسسات كاآلليات  أيضان  ، بلالنجاحات السابقة لنظاـ األكزكفبفقط لبلحتفاؿ 
على االستجابة  كقدرتوعلى مدل سنوات لضماف استمرار أنبية بركتوكوؿ مونًتياؿ أنشأهتا اليت كاؼبعرفة كاػبربة 

 لبلحتياجات اؼبتغَتة كالقضايا الناشئة من أجل خَت البشرية كالبيئة.
 المسائل التنظيمية -ثانياً 
 الحضور -ألف 

 ،االرباد الركسيالتالية: حضر االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ يف الربكتوكوؿ فبثلو األطراؼ  -ُّ
 ،كألبانيا ،كإستونيا ،كأسًتاليا ،كإسبانيا ،كأرمينيا ،كاألردف ،كاألرجنتُت ،كأذربيجاف ،كإثيوبياكاالرباد األكركيب، 

 ،كأككرانيا ،تافكأكزبكس ،كأكركغوام ،كأنغوال ،كإندكنيسيا ،كأنتيغوا كبربودا ،كاإلمارات العربية اؼبتحدة ،كأؼبانيا
 ،كالربتغاؿ ،كالربازيل ،كالبحرين ،كباالك ،كباكستاف ،كباراغوام ،كإيطاليا ،كأيرلندا ،اإلسبلمية( -هوريةكإيراف )صب

 ،كبولندا ،كالبوسنة كاؽبرسك ،كبوركينا فاسو ،كبوتسوانا ،كبنن ،كبنما ،كبنغبلديش ،كبلغاريا ،كبركين دار السبلـ
 ،كجزر القمر ،كجزر البهاما ،كاعببل األسود ،جامايكاك كتيمور ليشيت،  ،كتشاد ،كتركيا ،كتايلند ،كبيبلركس

 ،كاعبمهورية العربية السورية ،كاعبمهورية الدكمينيكية ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،كاعبمهورية التشيكية ،كجزر كوؾ
 ،قياكجنوب أفري ،كصبهورية مقدكنيا اليوغوسبلفية سابقا ،كصبهورية الك الديبقراطية الشعبية ،كصبهورية كوريا

 ،كسنغافورة ،كسلوفاكيا ،كالسلفادكر ،كسرم النكا ،كساموا ،كزمبابوم ،كركمانيا ،كركاندا ،كالدامبرؾ ،كجورجيا
 ،كغابوف ،كعماف ،كالعراؽ ،كالصُت ،كالصوماؿ ،كشيلي ،كسويسرا ،كالسويد ،كالسوداف ،كسوازيلند ،كالسنغاؿ

 ،البوليفارية( -كفنزكيبل )صبهورية  ،كالفلبُت ،كفرنسا ،كبيسا -كغينيا  ،كغيانا ،كغواتيماال ،كغرينادا ،كغانا
 ،ككمبوديا ،ككركاتيا ،كالكرسي الرسورل ،كالكامَتكف ،كقَتغيزستاف ،كقطر ،كقربص ،كفييت ناـ ،كفيجي ،كفنلندا
 ،كمدغشقر ،كماليزيا ،كمارل ،كلبناف ،ككينيا ،كالكويت ،ككولومبيا ،ككوستاريكا ،ككوت ديفوار ،ككوبا ،ككندا
يرلندا آكاؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى ك  ،كاؼبملكة العربية السعودية ،كملديف ،كمبلكم ،كاؼبكسيك ،كمصر

 ،كنيباؿ ،كالنمسا ،كالنركيج ،اؼبوحدة( -كميكركنيزيا )كاليات  ،كموزامبيق ،كموريشيوس ،كمنغوليا ،الشمالية
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 ،كالياباف ،كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،كىولندا ،كراسكىند ،كاؽبند ،كىاييت ،كنيوزيلندا ،كنيجَتيا ،كالنيجر
 .كاليوناف

اؼبتخصصة التالية: أمانة الصندكؽ اؼبتعدد كحضر االجتماع أيضان فبثلو ىيئات األمم اؼبتحدة كككاالهتا  -ُْ
ج األمم ، كبرناماألطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ، كأمانة اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ

اؼبتحدة اإلمبائي، كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية، كالبنك الدكرل، 
 اعبوية. دكاؼبنظمة العاؼبية لؤلرصا

كمثلت أك حضرت االجتماع اؼبنظمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظمات غَت اغبكومية كالدكائر الصناعية  -ُٓ
 خرل التالية كاألفراد التالية أظباؤىم:كاألكاديبية كاؽبيئات األ

 Air-conditioning, Heating and Refrigeration Institute, Air-Conditioning and Refrigeration European 

Association, Alliance for Responsible Atmospheric Policy, Association of Heating, Refrigerating and 

Air-Conditioning Engineers, Center for Climate and Energy Solutions, Centre for Science and 

Environment, Chemours, China Association of Fluorine and Silicone Industry, China Household 

Electrical Appliances Association, China Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association, 

Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Council on Energy, Environment and Water, CPI 

Industry, Daikin Industries, D.C. Pro Engineering L.L.C., Emirates Diplomatic Academy, 

Environmental Investigation Agency, European Partnership for Energy and the Environment, 

Ghantoot Transport & General Contracting Establishment, GIZ Proklima, Gluckman Consulting, 

Grassroots Government Advocacy Committee, Guangdong Meizhi Compressor Company and 

Welling Motor, Gujarat Fluorochemicals Limited, Honeywell, ICF International, INCON CRM FZE, 

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

Development, Institute of Nuclear and Energy Research (Instituto de Pesquisas Energeticas e 

Nucleares), Intech Pharma Pvt Ltd., International Institute of Refrigeration, International 

Pharmaceutical Aerosol Consortium, Japan Fluorocarbon Manufacturers Association, Japan 

Refrigerants and Environment Conservation Organization, Japan Refrigeration and Air-Conditioning 

Industry Association, Johnson Controls, JSC Kompozit, L. Kamal & Company, Kuwait University, 

Lawrence Berkeley National Laboratory, Mrs. Meenakashi Lekhi, Member of Parliament of India, 

Linde Group, Linde Gases Division, L. Kamal & Company, Mr. Jonathon Ong, Mr. Rajiv Pillai, 

Marketways, Mebrom Puurs, Mhmeng Consulting, MOPIA, Natural Resources Defense Council, 

National Aeronautics and Space Administration, Olama Consultancy, OSSC HaloPolymer, Petra 

Engineering, Refrigeration and Air-Conditioning Manufacturers Assocation, Refrigerant Gas 

Manufacturers Association, Refrigerant Reclaim Australia, Refrigerants Australia, RTOC Consulting 

Company, Shecco, Squire Patton Boggs, SRF Limited, Terre Policy Centre, The Three Factors 

Company, Transfrig, Transmond Environment Ltd., United Technologies Climate, Controls & 

Security, World Avoided Project, Ying Peng Group, Zhejiang Dongyang Chemical Co. Ltd., Zhejiang 

Foopeng Chemical Co. Ltd., Zhejiang Yonghe Refrigerant Co. Ltd. and 3M Electronics. 

 أعضاء المكتب  –باء 
 .يتارامشاك  يك كالسيدةناعبزء التحضَتم لبلجتماع السيد كراجاسة اشًتؾ يف رئ -ُٔ

 إقرار جدوؿ أعماؿ الجزء التحضيري –جيم 
جدكؿ األعماؿ التارل للجزء التحضَتم على أساس جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت الوارد يف الوثيقة  مت إقرار -ُٕ

UNEP/OzL.Pro.27/1: 
 افتتاح اعبزء التحضَتم: - ُ

 ؛اإلمارات العربية اؼبتحدةة فبثل حكوم اتبيان )أ(

 .برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة فبثل اتبيان )ب(
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 اؼبسائل التنظيمية: - ِ

 إقرار جدكؿ أعماؿ اعبزء التحضَتم؛ )أ(

 تنظيم العمل. )ب(
 اؼبسائل اإلدارية: - ّ

 ؛َُِٔالنظر يف عضوية ىيئات بركتوكوؿ مونًتياؿ لعاـ  )أ(
 كميزانيات الربكتوكوؿ. ربكتوكوؿ مونًتياؿلستئماين لصندكؽ االلالتقرير اؼبارل  )ب(

 من بركتوكوؿ مونًتياؿ:طاء  ِ -ألف  ِاد و اؼبسائل اؼبتصلة باإلعفاءات من اؼب - ْ
 ؛َُِٔتعيينات إعفاءات االستخدامات الضركرية لعاـ  )أ(

 . َُِٕكعاـ  َُِٔتعيينات إعفاءات االستخدامات اغبرجة لعاـ  )ب(
 صلة ببدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف:اؼبسائل اؼبت - ٓ

تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بشأف اجملموعة الكاملة من بدائل اؼبواد  )أ(
 )ج((؛-)أ( ُ، الفقرات الفرعية ٗ/ِٔاؼبستنفدة لؤلكزكف )اؼبقرر 

 ٔ/ُٗمن اؼبقرر  ٗاؼبعلومات اؼبستكملة اؼبقدمة من األطراؼ عن تنفيذىا الفقرة  )ب(
 (.ّ، الفقرة ٗ/ِٔ)اؼبقرر 

 لفريق العامل اؼبفتوح العضوية.لنتائج االجتماع السادس كالثبلثُت اؼبستأنف  - ٔ
 التعديبلت اؼبقًتحة على بركتوكوؿ مونًتياؿ. - ٕ
 ٔ/ُٗاؼبسائل اؼبتعلقة بالتخلص التدرهبي التاـ من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية )اؼبقرر  - ٖ

 ((.ُْ-ُِ)الفقرات 
اليت تصدر كل أربع سنوات عن أفرقة  َُِٖاجملاالت احملتملة للًتكيز عليها يف تقارير عاـ  - ٗ

 التقييم.
اؼبسائل اؼبتعلقة باالمتثاؿ كاالببلغ عن البيانات: عرض عمل عبنة التنفيذ دبوجب إجراء عدـ  -َُ

 هما.هبا كالنظر فياليت أكصت االمتثاؿ لربكتوكوؿ مونًتياؿ كاؼبقررات 
 مسائل أخرل. -ُُ

من جدكؿ األعماؿ  ُُخبلؿ إقرار جدكؿ األعماؿ اتفقت األطراؼ على أف تتم يف إطار البند  -ُٖ
)مسائل أخرل( مناقشة مشركع مقرر مقدـ من االرباد األكركيب بشأف إطبلقات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف من 

اؼبالية اليت أثارىا فريق التكنولوجيا كالتقييم عمليات اإلنتاج كفرص اغبد من مثل ىذه اإلطبلقات؛ كالقضايا 
 ٖ، الفقرة UNEP/OzL.Pro.27/2/Add.1)انظر  َُِٓاالقتصادم يف إضافة لتقريره اؼبرحلي يف حزيراف/يونيو 

)ق((؛ كذبنب الواردات غَت اؼبرغوب فيها من اؼبنتجات كاؼبعدات احملتوية على اؼبواد احملددة يف اؼبرفق جيم من 
ونًتياؿ أك اؼبعتمدة عليها؛ كالتأخَت يف ربويل أمواؿ اؼبشاريع إذل بعض األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة بركتوكوؿ م

من الوكاالت اؼبنفذة التابعة للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ؛ كتدمَت اؼبواد اؼبستنفدة  ٓ
 لؤلكزكف.
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 تنظيم العمل -داؿ 
إلجراء اؼبعتاد كأف تنشئ أفرقة اتصاؿ حسب الضركرة، مع السعي إذل كافقت األطراؼ على أف تتبع ا -ُٗ

 تقليل عدد األفرقة اليت تعمل يف كقت كاحد لضماف اؼبشاركة الفعالة للوفود الصغَتة.
 المسائل اإلدارية - ثالثاً 

 5113النظر في عضوية ىيئات بروتوكوؿ مونترياؿ لعاـ  -ألف 
إلقليمية تقدًن ترشيحات إذل األمانة لوظائف اؽبيئات اؼبختلفة طلب الرئيس اؼبشارؾ إذل اجملموعات ا -َِ

االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ، كالرؤساء أعضاء مكتب دبا يف ذلك  ،العاملة يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ
نفيذ اؼبشاركُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية كأعضاء اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ كعبنة الت

 .َُِٔإجراء عدـ االمتثاؿ لربكتوكوؿ مونًتياؿ لعاـ  دبوجب
 َُِٔعبنة التنفيذ كاللجنة التنفيذية للعاـ أكردت األمانة بعد ذلك أهنا تلقت أظباء اؼبرشحُت لعضوية  -ُِ

كأف مشاريع اؼبقررات ذات الصلة  َُِٔكاؼبرشحُت للرؤساء اؼبشاركُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية لعاـ 
 احة على بوابة االجتماع اإللكًتكنية.مت

 التقرير المالي للصندوؽ االستئماني والميزانيات المتعلقة ببروتوكوؿ مونترياؿ -باء 
اسًتعى الرئيس اؼبشارؾ االنتباه، لدل تقدًن ىذا البند، إذل اؼبيزانية اؼبعتمدة كاؼبيزانية اؼبقًتحة الواردتُت  -ِِ

. UNEP/OzL.Pro.27/4/Add.1كإذل التقارير اؼبالية الواردة يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1يف الوثيقة 
كأشار إذل أنو جرت العادة يف االجتماعات السابقة أف تيشكل األطراؼ عبنة للميزانية تتوذل استعراض الوثائق 

تلك اؼبمارسة، كافقت اؼبتصلة باؼبيزانية كإعداد مشركع مقرَّر أك أكثر بشأف اؼبسائل اؼبتصلة باؼبيزانية. ككفقان ل
األطراؼ على تشكيل عبنة للميزانية، ينسق أعماؽبا السيد ديبلنو فَتكم )ىولندا( كالسيد ليزرل ظبيث )غرينادا(، 
للموافقة على ميزانية الصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ، كإعداد مشركع مقرر بشأف اؼبسائل اؼبالية اػباصة 

 بالربكتوكوؿ.

شارؾ للجنة اؼبيزانية بعد ذلك مشركع مقرر بشأف التقرير اؼبارل للصندكؽ االستئماين عرض الرئيس اؼب -ِّ
ا يف اعبزء الرفيع ا كاعتمادنبمكاؼبيزانية اؼبتعلقة بربكتوكوؿ مونًتياؿ، كقد كافقت عليهما األطراؼ للنظر فيه

 اؼبستول.

 بروتوكوؿ مونترياؿطاء من  5 –ألف  5القضايا المتصلة باإلعفاءات من المواد  - رابعاً 
 5113تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعاـ  –ألف 

عند تقدًن ىذا البند الفرعي، أشار الرئيس اؼبشارؾ إذل أف الفريق العامل اؼبفتوح العضوية استمع يف  -ِْ
ترد تعيينات  اجتماعو السادس كالثبلثُت إذل عرض قدمو فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم مشَتان إذل أنو دل

جهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة للعاـ اغبارل كأف أللبلستخدامات الضركرية ؼبركبات الكربوف الكلورية فلورية 
طرفان كاحدان فقط، ىو الصُت، قدـ تعيينان لبلستخدامات اؼبختربية كالتحليلية لرابع كلوريد الكربوف يف عاـ 

وريد الكربوف الختبار النفط كالشحم كؾبموعة اؽبيدرككربونات الستخداـ رابع كل الصُتأف تعيُت ك  ،َُِٔ
 النفطية يف اؼباء.
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 بشأفكأعرب أحد اؼبمثلُت، متحدثان نيابة عن ؾبموعة من األطراؼ، عن رغبتو يف التشاكر مع الصُت  -ِٓ
 .تعيينها

ماع األطراؼ تقدـ تقريران إذل اجتأف كمت االتفاؽ على أف تعقد األطراؼ اؼبهتمة مشاكرات غَت رظبية ك  -ِٔ
 بشأف نتائج ىذه اؼبشاكرات.

كبعد ذلك، قاؿ فبثل الصُت إنو يف أعقاب اؼبشاكرات غَت الرظبية مت التوصل إذل اتفاؽ بشأف تعيينات  -ِٕ
 .َُِٔلبلستخدامات اؼبختربية كالتحليلية يف الصُت لعاـ 

اـ الضركرم لبلستخد َُِٔ لعاـ إعفاء الصُتبشأف قرر معلى مشركع بعد ذلك ككافقت األطراؼ  -ِٖ
 لكي هبرم النظر فيو كاعتماده يف اعبزء الرفيع اؼبستول.لرابع كلوريد الكربوف لبلستخدامات اؼبختربية كالتحليلية 

 5114و 5113 عاميتعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة ل -باء 
يثيل، عرضان للتوصيات شارؾ للجنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بربكميد اؼبػي قدـ السيد إياف بورتر، الرئيس اؼب -ِٗ

أعده الرئيساف اؼبشاركاف الذم النهائية لتعيينات االستخدامات اغبرجة لربكميد اؼبيثيل. كيرد موجز ىذا العرض، 
 ؽبذا التقرير.الثالث يف اؼبرفق  ،للجنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بربكميد اؼبيثيل

التخلص التدرهبي من إعفاءات دعم يف  ف بلدىا الذم استمرإفبثلة كندا قالت كعقب ىذا العرض،  -َّ
تفهم  يبذؿ قصارل جهده لوقف استخداـ ىذه اؼبادة. كمع ذلك، فإهنا ال ،االستخدامات اغبرجة لربكميد اؼبيثيل

 ُِٔ,ٓ األساس اؼبنطقي الذم يقـو عليو قرار اللجنة بعدـ التوصية بالتعيُت الواحد اؼبتبقي لكندا، الستخداـ
دل يتم بسبب ة. كأضافت بأف اعتماد بدائل لربكميد اؼبيثيل من أجل ىذا االستخداـ ارية اعبطنان للفراكلة األرضي

، كأف ما خلصت إليو اللجنة من أف الكلوركبكرين ال يلوث اؼبياه اعبوفية، الكبَتة اغبواجز التنظيمية االقتصادية
اسوبية ال تراعي التجارب اؼبيدانية خبلصة سابقة ألكاهنا، ألهنا مبنية على استعراض منشور، كعلى مبذجة ح يى

يف ظل الظركؼ الفعلية، أك التجارب اليت سبق أف أجراىا الزارعوف. كعلى الرغم من عدـ اتفاقها مع قرار 
، كأهنا تدرس تقديبو مرة أخرل يف تاريخ الحق. كىي َُِٕكندا قررت سحب تعيينها لعاـ   قالت إفاللجنة؛ 

رم يف اعن رغبتها أعربت مات إضافية، ك يف نفس الوقت مستعدة لتقدًن معلو  ؼبشاركة يف أم مناقشات إضافية ذبي
 شأف إعفاءات االستخدامات اغبرجة.ب

نو على الرغم من التزاـ بلده بالتخلص التدرهبي من استخداـ بركميد اؼبيثيل، إفبثل جنوب أفريقيا قاؿ ك  -ُّ
خدمت خبلؿ السنوات األخَتة، فإف البلد لكميات اليت استي يف اعلى النحو الذم يتضح من التخفيضات اؼبهمة 

غَت قادر على إهباد بدائل مناسبة للطواحُت كاؼبنشآت بسبب اؼبصاعب التقنية كالتحديات األخرل، مثل 
اعبهود يف الوقت اغباضر لتسجيل بذؿ كعدـ توفر فلوريد الكربيت. كتي إمكانية ربمل الكلفة، ككقت التعطل، 

ف العملية دل تكتمل بعد، كلذلك ال تزاؿ ىذه اؼبادة غَت ميسجلة غَت أل بلده، فلوريد الكربيت الستخدامو داخ
 َُِٔطنان لعاـ  ُّحىت اآلف. كبصدد تعبَته عن خيبة أملو من قرار إعادة النظر يف مقدار التعيُت البالغ 

لذم قررتو اللجنة، حدد اػي نظران ألف اؼبعلومات ذات الصلة دل تيقدـ يف موعدىا اؼب ،طنان  ِْٔ,ٓكزبفيضو ليصبح 
فقد حث اللجنة على إعادة النظر يف توصياهتا، ميشددان على أف التأثَت االقتصادم لعدـ تأمُت مقدار التعيُت 

 ياهتا الوطنية للتخفيف من الفقر.ىذا من شأنو أف ييهدد األمن الغذائي يف البلد، كأف يػيقىًوٍض اسًتاتيج

 ٕٔ,ِٗلنهائية للجنة اػباصة دبنح اإلعفاء الكامل كقدره كأعرب فبثل أسًتاليا عن تقديره للتوصية ا -ِّ
ة، كأضاؼ أنو أعد مشركع مقرر بشأف ىذه اؼبسألة، كأنو سوؼ ييرًحٍب اريطلوبة لقطاع الفراكلة األرضية اعبطنان اؼب
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خرل لوضع الصيغة النهائية للنص. كأعرب فبثل األعنية اؼبطراؼ األبإجراء مناقشة داخل فريق ميصغر مع 
طنان للحم اػبنزير  َِْ,ّقدره البالغ تعيُت الاليات اؼبتحدة األمريكية أيضان عن تقديره للجنة لتوصيتها بالو 

اؼبقدد بالتجفيف، كقاؿ إنو بعد استعراض اؼبعلومات اؼبتعلقة دبخزكنات بركميد اؼبيثيل يف بلده، قرر سحب تعيينو 
 دكف اؼبساس باحتماالت إعادة عرضو يف كقت الحق.

ثل طرؼ من البلداف النامية أثناء إشارتو إذل أف بلده قد ألغى استهبلؾ بركميد اؼبيثيل لؤلغراض فبقاؿ ك  -ّّ
الزراعية، مع االحتفاظ باستخداـ مقدار ضئيل جدان منو ألغراض اغبجر كأغراض ما قبل الشحن، إف كزارتو ذبد 

تزاؿ البلداف األكثر تقدمان  ة بينما الصعوبة يف أف تشرح للمزارعُت أسباب عدـ السماح ؽبم باستخداـ ىذه اؼباد
تستخدمها، كحثَّ صبيع األطراؼ على االنتقاؿ إذل بدائل مناسبة يف أسرع كقت فبكن. كقاؿ فبثل آخر، كىو 
يتحدث نيابة عن ؾبموعة من األطراؼ، كمرددان تلك اؼبناشدة لؤلطراؼ بإلغاء استخداـ بركميد اؼبيثيل، إنو قد 

ع بالتزاـ جنوب أفريقيا يف ىذا الصدد، كىنأ الواليات اؼبتحدة على قرارىا بسحب شعر بالتفاؤؿ عندما ظب
تعيينها. كبصدد تشجيعو عبميع األطراؼ على اتباع مبوذج استخداـ اؼبخزكنات القائمة حاليان، قبل التقدـ بطلب 

ل؛ كباإلضافة إذل ذلك، تعيينات إضافية، قاؿ إف ذبارب األطراؼ اليت يتحدث نيابة عنها تدؿ على توافر البدائ
ائل من من أجل اؼبشركعات اؼبتعلقة باستخداـ مثل ىذه البد ٓيتاح التمويل لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

 الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ.

صبيع األطراؼ اؼبعنية إذل أسًتاليا يف مناقشة مشركع مقررىا اؼبقًتح، تنضم شارؾ أف ػكاقًتح الرئيس اؼب -ّْ
جنوب أفريقيا أف تيشارؾ يف تلك اؼبناقشات بعد أف تتداكؿ شواغلها مع عبنة اػبيارات التقنية  كأنو ينبغي على

 اؼبعنية بربكميد اؼبيثيل. 

كبعد ذلك، كيف أعقاب اؼبناقشات غَت الرظبية، مت التوصل إذل اتفاؽ بشأف صيغة مشركع اؼبقرر اؼبتعلق  -ّٓ
 .َُِٕك َُِٔثيل لعامي بتعيينات إعفاءات االستخدامات اغبرجة لربكميد اؼبي

 ككافقت األطراؼ على مشركع اؼبقرر، لكي يعرض للنظر فيو كاعتماده خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول. -ّٔ
 ببدائل المواد المستنفدة لألوزوفالمسائل ذات الصلة  -خامساً 

مستنفدة لألوزوف بدائل المواد المن المجموعة الكاملة بشأف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  –ألف 
 )ج(( - )أ( 1، الفقرات الفرعية 53/6)المقرر 

فرقة العمل و تكلدل تقدًن الرئيس اؼبشارؾ ؽبذا البند الفرعي، أشار إذل أف التقرير اؼببدئي الذم قدم -ّٕ
 عيرضقد لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بشأف بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف  ةالتابع ٗ/ِٔؼبقرر اؼبعنية با
العديد  كخبلؿ االجتماع قدـ، عليولبلطبلع  بلجتماع السادس كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضويةلكأتيح 

االجتماع السابع يعرضو على ذا التقرير لكي ؽب كضع الصيغة النهائيةبشأف  لفرقة العملمن األطراؼ التوجيهات 
للمقًتحات اؼبقدمة من جانب األطراؼ يف اؼبرفق األكؿ  . كقد مت تقدًن موجزللنظر فيو كالعشركف لؤلطراؼ

على التعليقات اليت  يشتمل لفرقة العمل،موجز تنفيذم للتقرير النهائي  كرد، بينما UNEP/OzL.Pro.27/2للوثيقة 
 .UNEP/OzL.Pro.27/2/Add.1قدمتها األطراؼ، يف اؼبرفق الثاين للوثيقة 

السيدة بيبل مارانيوف، كالسيد المرب كوهبربز، كالسيد ركبرتو ىم ك قدـ الرؤساء اؼبشاركوف  ،كعقب ذلك -ّٖ
 :تقرير فرقة العمل ٗ/ِٔاؼبقرر ’’دم أخويار بيشوتو، عرضان بشأف التقرير النهائي لفرقة العمل بعنواف 
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ذم زه للعرض الؽبذا التقرير موج الثالث كيرد يف اؼبرفق‘‘. كمعلومات إضافية عن بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف
 أعده مقدمو العرض.

قدـ من اؼبمثلُت، الذين أعرب ػي كعقب العرض، أجاب أعضاء فرقة العمل على األسئلة بشأف العرض اؼب -ّٗ
ل الكثَت منهم عن تقديره للتقرير الشامل الذم قدمتو فرقة العمل. كتبل ذلك إجراء مناقشة عامة بشأف اؼبسائ

 اليت أثارىا الفريق يف تقريره.

 جوبةاألسئلة واأل - 1
كردان على سؤاؿ بشأف مدل مبلءمة استخداـ فرقة العمل لتصنيف اعبمعية األمريكية ؼبهندسي التدفئة،  -َْ

كالتربيد، كتكييف اؽبواء اؼبتعلق باؼبناطق اؼبناخية بالنسبة لقطاع البناء، ذكر السيد كوهبربز أف فرقة العمل قد 
يبكن اتباعها إزاء ربديد تعريف منطقة ترتفع فيها  استخدمت ىذا التصنيف كمجرد مثاؿ من أمثلة النيهج اليت

كتقرير فرقة العمل يذكر بوضوح أف ىناؾ أمثلة أخرل لتعريف اؼبناطق اؼبناخية كأف ىذه  ؛درجة اغبرارة احمليطة
اؼبسألة قد تتطلب مزيدان من البحث. كردان على تعليق بأنو ال ينبغي تقدير ارتفاع درجات اغبرارة احمليطة على 

س متوسطات درجة اغبرارة السنوية، أكضح أف تصنيف اعبمعية األمريكية ؼبهندسي التدفئة كالتربيد كتكييف أسا
 .اؽبواء، مبٍت على متوسط درجات اغبرارة اليومية اليت مت صبعها خبلؿ فًتة تصل إذل عاـ

ما إذا كاف ارتفاع  كبصدد الرد على األسئلة اإلضافية اؼبتعلقة باغبسابات اؼبستخدمة يف التقرير لتحديد -ُْ
درجات اغبرارة احمليطة، كالتعليقات القائلة بأف تعريفات اعبمعية األمريكية ؼبهندسي التدفئة كالتربيد كتكييف 
اؽبواء تناسب نظاـ تغَت اؼبناخ، كلكنها قد ال تكوف ذات صلة حبماية طبقة األكزكف، أكضح السيد بيشوتو بأف 

لتدفئة كالتربيد كتكييف اؽبواء استيخًدمىٍت يف التقرير جملرد بياف أف العادل بو خرائط اعبمعية األمريكية ؼبهندسي ا
مناطق مناخية ـبتلفة، كذلك على أساس مستويات درجات اغبرارة كنسب الرطوبة، أما السؤاؿ ذل الصلة، 

إذا كانت معدات الذم تسعى ؼبعاعبتو مشركعات ـبتلفة بشأف ظركؼ درجات اغبرارة احمليطة اؼبرتفعة، فيتعلق دبا 
التربيد ستعمل بفعالية يف ظركؼ شديدة متنوعة. كأضاؼ أف بعض البيانات األكلية صدر بالفعل لئلجابة عن 

للبيئات اليت تتميز بارتفاع درجات  (R-410A)ك (R-22)ىذا السؤاؿ، دبا يف ذلك تقرير بشأف اؼبربدات البديلة 
، كىو متاح على اؼبوقع (Oak Ridge National Laboratory) اغبرارة احمليطة، أصدره ـبترب أكؾ ريدج الوطٍت

الشبكي للمخترب، كدبجرد توافر صبيع البيانات، سوؼ يتمكن صبيع اؼبصنعُت كاؼبسؤكلُت عن التنظيم كأصحاب 
ع اؼبصلحة اآلخرين من تقدير كتقييم أىم اػبطوات تػيتىخىٍذ، دبا يف ذلك الرموز كالنيظم البلزمة لضماف استدامة قطا 

التربيد كتكييف اؽبواء يف اؼبناطق ذات الظركؼ اؼبناخية الشديدة الصعوبة. مث قدـ السيد عبلء أ. عيبلمة عضو 
فرقة العمل، كالرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بالتربيد كتكييف اؽبواء كاؼبضخات اغبرارية التابعة 

 ليت نوقشت يف التقرير.كاػبرائط اللفريق، تفاصيل بشأف درجات اغبرارة 

كردان على سؤاؿ يتعلق باالفًتاضات الرئيسية اليت طرحتها فرقة العمل فيما يتعلق بوضع تصورات العمل  -ِْ
، كردان على تعليق بأف النموذج ٓ، كاألطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٓاؼبعتاد لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

دك أنو يشتمل على الباراميًتات االقتصادية كحدىا؛ أكضح السيد  اؼبستخدـ للتوصل إذل ىذه التصورات يب
على  َُِٓأك  َُِْكوهبربز أف فرقة العمل قد قىدَّرت مستويات استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف 

ت ستخدمة اليت تستعمل مربدات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كىي اؼبستويات اليت سبػي أساس كمية اؼبعدات اؼب
على أساس إصبارل الناتج  َُِٓ-َُِْمراجعتها يف ضوء أفضل بيانات اإلنتاج اؼبتوافرة، كحىسىبىٍت الطلب يف 

احمللي أك الباراميًتات االقتصادية األخرل لدل بلداف بعينها. كعلى الرغم من أف العوامل االقتصادية كانت ىي 
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 ركفلورية لدل كل من األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادةالسبب الرئيسي يف تزايد استخداـ مركبات الكربوف اؽبيد
، كاألطراؼ العاملة هبا، فإف ىذا النموذج كاف غاية يف التعقيد، كاشتمل على الكثَت من الباراميًتات األخرل، ٓ

 دبا يف ذلك الباراميًتات القائمة على اؼبعدات، مثل بيانات التسرب كالشحن كاػبدمة. كلكن استنادان بالدرجة
 َٓ، يتوقع مبو دبقدار ََِّ-ََِِاألكذل إذل العوامل االقتصادية، كيف ضوء تصورات العمل اؼبعتاد للفًتة 

باؼبائة يف الطلب على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث  ََّباؼبائة، كدبقدار 
على التوارل. أما  ٓكاألطراؼ العاملة باؼبادة  ،ٓاالحًتار العاؼبي، كذلك لدل األطراؼ غَت العاملة باؼبادة 

بالنسبة لتصورات زبفيف األثر، فقد افًتضت فرقة العمل ببساطة أف البلداف يبكنها أف ربوؿ صبيع معداهتا يف 
 أم سنة من السنوات بتكلفة معينة.

ت اؼبختلفة، ذكر كفيما يتعلق باالفًتاضات اؼبستخدمة يف التقرير لتقدير تكلفة التحوؿ يف التكنولوجيا -ّْ
السيد كوهبربز بأف التكاليف احتسبت بواسطة منهج عملي يستخدـ حسابات التكلفة اإلضافية اليت طورىا 
الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ يف سياؽ تنفيذ خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية 

داـ يف ظركؼ معينة، مثل ارتفاع درجات اغبرارة احمليطة، فلورية؛ كدل تنظر فرقة العمل إذل مربدات ؿبددة لبلستخ
 عند تقدير تلك التكاليف.

كفيما يتعلق بسؤاؿ عما إذا كانت فرقة العمل قد حبثت تكلفة تدمَت ـبزكنات مركبات الكربوف  -ْْ
صنِّع اؽبيدركفلورية أك التخلص منها عند كضع تقديرات تكاليف التحويل، كبصفة خاصة لدل البلداف اليت ال تي 

مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، قاؿ السيد كوهبربز إف تكاليف التحويل تنطبق فقط على البلداف اليت تيصًنع 
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كهبب حبث الوضع لدل البلداف اليت تستورد اؼبربدات من أجل اػبدمة بتفصيل 

ـى التقريري  عنها تقديرات مبدئية فقط. كقد حبثت فرقة العمل التصنيع  أكرب عند تقدير تكاليف اػبدمة، اليت قىدى
كما حبثت اػبدمة إذل حد ما، كلكنها دل تتعرض ألم تكاليف أخرل، دبا يف ذلك، تلك التكاليف اؼبرتبطة 

 اليت يلـز حبثها يف مرحلة الحقة.بتدمَت مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، ك 

 المناقشة العامة - 5
قاؿ عدة فبثلُت إنو على الرغم من أف تقرير الفريق ال يزاؿ يتضمن ؾباالت تتطلب  يف اؼبناقشة العامة، -ْٓ

مواصلة البحث كوبتوم على بعض الثغرات يف اؼبعلومات، فهو قد شهد ربسنان مع كل تكرار كربديث، حيث 
ئل للمواد ذكر أحد اؼبمثلُت أف النسخة األخَتة تقدـ كمان كفَتان من اؼبعلومات عن طائفة عريضة من البدا

اريو اؼبستنفذة لطبقة األكزكف، كعن التحديات اػباصة بارتفاع درجات اغبرارة احمليطة، كتكاليف كفوائد كل سين
 من سيناريوىات زبفيف األثر.

كقاؿ فبثل كندا إف بلده منشغل اآلف بالعمل مع بلداف أخرل على مشركع مقرر لتنظر فيو األطراؼ  -ْٔ
ىذا اؼبشركع كالية جديدة لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم ؼبواصلة  يف االجتماع اغبارل، حيث سيقدـ

 ربديث أعمالو بشأف البدائل كسيناريوىات زبفيف األثر.
بشكل أدؽ كقالت فبثلة أخرل إف السيناريوىات اؼبوضوعة كالتكاليف اؼبرتبطة هبا قيدِّرت على ما يبدك  -ْٕ

ظباع نتائج الدراسات اؼبستمرة بشأف اغبلوؿ اػباصة بارتفاع درجات  يف التقرير األخَت للفريق، كإهنا تتطلع إذل
، مع اإلقرار يف الوقت ََِّاغبرارة احمليطة. كقدَّمت الشكر للفريق على سبديد فًتة السيناريوىات حىت عاـ 

 التأكيد نفسو دبظاىر عدـ التيقن الكامنة يف مثل ىذا التنبؤ الطويل األجل. كقاؿ فبثل آخر إف الفريق بالغ يف
على اغبلوؿ اؼبوجودة بالفعل كدل يوؿ اىتمامان كافيان غبالة البدائل اليت دل يتم استحداثها بعد، دبا يف ذلك يف ؾباؿ 
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ارتفاع درجات اغبرارة احمليطة. كسلط فبثل آخر الضوء على أنبية إيبلء االعتبار الواجب ؼبسائل مثل سبلمة 
قة كتكاليفها االقتصادية كاالجتماعية. كأعرب عدة فبثلُت عن القلق البدائل ككفاءهتا من حيث استخداـ الطا

إزاء ما ذكركه من عدـ كجود بدائل حقيقية يف السوؽ يف األجل القصَت، كردبا يف األجل اؼبتوسط. كدعا ىؤالء 
لومات إذل توفَت مزيد من اؼبعلومات بشأف أين كمىت ستصبح البدائل متوافرة على أساس إقليمي إذل جانب اؼبع

 اؼبتعلقة بتكلفة االستثمار يف ىذه البدائل.
لندا كالياباف، فقدـ مشركع مقرر يطلب فيو، مثل يكربدث فبثل كندا بالنيابة عن سويسرا كالنركيج كنيوز  -ْٖ

اؼبقررات السابقة ؼبؤسبر األطراؼ، أف يقـو فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بتقدًن تقرير عن بدائل اؼبواد 
دة لؤلكزكف. كيراد من التقرير اؼبتوخى يف مشركع اؼبقرر أف يركز يف اؼبقاـ األكؿ على اجملاالت اليت وبتاج اؼبستنف

فيها التقرير السابق إذل ربديثات، كيشمل ذلك التحديثات يف اؼبعلومات اؼبتعلقة بتوفر البدائل يف مناطق ـبتلفة، 
كأف يقيِّم التكاليف كاؼبنافع الناذبة  ؛ََِٓر السابق إذل عاـ كأف يبدد سيناريوىات زبفيف األثر الواردة يف التقري

عن سيناريوىات التقليل اؼبتوخاة يف إطار التعديبلت اؼبقًتحة لربكتوكوؿ مونًتياؿ، كأف يدعو فريق التقييم العلمي 
خ اؼبتصلة بذلك. كيف إذل اؼبسانبة خبربتو فيما يتعلق دبوضوع أثر مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كبباراميًتات اؼبنا 

سياؽ مبلحظتو أف ىناؾ عددان آخر من العناصر يبكن إضافتو، قاؿ إف مشركع اؼبقرر سيقدـ نقطة انطبلؽ 
 جيدة للمناقشة.

كرحب عدد من اؼبمثلُت دبشركع اؼبقرر، كال سيما بنواياه اؼبتمثلة يف الًتكيز بشكل أساسي على  -ْٗ
ة اؼبتنافسة اليت تشغل كقت فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم. التحديثات، كذلك إدراكان للمتطلبات الكثَت 

كطلب بعض اؼبمثلُت أف يتضمن التقرير اؼبقًتح معلومات عن مدل توافر البدائل يف القطاع البحرم، كال سيما 
قطاع مصائد األظباؾ، الذم تندر فيو اؼبعلومات بوجو خاص. كاقًتح فبثل آخر أف يبحث التقرير اآلثار 

االقتصادية احملتملة لبلنتقاؿ من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف، كال سيما يف اغباالت اليت تكوف كلفة  - الجتماعيةا
البدائل فيها مرتفعة، كاليت يتوخى فيها ربوؿ آخر عن تلك البدائل. كاقًتح فبثل آخر أف التقرير ينبغي أف يتضمن 

بعد إذل األسواؽ ككذلك البدائل اؼبتاحة حاليان، كاؼبزيد من  معلومات عن البدائل احملتملة اليت دل تدخل أيضان 
 التفاصيل عن األدلة العلمية اليت تؤيد أثر مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية على اؼبناخ.

كقاؿ فبثل آخر إف بعض عناصر اؼبقرر تصدر على ما يبدك حكمان مسبقان على نتائج اؼبناقشة اليت  -َٓ
اؼبعٍت دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كأضاؼ أف مناقشتها سابقة ألكاهنا كغَت ذبرم حاليان يف فريق االتصاؿ 

ؾبدية. كلكن فبثلُت آخرين قالوا إف مشركع اؼبقرر يتماشى سبامان مع اؼبقررات السابقة اؼبشاهبة كسيكوف مفيدان 
 .األطراؼللغاية يف عمل 

ي هبدؼ إصدار صيغة منقحة من مشركع كمت االتفاؽ على أف تتشاكر األطراؼ اؼبهتمة بشكل غَت رظب -ُٓ
 اؼبقرر ؼبواصلة النظر فيو خبلؿ اعبلسة العامة.

كعقب مشاكرات غَت رظبية كمناقشات كذلك يف اعبلسة العامة كافقت األطراؼ على مشركع مقرر  -ِٓ
 منقح للنظر فيو كاعتماده يف اعبزء الرفيع اؼبستول.

، 53/6)المقرر  16/3من المقرر  6عن تنفيذىا الفقرة  المعلومات المستكملة المقدَّمة من األطراؼ -باء 
 (3الفقرة 

من اؼبقرر  ّأشار الرئيس اؼبشارؾ، يف معرض تقديبو للبند، إذل أف األطراؼ جرل تشجيعها، يف الفقرة  -ّٓ
ا دب، على أف تقدِّـ لؤلمانة معلومات عن جهودىا الرامية إذل تعزيز االنتقاؿ من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف ٗ/ِٔ
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الجتماع السادس . كأصدرت األمانة موجزان لتلك اعبهود من أجل ايقلل إذل اغبد األدىن من آثارىا على البيئة
بإضافة معلومات جديدة  UNEP/OzL.Pro.27/11، كقامت األمانة بتحديثو يف الوثيقة كالعشرين لؤلطراؼ

يات اؼبتحدة األمريكية، كذلك ليتم النظر كإضافية من كندا كاؼبكسيك كاعببل األسود كباراغوام كسويسرا كالوال
 فيو يف االجتماع اغبارل.

 األطراؼ علمان باؼبعلومات اؼبقدَّمة. تكأحاط -ْٓ
 لفريق العامل المفتوح العضويةلنتائج االجتماع السادس والثالثين المستأنف  -سادساً 

بلثُت للفريق العامل أشار الرئيس اؼبشارؾ، يف معرض تقديبو للبند، إذل أف االجتماع السادس كالث -ٓٓ
اؼبفتوح العضوية أيرجئ مع االتفاؽ على استئنافو قبل االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ، كذلك للسماح 
لؤلطراؼ دبواصلة مناقشاهتا بشأف جدكل كطرؽ إدارة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كعقد االجتماع اؼبستأنف 

ت النتيجة االتفاؽ على إسناد كالية لفريق اتصاؿ ؿبتمل معٍت ككان َُِٓتشرين األكؿ/أكتوبر  َّك ِٗيومي 
 ، اؼبرفق(.UNEP/OzL.Pro.27/12جبدكل كطرؽ إدارة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية )

 األطراؼ على إنشاء فريق اتصاؿ معٍت جبدكل كطرؽ إدارة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية تكاتفق -ٔٓ
، بالوالية اؼببيَّنة يف مرفق الوثيقة  )أسًتاليا( كالسيد زيا ينغزياف )الصُت(يشارؾ يف رئاستو السيد باتريك مكينَتين

UNEP/OzL.Pro.27/12. 
 أدناه نتائج عمل فريق االتصاؿ كخبلصة ىذا البند. ٕٓكترد يف الفقرة  -ٕٓ

 التعديالت المقترحة على بروتوكوؿ مونترياؿ -سابعاً 
 تقدًن أربعة مقًتحات للتعديبلت لكي ينظر فيها أشار الرئيس اؼبشارؾ، يف معرض تقديبو للبند، إذل -ٖٓ

اجتماع األطراؼ يف االجتماع اغبارل، ككلها تسعى إذل تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ لكي يشمل التخلص التدرهبي 
 بلت األربعة إذل عرضها كل بدكره.من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كدعا مقدمي التعدي

ة، كىي تتكلم أيضان بالنيابة عن كندا كاؼبكسيك، اؼبقًتح اؼبقدَّـ من تلك كقدَّمت فبثلة الواليات اؼبتحد -ٗٓ
. كأكضحت أف اؼبقًتح، على الرغم من أنو دل يًتاجع عن الطموح الوارد يف (UNEP/OzL.Pro.27/5)البلداف 

لتحقيق ذلك مقًتح التعديل اؼبقدَّـ من أمريكا الشمالية، مت تعديلو يف ضوء التعليقات اؼبقدَّمة من األطراؼ 
الطموح على مرحلتُت: تعديل أكَّرل جرل زبفيضو كيبكن اعتماده يف االجتماع اغبارل، كيتبعو التفاكض على بقية 

 .َُِٔاعبدكؿ الزمٍت للتخلص التدرهبي كاؼبسائل األخرل يف عاـ 
كتضمنت نصوص األحكاـ اؼبقًتح اعتمادىا يف االجتماع اغبارل ذبميد استهبلؾ كإنتاج مركبات  -َٔ

؛ كأكؿ خطوتُت للتخفيض اؼبقًتح َُِِحبلوؿ عاـ  ٓالكربوف اؽبيدركفلورية لدل األطراؼ العاملة باؼبادة 
يف اؼبائة حبلوؿ  ٓٔكإذل نسبة  َُِٗيف اؼبائة حبلوؿ عاـ  َٗ، إذل نسبة ٓبالنسبة لؤلطراؼ غَت العاملة باؼبادة 

)اليت  ٓكاألطراؼ غَت العاملة باؼبادة  ٓاؼبادة ؛ كإنشاء خطوط األساس اؼبرجعية لؤلطراؼ العاملة بَِِْعاـ 
النسب بُت استهبلؾ كإنتاج مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية الواردة يف تقديرىا اغبسايب اعًتافان  زبتلف فيها

بأف الفريقُت لن وبققا االنتقاؿ بعيدان عن مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية بنفس السرعة(؛ كما تضمَّنت عناصر 
مشًتكة يف مقًتحات التعديل األربعة بشأف التمويل، كالًتخيص كاإلببلغ، كإدراج مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 
يف مرفق من مرفقات الربكتوكوؿ، كدخوؿ ذلك حيز النفاذ كتوضيح أف نصوص األحكاـ بشأف انبعاثات مركبات 

 بتغَتر اؼبناخ ستظل دكف تغيَت. طارية اؼبتعلقةالكربوف اؽبيدركفلورية الواردة يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإل
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كفيما يتعلق باؼبرحلة الثانية، قالت إف مقًتحها يتوخى اعتماد مقرر يف االجتماع اغبارل، تتفق األطراؼ  -ُٔ
 ٓدبقتضاه على التفاكض بشأف اعبداكؿ الزمنية للتخلص التدرهبي فيما يتعلق بأحكاـ األطراؼ العاملة باؼبادة 

بوصفها منتجان فرعيان، كاألحكاـ  ِّ - ، بشأف انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةٓباؼبادة  كغَت العاملة
اػباصة بتجارة غَت األطراؼ كاستعراضات التكنولوجيا للسماح بإدخاؿ تعديبلت على اعبداكؿ الزمنية للتخلص 

دم إجراء تقييم عبدكل كفوائد اؼبقًتحات التدرهبي. كسيطلب اؼبقرر أيضان إذل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصا
ؼ ارتفاع اػباصة باؼبرحلة الثانية كاآلثار اؼبالية اؼبًتتبة كتوافر بدائل رفيقة باؼبناخ، كخصوصان لبلستخداـ يف ظرك 

 درجات اغبرارة احمليطة.
اثات تقدَّر انبع نبكمن شأف اؼبرحلة األكذل ربقيق ثلثي فوائد اؼبقًتح بكاملو، مع تقديرات تشَت إذل ذب -ِٔ

يف اؼبرحلة الثانية ذبنب ك  ،ََِٓيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف حبلوؿ سنة غ ٗٓ-ٕٓحبوارل 
يغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف. كقالت إنو على الرغم من أف كثَتان من غ ِّانبعاثات أخرل مقدارىا 

ؿ النيظم احمللية الرامية إذل تقييد استخداـ مركبات يتخذ اػبطوات بالفعل من خبل ٓاألطراؼ غَت العاملة باؼبادة 
الكربوف اؽبيدركفلورية، سيزداد ذبنب االنبعاثات بدرجة كبَتة مع اعتماد التعديل اؼبقًتح. كاختتمت قائلة إف 

ؼ مقًتح أمريكا الشمالية يوفر فائدة اإلجراء الواضح البسيط كيتيح كقتان كافيان لتناكؿ الشواغل األساسية لؤلطرا
عتادىا األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ. كقالت إف كفدىا اكيتسم دبزايا االستناد إذل تدابَت ؾبرَّبة كـبتربة ألفها ك 

 من جدكؿ األعماؿ. ٔيتطلع إذل مناقشة اؼبقًتح دبزيد من التفصيل يف فريق االتصاؿ اؼبنشأ يف إطار البند 
إنو يستند إذل مبدأ سيبل  (UNEP/OzL.Pro.27/6)كقاؿ فبثل اؽبند، يف معرض تقدًن مقًتح بلده  -ّٔ

الوصوؿ العادلة كاؼبنصفة للتنمية اؼبستدامة كحق تقرير اؼبصَت. كقاؿ إف بلده ييقر بأف مركبات الكربوف 
إذل  ٖتتزايد بنسبة من باس اغبرارم يف اؼبائة فقط من انبعاثات غازات االحت ُاؽبيدركفلورية اليت سبثل حاليان نسبة 

سنويان، كأف تقييد ذلك النمو يتيح أسرع اػبيارات كأكثرىا فعالية من حيث التكلفة فيما يتعلق  يف اؼبائة ٗ
بتخفيف أثر تغَتر اؼبناخ. كقاؿ إف استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يعترب إذل حد كبَت ناذبان ثانويان لنجاح 

ي من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف، كبالتارل تقع على اإلجراءات اؼبتخذة دبقتضى بركتوكوؿ مونًتياؿ للتخلص التدرهب
األطراؼ مسؤكلية التصدم لو من خبلؿ الربكتوكوؿ. كقاؿ إف ىناؾ أكجو تكامل كاضحة بُت أىداؼ بركتوكوؿ 

تغَتر اؼبناخ، كحقيقة أف التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف بشأف مونًتياؿ كاتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية 
، إمبا تتيح فرصة للقفز مباشرة من مركبات ٓقد بدأ للتو لدل األطراؼ العاملة باؼبادة فلورية لورية اؽبيدركك

فلورية إذل بدائل غَت ؿبتوية على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كينبغي أف تتصف البدائل كلورية الكربوف اؽبيدرك 
ـ قابلية االشتعاؿ كبالبفاض القدرة على إحداث االحًتار اؼبثالية ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية بعدـ السيمية كعد

العاؼبي كبارتفاع الفاعلية يف استخداـ الطاقة، كما ينبغي أف تتواءـ مع اؼبعدات القائمة كتكوف أقل كلفة كأكثر 
 رفقان بالبيئة من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.

كإقباز  َُِٔيرسِّخ فرض ذبميد حبلوؿ عاـ كقاؿ إف من شأف التعديل اؼبقًتح اؼبقدَّـ من بلده أف  -ْٔ
، ٓ، فيما يتعلق باإلنتاج كاالستهبلؾ لدل األطراؼ غَت العاملة باؼبادة َِّٓالتخلص التدرهبي حبلوؿ سنة 

ىي  ٓ. كتكوف التواريخ اؼبقابلة فيما يتعلق باألطراؼ العاملة باؼبادة َُِٓ-َُِّكبالنسبة لسنوات أساس 
 ٓ. كستتيح اؼبهلة البالغة طبس عشرة سنة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ََِٓك َُِّ، كََِّ-َِِٖ

كقتان كافيان لتطور بدائل مناسبة كمتوافقة مع اؼبمارسة السابقة دبقتضى بركتوكوؿ مونًتياؿ. كقاؿ إف خطوات 
لنها قبل سيقررىا ذلك الطرؼ كيع ٓ ادةالتخلص التدرهبي بالنسبة لكل طرؼ من األطراؼ العاملة دبوجب اؼب

طبس سنوات سلفان بالنسبة لكل فًتة طباسية السنوات. كيبكن مواصلة استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية  



UNEP/OzL.Pro.27/13 

14 

كمواد ربل ؿبل مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، حيث ال تتوافر بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث 
 االحًتار العاؼبي.

وؼ ييدخل مفهومان جديدان ىو التكلفة اإلصبالية للتحوؿ، بدالن من كأضاؼ قائبلن إف التعديل اؼبقًتح س -ٓٔ
التكلفة اإلضافية الًتاكمية، باعتباره التدبَت اػباص باؼبساعدة اؼبالية اؼبتعُتَّ تقديبها، كستغطي التكلفة اإلصبالية 

مكانات منخفضة للتحوؿ تكلفة ربويل مصنع إنتاج كيميائي من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية إذل بدائل إ
القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي، دبا يف ذلك تكاليف حقوؽ اؼبلكية الفكرية كنقل التكنولوجيا. كسيتطلب 
األمر أف تقدِّـ اآللية اؼبالية التابعة لربكتوكوؿ مونًتياؿ، سبويبلن لتغطية تكاليف التحوؿ الكامل كتعويضان عن 

 ج مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.ا األرباح الضائعة عقب إغبلؽ مرافق إنت
كسوؼ ييدرج التعديل اؼبقًتح مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف مرفقُت. كسوؼ ييدرج اؼبرفق كاك أربع  -ٔٔ

ؾبموعات فرعية من اؼبواد، كيتم التمييز بينها كفقان لتوافر البدائل. كسوؼ تضم اجملموعتاف الفرعيتاف األكلياف مواد 
لفعل أك ستتوفر ؽبا البدائل قريبان، كتضم اجملموعتاف األخَتتاف اؼبواد اليت ال تتوافر ؽبا بدائل حىت تتوافر ؽبا بدائل با

، كاليت يلـز إجراء حبوث بشأهنا لتيسَت ِّ- اآلف. كسوؼ تيدرج يف اؼبرفق زام مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية
لنسبة إلنتاج كاستهبلؾ مركبات الكربوف استخدامها. كسوؼ ينص التعديل اؼبقًتح أيضان على اإلعفاءات با

اؽبيدركفلورية فيما يتعلق بأجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة كاألجهزة الطبية األخرل، ككذلك اإلعفاءات 
لبلستخدامات األساسية. كسوؼ يعفي التعديل اؼبقًتح أيضان استعماالت اؼبواد الوسيطة من أية ضوابط كيشمل 

ات، كفرض حظر على الواردات كالصادرات إذل غَت األطراؼ كاؼبتطلبات اؼبتعلقة ترخيص الواردات كالصادر 
 بإببلغ اإلنتاج كالواردات كالصادرات. كنظران ألف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية سوؼ تظل مدرجة ضمن نطاؽ

نسبة غبساب كإببلغ اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية اؼبتعلقة بتغَتر اؼبناخ كبركتوكوؿ كيوتو اؼبلحق هبا بال
 االنبعاثات، سيكوف من الضركرم كضع تعديبلت على االتفاقية اإلطارية كبركتوكوؿ كيوتو.

كاختتم دببلحظة أف اؽبند قد أكضحت صبيع االستفسارات اليت أثارىا األطراؼ فيما يتعلق بتعديلها  -ٕٔ
ية كقاؿ إف بلده يتطلع إذل مناقشة أية اؼبقًتح أثناء االجتماع السادس كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضو 

 مسائل متبقية.

عرض فبثل االرباد األكركيب العناصر الرئيسية للتعديل اؼبقًتح من االرباد األكركيب  -ٖٔ
(UNEP/OzL.Pro.27/7) كقد مشل مقًتح التعديل اؼبقدـ من االرباد األكركيب جدكؿ خفض تدرهبي طموح .

 َُِٗ، يبدأ من عاـ مستعملي مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية حاليان  ، أكربٓلؤلطراؼ غَت العاملة باؼبادة 
من خط األساس. كيتضمن خط األساس، باإلضافة إذل استهبلؾ أك إنتاج مركبات يف اؼبائة  ٖٓبتجميد بنسبة 

ؿ كىذه الكربوف اؽبيدركفلورية، كمية مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اؼبسموح هبا دبوجب بركتوكوؿ مونًتيا
 كبَتان   ضركرية بالنظر إذل أف سرعة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اختلفت اختبلفان 

 من طرؼ إذل آخر.
كفيما أقر التعديل بالوضع اػباص للبلداف النامية كاغباجة إذل الوقت الكايف للتنفيذ، دل يقر ذلك من  -ٗٔ

دة كىي إعطاء فًتة ظباح طويلة. ككما أكد فريق التكنولوجيا كالتقييم خبلؿ آلية بركتوكوؿ مونًتياؿ اؼبعتا
االقتصادم يف آخر تقرير لو بشأف بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف كرد يف كقت سابق يف االجتماع، من اؼبهم أف 

وف يتم التحوؿ من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف أبكر كأسرع كقت فبكن: فاستخداـ مركبات الكرب
اؽبيدركفلورية ال يبكن إال أف يزداد مع النمو االقتصادم، كالتأخَت لن يؤدم فحسب إذل تفاقم اآلثار البيئية بل 
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 َُِٗاستهبلكها يف عاـ  ٓإذل زيادة التكاليف أيضان. كبالتارل اقًتح التعديل أف ذبمد االطراؼ العاملة باؼبادة 
 لتلك األطراؼ يف مرحلة الحقة. على أف يتم التفاكض بشأف جدكؿ اػبفض التدرهبي

كذبمع خطوات التجميد كالتخفيض التدرهبي بُت اآلثار اؼبًتتبة على اؼبناخ من استهبلؾ مركبات  -َٕ
الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، األمر الذم يسمح بإتاحة كقت أكرب ػبفض 

بأف تكوف الزيادة يف استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، إذا   استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كيسمح
كانت ضركرية، مصاحبة للتنمية االقتصادية. فنهج اعبمع بُت مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كمركبات 

رب الكربوف اؽبيدركفلورية يف سلة كاحدة يتيح قدران من اؼبركنة، حيث يوسع نطاؽ اػبيارات كيسمح بوقت أك
 للتحوؿ يف القطاعات اليت قد ال تتوفر فيها بدائل حيت اآلف مثل قطاع تكييف اؽبواء الثابت.

على فرض ذبميد على إنتاج مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كعلى ىدؼ  كينص التعديل اؼبقًتح أيضان  -ُٕ
ي انتقالية ، مع خطوات خفض تدرهبََِْيف اؼبائة حبلوؿ عاـ  ُٓمتمثل يف ربقيق خفض تدرهبي بنسبة 

. كيظل الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ اآللية اؼبالية، كيظل االرباد األكركيب على استعداد ََِِربدد يف عاـ 
إلجراء مناقشات مع األطراؼ لبلتفاؽ على تفاصيل االلتزامات. كيف اػبتاـ، قاؿ إنو يتطلع إذل أم فرصة تسنح 

 ككيفية استجابتها للتحديات احملددة يف كالية فريق االتصاؿ.لو لكي يشرح بالتفصيل اؼبفاىيم األساسية للمقًتح 
، كجزر مارشاؿ، كموريشيوس، كَتيباسفبثل كاليات ميكركنيزيا اؼبوحدة، بالنيابة عن   كتكلم أيضان  -ِٕ

( كتوجو UNEP/OzL.Pro.27/8كباالك، كالفلبُت، كساموا، كجزر سليماف، كعرض اؼبقًتح اؼبقدـ من ىذه البلداف )
األطراؼ لقرارىا اؼبضي قدمان يف اقًتاح تعديل بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كاف قد عرض  بالشكر إذل

ألكؿ مرة قبل ست سنوات، كالحظ أف خطوات ىامة ازبذت يف الفًتة الفاصلة، دبا يف ذلك استحداث بدائل 
ركفلورية يف العديد من جديدة من قبل الصناعة، كإدخاؿ نظم للتخلص تدرهبيان من مركبات الكربوف اؽبيد

البلداف. كبصدد االتفاؽ على كالية لفريق اتصاؿ يف االجتماع اغبارل قاؿ إف األطراؼ كانت تراه مستحيبلن 
 كأصبحت تراه اآلف أمران ال مفر منو.

كمشَتان إذل أنو يف االجتماعات السابقة لؤلطراؼ، كاف يستعُت بقصص إيضاحية لعرض التعديبلت  -ّٕ
أنو يف االجتماع اغبارل لن يفعل ذلك ألف صبيع األطراؼ تعمل يدان كاحدة ليس فقط يف كتابة اؼبقًتحة، أعلن 

القصة بل يف كتابة التاريخ نفسو. كلتلك القصة طرفاف نبا اإلنصاؼ عبميع اؼبعنيُت كالغرض اؼبتمثل يف ربقيق 
احدة، ال بد ألسرة األكزكف من ك  اؼبصلحة العامة كليس مصلحة أم بلد بعينو أك ؾبموعة بعينها. كللعمل يدان 

معاعبة قضايا كشواغل صعبة يبكن إهبازىا يف ثبلث كلمات ىي: التمويل كاؼبركنة كاإلنصاؼ. كقاؿ إنو كاثق من 
أف األطراؼ سوؼ تنجح يف التوصل إذل اتفاؽ يف النواحي الثبلث اؼبذكورة صبيعها. كيف اػبتاـ، قاؿ إنو يف حُت 

ؼ سلفان بأنو أفضل االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ يف العادل، يبكن لؤلطراؼ، يف أف بركتوكوؿ مونًتياؿ معرك 
 غضوف األياـ األربعة التالية، أف تثبت أنو يبكن أف يكوف أفضل من ذلك.

كعقب عرض التعديبلت اؼبقًتحة اتفقت األطراؼ على اخضاعها للمزيد من اؼبناقشات يف فريق  -ْٕ
 أعبله. سادسان على النحو الوارد يف الفرع  ٔ بنداالتصاؿ اؼبنشأ دبوجب ال

كعقب العمل الذم قاـ بو فريق االتصاؿ، عرض رئيسو اؼبشارؾ مشركع مقرر أعده فريق االتصاؿ  -ٕٓ
بعنواف مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. ككافقت األطراؼ على مشركع اؼبقرر للنظر فيو كاعتماده 

 يف اعبزء الرفيع اؼبستول.
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المسائل المتعلقة بالتخلص التدريجي التاـ من مركبات الكربوف الهيدروكلورية فلورية )المقرر  -امناً ث
 (11-15)الفقرات  16/3
من  ُْ-ُِأشار الرئيس اؼبشارؾ، لدل عرضو للبند، إذل أف األطراؼ قد كافقت من خبلؿ الفقرات  -ٕٔ

التخلص التدرهبي التاـ من مركبات الكربوف على معاعبة بعض اؼبسائل احملددة ذات الصلة ب ٔ/ُٗاؼبقرر 
، كىذه اؼبسائل تتمثل يف احتماالت أك ضركرة اإلعفاءات َُِٓاؽبيدرككلورية فلورية يف موعد ال يتجاكز عاـ 

؛ كضركرة ٓلبلستخدامات األساسية ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 
؛ ٓمن اؼبقرر لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة  ّئة للخدمات اؼبنصوص عليها يف الفقرة يف اؼبا ٓ,َنسبة 

كاحتماؿ تنفيذ مزيد من التخفيضات يف إنتاج مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية 
موح بو حىت ذلك التاريخ. يف اؼبائة من خط األساس اؼبس َُ، حبيث تتجاكز نسبة ََِِاألساسية بعد عاـ 

كقد قدمت أسًتاليا مشركع مقرر بشأف ىذه اؼبسألة، نيابة عن كندا كالواليات اؼبتحدة أيضان، خبلؿ االجتماع 
جتماع األطراؼ ؼبواصلة السادس كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، الذم تقرر فيو إحالة مشركع اؼبقرر ال

 .النظر فيو
 يا مشركع اؼبقرر، يلخص فيو عناصره الرئيسية.كقدـ فبثل أسًتال -ٕٕ
 ككافقت األطراؼ على مشركع اؼبقرر على أف يتم النظر فيو كاعتماده خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول. -ٖٕ

التي تصدر كل أربع سنوات عن أفرقة  5115المجاالت المحتملة للتركيز عليها في تقارير عاـ  -تاسعاً 
 التقييم

 الذي يصدر كل أربع سنوات 5115ـ اختصاصات تقييم عا -ألف 
أشار الرئيس اؼبشارؾ، لدل عرضو البند الفرعي، إذل أنو حبلوؿ موعد االجتماع السادس كالثبلثُت  -ٕٗ

للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، كاف فريق التقييم العلمي كفريق تقييم اآلثار البيئية كفريق التكنولوجيا كالتقييم 
من التقييمات اليت تصدر كل أربع سنوات كفقان للمقرر  َُِْتقييماهتا لعاـ  االقتصادم قد انتهت من إجراء

. ككذلك أقبزت األفرقة الثبلثة ذبميعان لتقييماهتا، كيرد موجز للرسائل الرئيسية لذلك التجميع يف اؼبرفق ُّ/ِّ
كسويسرا مشركع مقرر . كباإلضافة إذل ذلك، قدـ االرباد األكركيب UNEP/OzL.Pro.27/2/Add.1الثاين للوثيقة 

اليت تصدر كل أربع سنوات عن أفرقة التقييم،  َُِٖعاـ  ييماتبشأف اجملاالت احملتملة للًتكيز عليها يف تق
 خبلؿ االجتماع اغبارل. على األطراؼ للنظر فيوييعرض مشركع اؼبقرر ك 

يقات اليت كردت من كقاؿ فبثل االرباد األكركيب أنو يف حُت أخذ مشركع اؼبقرر بعُت االعتبار التعل -َٖ
األطراؼ األخرل خبلؿ االجتماع السادس كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ككذلك أثناء اؼبشاكرات 

 البلحقة، فإنو من الضركرم إجراء مزيد من اؼبناقشات يف االجتماع اغبارل من أجل كضع صيغتو النهائية.
ف تتشاكر بشكل غَت رظبي هبدؼ تقدًن مشركع ككافقت األطراؼ على أف األطراؼ اؼبهتمة ينبغي أ -ُٖ

 مقرر منقح للنظر فيو خبلؿ اعبلسة العامة.
 اعبزء الرفيع اؼبستولمنقح إذل مشركع مقرر إحالة كعقب اؼبشاكرات غَت الرظبية كافقت األطراؼ على  -ِٖ

 .للنظر فيو كاعتماده
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 الرئيساف المشاركاف لفريق التقييم العلمي -باء 
ؾ، لدل عرضو البند الفرعي، إف السيد أ. ر. رافيشانكارا كالسيد أييتلو نوىيندم قاؿ الرئيس اؼبشار  -ّٖ

أجافوف يقدماف استقالتهما من منصبهما كرئيسُت مشاركُت لفريق التقييم العلمي كإنو يتعُت على األطراؼ يف 
لك عدد كبَت من االجتماع اغبارل أف تنتخب رئيسُت آخرين خلفان ؽبما. كشكر الرئيس اؼبشارؾ، كشاركو يف ذ

األطراؼ، الرئيسُت اؼبشاركُت على تفانيهما يف العمل، كقيادهتما كمهارهتما كعلى السنوات الطويلة اليت كرساىا 
ػبدمة بركتوكوؿ مونًتياؿ كقضية ضباية طبقة األكزكف، كقاد الرئيس اؼبشارؾ األطراؼ يف جولة من التصفيق 

 احتفاءن بالرئيسُت اؼبشاركُت.
الواليات اؼبتحدة األمريكية كفبثل زمبابوم، متحدثان بالنيابة عن ركاندا كالدكؿ األفريقية،  كاقًتح فبثل -ْٖ

تعيُت السيد ديفيد فاىي، مدير شعبة العلـو الكيميائية لئلدارة الوطنية لدراسة احمليطات كالغبلؼ اعبوم، كالسيد 
ا، على التوارل، ليكونا خلفان للسيد بونفيس سفارم، األستاذ يف كلية العلـو كالتكنولوجيا، جامعة ركاند

 رافيشانكارا كالسيد أجافوف.
ككافقت األطراؼ على مشركع اؼبقرر الذم يقر تعيُت السيد فاىي كالسيد سفارم رئيسُت مشاركُت  -ٖٓ

 لفريق التقييم العلمي، لكي يتم النظر فيو كاعتماده خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول.
 تكنولوجيا والتقييم االقتصاديالمسائل التنظيمية لفريق ال -جيم 

إف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم قد أصدر  قاؿ الرئيس اؼبشارؾ، لدل عرضو البند الفرعي، -ٖٔ
تتضمن توصيات ىامة للنظر فيها من ًقبل األطراؼ )انظر  َُِٓإضافة ملحقة بتقريره اؼبرحلي لعاـ 

UNEP/OzL.Pro.27/2/Add.1 لك، ككما ىو مبُت يف التقرير اؼبرحلي للفريق لعاـ (. كعبلكة على ذٖ، الفقرة
، ستنتهي فًتة العضوية البالغة أربع سنوات لبعض اػبرباء العاملُت يف الفريق كيف عباف اػبيارات التقنية َُِٓ

 ، كيقدـ الفريق توصيات دبرشحُت لتعيينهم خلفان لسابقيهم.َُِٓالتابعة لو يف عاـ 
ناقشة اليت تلت ذلك، عن دعمها القًتاح الفريق تبسيط عملياتو من خبلؿ سًتاليا يف اؼبأكأعربت فبثلة  -ٕٖ

اعبمع بُت عبنة اػبيارات التقنية للمواد الكيميائية كعبنة اػبيارات التقنية الطبية، كدعمها كذلك لتوصياتو بشأف 
ـ مشركع مقرر بشأف اػببَتين اؼبراد تعيينهما كرئيسُت مشاركُت للجنة اعبديدة اؼبوحدة. كقالت إف كفدىا سيقد

 كقالت فبثلة الياباف إف كفدىا سيقدـ كذلك مشركع مقرر بشأف ىذه اؼبسألة. ىذا االقًتاح.
كقاؿ أحد اؼبمثلُت إنو من أجل زبفيف الضغوط اؼبالية على أفرقة التقييم كعباف اػبيارات التقنية التابعة  -ٖٖ

ىذه اؽبيئات أف تكفل سبويل أنشطة ىؤالء ؽبا، ينبغي على األطراؼ اليت تقدـ مرشحُت للعمل كأعضاء يف 
 األعضاء خبلؿ مدة كاليتهم.

فبثل الياباف مشركع مقرر بشأف التغيَتات يف ىيكل فريق التكنولوجيا كالتقييم كعقب ذلك، عرض  -ٖٗ
سًتاليا، كالربازيل، كالصُت، ككولومبيا، ككوستاريكا، كالياباف، كىولندا، أاالقتصادم كيف عضويتو مقدـ من 

لكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا الشمالية، كصبهورية فنزكيبل البوليفارية. كنوقش مشركع اؼبقرر كنقح كاؼبم
 أثناء مشاكرات غَت رظبية بُت األطراؼ اؼبعنية.

 ككافقت األطراؼ على مشركع اؼبقرر للنظر فيو كاعتماده يف اعبزء الرفيع اؼبستول. -َٗ
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ثاؿ واإلبالغ عن البيانات: عرض عمل لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدـ المسائل المتعلقة باالمت - اً عاشر 
 المحالة من اللجنة والنظر فيهما االمتثاؿ لبروتوكوؿ مونترياؿ والمقررات الموصى بها

قىدَّمت رئيسة عبنة التنفيذ دبوجب إجراء عدـ االمتثاؿ لربكتوكوؿ مونًتياؿ، السيدة نانسي سيمور  -ُٗ
ج االجتماعُت الرابع كاػبمسُت كاػبامس كاػبمسُت للجنة، أكجزت فيو مشاريع اؼبقررات عن نتائ ان )كندا( تقرير 

. كأشارت إذل أف للنظر فيها االجتماع السابع كالعشركف لؤلطراؼعلى الثبلثة اليت كافقت اللجنة على عرضها 
الذم أحرزتو كاف أخف فبا كاف عليو يف السنوات السابقة كذلك بفضل التقدـ   َُِٓعمل اللجنة خبلؿ 

األطراؼ يف االمتثاؿ اللتزاماهتا بالتخلص التدرهبي من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ؛ كأف 
 اللجنة تىعُت عليها إعداد مشركعُت فقط من مشاريع اؼبقررات للتعامل مع حاالت عدـ االمتثاؿ.

من  ٕللمادة  ومات اؼبقدمة من األطراؼ كفقان كأضافت أف مشركع اؼبقرر الثالث تناكؿ البيانات كاؼبعل -ِٗ
، كىي َُِْبركتوكوؿ مونًتياؿ. كىناؾ أربعة أطراؼ فقط دل تقم بعد باإلببلغ عن بياناهتا السنوية لعاـ 

صبهورية الكونغو الديبقراطية، كدكمينيكا كالصوماؿ كاليمن. كأثنت على األطراؼ األربعة كالثمانُت اليت أبلغت 
، األمر الذم مىكَّن اللجنة من ُٓ/ُٓ، كفقنا للمقرر َُِٓ وحزيراف/يوني َّحبلوؿ  َُِْـ عن بياناهتا لعا

 . َُِٓ وتنفيذ الكثَت من العمل اؼبثمر يف اجتماعها الرابع كاػبمسُت، الذم عيقد يف سبوز/يولي
 ربتوم على َُِْكرحبت أيضان بأف صبيع األطراؼ اليت قدمت مباذج اإلببلغ عن البيانات لعاـ  -ّٗ

خانات بيانية فارغة قد استجابت لطلبات التوضيح اؼبقدمة من األمانة بشأف تلك اػبانات. كأشارت إذل اؼبقرر 
الجتماع األطراؼ، الذم طلب اجتماع األطراؼ دبوجبو إذل األطراؼ ربديد الكمية صفر فعليان يف  ُْ/ِْ

 اػببليا فارغة.من ؾبرد ترؾ  بدالن  ٕمباذج إببلغ البيانات اؼبقدمة دبوجب اؼبادة 
كيف سياؽ االنتقاؿ للحديث عن مشركعي اؼبقررين اؼبتعلقُت بعدـ االمتثاؿ، قالت إف أحدنبا يتناكؿ  -ْٗ

عدـ امتثاؿ البوسنة كاؽبرسك لتدابَت الربكتوكوؿ بشأف الرقابة على استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية 
مت إذل اللجنة، كما ىو مبُت يف مشركع اؼبقرر، خطة عمل . كأشارت إذل أف البوسنة كاؽبرسك قدَُِّلعاـ 

لضماف عودهتا إذل االمتثاؿ لتدابَت الرقابة على االستهبلؾ الواردة يف الربكتوكوؿ، كأكدت على أهنا بدأت بتنفيذ 
إذل  َُِْؾبموعة شاملة من السياسات كالتدابَت للرقابة على االستهبلؾ، كأف ىذا الطرؼ عاد يف عاـ 

اؿ اللتزاماتو. كقالت إف اللجنة الحظت مع التقدير اإلجراءات الفورية اليت ازبذهتا البوسنة كاؽبرسك االمتث
 لتصحيح حالتها من عدـ االمتثاؿ كإهنا تنوم رصد التقدـ الذم سيحرزه الطرؼ يف السنوات اؼبقبلة.

وكوؿ بشأف الرقابة على استهبلؾ كتناكؿ مشركع اؼبقرر اؼبتبقي عدـ امتثاؿ ليبيا للتدابَت الواردة يف الربكت -ٓٗ
. كأشارت إذل أف اللجنة الحظت مع التقدير خطة َُِْك َُِّمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية لعامي 

، إذل جانب َُِٖالعمل اليت قدمتها ليبيا للعودة إذل حالة االمتثاؿ، دبا يف ذلك التزامها بالقياـ بذلك قبل عاـ 
ها إلصدار تراخيص استَتاد كتصدير اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف، كبتنفيذ اغبظر اؼبفركض التزامها برصد إنفاذ نظام

على توريد معدات تكييف اؽبواء اليت ربتوم على مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية يف اؼبستقبل القريب، 
لسياسي كاألمٍت يف كالنظر يف فرض حظر على استَتاد ىذه اؼبعدات. كأضافت أف اللجنة أدركت أف الوضع ا

الببلد يؤدم إذل صعوبة إنفاذ تلك التدابَت بشكل خاص، كأهنا تعتـز أف ترصد عن كثب التقدـ الذم وبرزه البلد 
 يف العودة إذل حالة االمتثاؿ.
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كاستطردت قائلة إف اللجنة تواصل القياـ بدكرىا يف الرصد عن كثب لعودة األطراؼ اليت كانت يف  -ٔٗ
االمتثاؿ، كأعربت عن سركرىا بالتأكيد على أف صبيع تلك األطراؼ فبتثلة اللتزاماهتا  حالة عدـ امتثاؿ إذل

 دبوجب الربكتوكوؿ.
كاختتمت حديثها بالتأكيد ؾبددنا على اؼببلحظة اليت أشار إليها عدد كبَت فبن سبقوىا كىي أف أكساط  -ٕٗ

كنموذج وبتذل بو يف إطار االتفاقات   األكزكف قد أنشأت نظاـ امتثاؿ يينظر إليو باحًتاـ على الصعيد الدكرل
الدكلية األخرل. كأشارت إذل أف إجراء عدـ االمتثاؿ دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ نظاـ مرف كفائق التطور يواصل 

سوؼ تكشف عن امتثاؽبا  َُِٓالقياـ دبهامو بنجاح، كأعربت عن ثقتها بأف تقارير بيانات األطراؼ لعاـ 
مثلة يف التخلص التدرهبي من استهبلؾ كإنتاج مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية اؼبت َُِٓبنجاح ألىداؼ عاـ 

يف اؼبائة دكف خط  َٗ، كٓيف اؼبائة دكف خط األساس لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  َُبنسبة  -فلورية 
 . ٓاألساس لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 

صندكؽ اؼبتعدد األطراؼ كالوكاالت اؼبنفذة كأعضاء كاختتمت حديثها بتوجيو الشكر إذل فبثلي أمانة ال -ٖٗ
  أمانة األكزكف كإذل صبيع زمبلئها يف اللجنة ؼبا قدموه من عمل دؤكب كتفاف.

يف لجنة التنفيذ لكي هبرم النظر فيها كاعتمادىا أحالتها لاألطراؼ على مشاريع اؼبقررات اليت  تككافق -ٗٗ
 اعبزء الرفيع اؼبستول.

 مسائل أخرى -حادي عشر
 إطالقات المواد المستنفدة لألوزوف من عمليات اإلنتاج وفرص الحد من تلك اإلطالقات -ألف 

يف معرض تقديبو ؽبذا البند الفرعي، قاؿ الرئيس اؼبشارؾ إف االرباد األكركيب، كما نيوقش خبلؿ إقرار  -ََُ
عمليات اإلنتاج كفرص اغبد جدكؿ األعماؿ، قد قىدَّـ مشركع مقرر بشأف إطبلقات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف من 

 من ىذه اإلطبلقات.
كقاؿ فبثل االرباد األكركيب إف مشركع اؼبقرر يأخذ يف االعتبار التعليقات بشأف نسخة سابقة من  -َُُ

مشركع اؼبقرر نيوقشت يف االجتماع السادس كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، فضبلن عن نتائج حلقة 
. كتطلب َُِٓأكتوبر /األكؿ يد الكربوف اليت انعقدت يف زيورخ، سويسرا، يف تشرينالعمل اؼبعنية برابع كلور 

النسخة اغبالية من مشركع اؼبقرر إذل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم، كفريق التقييم العلمي مواصلة ربليل 
األطراؼ عن استهبلؾ ىذه اؼبواد التفاكتات بُت تركيزات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف كالبيانات الواردة يف تقارير 

كإنتاجها، مع الًتكيز على إنتاج رابع كلوريد الكربوف. كسيلـز إجراء اؼبزيد من اؼبشاكرات بغية كضع مشركع اؼبقرر 
 يف صيغتو النهائية قبل تقديبو لتنظر فيو األطراؼ يف ىذا االجتماع.

قرر للنظر فيو كاعتماده يف اعبزء كعقب مشاكرات غَت رظبية كافقت األطراؼ على إحالة مشركع اؼب -َُِ
 الرفيع اؼبستول.

 المسائل المالية المتعلقة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي -باء 
تقريره اؼبرحلي لعاـ لقاؿ فبثل سويسرا إف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كجو االنتباه، يف اإلضافة  -َُّ

على التمويل الكايف لتغطية تكاليف السفر كغَتىا من التكاليف  ، إذل الصعوبات اؼبتزايدة يف اغبصوؿَُِٓ
بالنسبة ألعضاء الفريق كعباف اػبيارات التقنية التابعة للفريق، كطلب من األطراؼ أف تنظر يف إنشاء آلية سبويل 

سألة فباثلة ؼبعاعبة ىذه اؼبشكلة. كأشار إذل أف مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية فيينا استجاب يف اجتماعو السادس ؼب
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تتعلق بتمويل أنشطة الرصد كالبحوث اؼبتعلقة باألكزكف عن طريق طلبو إذل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إنشاء 
صندكؽ خارج اؼبيزانية لتلقي التربعات من األطراؼ يف اتفاقية فيينا، كاؼبنظمات الدكلية. كأضاؼ أف كفد بلده 

سديد تكلفة مشاركة أعضاء الفريق. كأعرب العديد من اؼبمثلُت يرغب يف حبث إمكانية إنشاء صندكؽ فباثل لت
 عن رغبتهم يف اتباع ىذا النهج.

كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف العلماء الذين يعملوف على أساس طوعي يف ىيئات بركتوكوؿ مونًتياؿ ينبغي أف  -َُْ
م أنشطة أخرل يشاركوف يوقعوا مبوذجان يعلنوف فيو أف اضطبلعهم هبذا العمل ال يؤدم إذل تضارب مصاحل مع أ

 فيها. كقاؿ فبثل آخر إف مسألة تضارب اؼبصاحل يغطيها النظاـ الداخلي لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم.
األطراؼ اؼبهتمة بشكل غَت رظبي بغية إعداد مشركع مقرر بشأف تتشاكر كاتفقت األطراؼ على أف  -َُٓ

 ىذه اؼبسألة.
قرر مقدـ من بلده بشأف كفالة استمرارية عمل أفرقة كعقب ذلك، عرض فبثل سويسرا مشركع م -َُٔ

 التقييم. ككافقت األطراؼ على إحالة مشركع اؼبقرر للنظر فيو كاعتماده يف اعبزء الرفيع اؼبستول.
الواردات غير المرغوب فيها من المنتجات والمعدات التي تحتوي على مركبات الكربوف الهيدروكلورية  -جيم 

 على ىذه المركبات فلورية أو التي تعتمد
قدـ فبثل قَتغيزستاف كرقة غرفة اجتماعات تتضمن مشركع مقرر بشأف ذبنب االستَتاد غَت اؼبرغوب  -َُٕ

فيو للمنتجات كاؼبعدات اليت ربتوم على مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية أك اليت تعتمد على ىذه اؼبركبات، 
رباد األكركيب، كقَتغيزستاف، كاالرباد الركسي. كأشار إذل أف كالورقة مقدمة من كل من أرمينيا، كبيبلركس، كاال

 لبلجتماع العاشر لؤلطراؼ قد كضع قائمة بالبلداف اليت ال تصنع ألغراض االستعماؿ احمللي، كال ٗ/َُاؼبقرر 
اء. كأشار ترغب يف استَتاد اؼبنتجات كاؼبعدات اليت يعتمد تشغيلها على اؼبواد اؼبدرجة يف اؼبرفق ألف أك اؼبرفق ب

إذل أف عددان من األطراؼ قد فرض أشكاالن من اغبظر أك القيود على استَتاد اؼبنتجات كاؼبعدات اليت ربتوم أك 
أؼبح إذل أف تلك تعتمد على اؼبواد اؼبدرجة يف اؼبرفق جيم، كبصفة خاصة مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، ك 

ة بذلك عن طريق اآلليات القائمة حاليان دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ. ترغب يف إببلغ البلداف اؼبصدر األطراؼ قد 
كبناء على ذلك يطلب مشركع اؼبقرر إذل األمانة أف تتعهد قائمة باألطراؼ اليت ال ترغب يف تلقي منتجات أك 

 معدات ربتوم على اؼبواد اؼبدرجة يف اؼبرفق جيم أك تعتمد عليها.
 كي يتم النظر فيو كاعتماده يف أثناء اعبزء الرفيع اؼبستول.ككافقت األطراؼ على مشركع اؼبقرر ل -َُٖ

 صرؼ المبالغ للبلداف المتلقية حاالت التأخر في -داؿ 
يف سياؽ تقدًن ىذا البند الفرعي، أشار الرئيس اؼبشارؾ إذل أنو أثناء إقرار جدكؿ األعماؿ، أعرب أحد  -َُٗ

إزاء ما ظباه حباالت تأخر الوكاالت اؼبنفذة التابعة  اؼبمثلُت، متحدثان نيابة عن ؾبموعة من البلداف، عن قلقو
 .ٓللصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ يف صرؼ أمواؿ اؼبشاريع لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

كيف اؼبناقشات اليت تلت، أعربت أطراؼ عديدة عن قلقها إزاء مستقبل حاالت التأخر ىذه اليت قاؿ  -َُُ
ة، مشَتان إذل أهنا قد ربدث بدكرىا تأخَتات يف إقباز اؼبشاريع، كمن مث، أحد اؼبمثلُت إهنا قد تستمر شهوران عديد

فهي تقوض قدرة األطراؼ على ربقيق أىدافها يف التخلص التدرهبي، كتدفع ىذه البلداف لكي تصبح يف حالة 
 عدـ امتثاؿ اللتزاماهتا دبوجب الربكتوكوؿ.
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هباد حل عن طريق اغبوار. كقاؿ فبثل آخر إف كحث أحد اؼبمثلُت اؼبشاركُت على اعتماد هنج كقائي، كإ -ُُُ
حاالت تأخر صرؼ األمواؿ قد زبلق اؼبشاكل على الصعيد اغبكومي يف البلداف، مثبلن عندما ال تنفذ اؼبشاريع 
اؼبعركضة لكي توافق عليها اؽبيئات التشريعية كفقان عبدكؽبا الزمٍت بسبب تأخر التمويل. كقاؿ فبثل آخر إنو من 

اؼبزيد عن طبيعة اؼبشكلة، دبا يف ذلك أسباهبا، كما إذا كانت ىذه األسباب تتعلق بتمويل مشاريع  اؼبفيد معرفة
فإف ىذه األمواؿ، أـ اؼبشاريع االستثمارية. كقاؿ أحد اؼبمثلُت إنو باإلضافة إذل تأخَت األمواؿ، تعزيز اؼبؤسسات 

 حاالت تأخَت يف تنفيذ اؼبشاريع.يف بعض األحياف، تيودع يف حسابات غَت صحيحة، فبا يسبب أيضان 
كأشار أحد اؼبمثلُت إذل أف اللجنة التنفيذية، يف إطار بند دائم من بنود جدكؿ أعماؿ كل اجتماعاهتا،  -ُُِ

نظرت يف حاالت تأخَت تنفيذ اؼبشاريع، دبا يف ذلك اؼبسألة اؼبتصلة بصرؼ األمواؿ كآثارىا احملتملة على 
اللجنة توجيهات إذل الوكاالت اؼبنفذة اؼبعنية، كتابعت اؼبسألة إذل حُت االمتثاؿ. ككما جرت العادة، أصدرت 

معاعبتها. كأشار إذل أف األطراؼ يبكن أف تعمل عن طريق فبثليها اإلقليميُت من أجل عرض حاالت تأخَت 
بأف األطراؼ، من كأقر فبثل آخر، كاف يتكلم نيابة عن ؾبموعة  صرؼ أمواؿ اؼبشاريع على اللجنة التنفيذية.

ىذه اؼبسألة مدرجة على جدكؿ أعماؿ اللجنة التنفيذية كأعرب عن استعداد األطراؼ اليت يتكلم باظبها 
 لبلستماع إذل الشواغل اليت أثَتت كتفهمها.

كاتفقت األطراؼ على أنو ينبغي اإلشارة إذل ىذه اؼبسألة يف ىذا التقرير كوسيلة إلعطاء إنذار مبكر  -ُُّ
 أخَت، كضركرة كضع حد غباالت التأخَت.بشأف العواقب احملتملة للت

 تدمير المواد المستنفدة لألوزوف -ىاء 
يف إطار تقدًن ىذا البند الفرعي، قالت فبثلة ساموا إف تدمَت اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف يشكل صعوبة  -ُُْ

سألة على خاصة بالنسبة للبلداف النامية اليت تفتقر إذل مرافق تدمَت خاصة هبا. كلذلك فقد اقًتحت كضع اؼب
ككافقت األطراؼ على . َُِٔيف عاـ  جدكؿ أعماؿ االجتماع السابع كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية

 .َُِٔيف عاـ  العامل اؼبفتوح العضوية للفريقمناسب اجتماع إدراج اؼبسألة يف جدكؿ أعماؿ 
  (5112 نوفمبر/الثانيتشرين  2و 1الجزء الرفيع المستوى ) :ثانيالجزء ال

 افتتاح الجزء الرفيع المستوى -أواًل 
اعبزء الرفيع اؼبستول من االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف  قاـ بافتتاح -ُُٓ

، السيد ميكل سورنسن )الدامبرؾ(، َُِٓتشرين الثاين/نوفمرب عاـ  ْصباح يـو األربعاء،  َُ/َِالساعة 
دس كالعشرين لؤلطراؼ، الذم ترأس افتتاح ىذا اعبزء يف غياب رئيس نائب رئيس مكتب االجتماع السا

 اؼبكتب، السيد ركدريغو سيليس لورا )بوليفيا(.

كأدذل ببيانات افتتاحية كل من السيد بن فهد، كالسيد أكيم شتاينر، اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم  -ُُٔ
 ئة؛ كالسيد سورنسن.اؼبتحدة للبي

 مارات العربية المتحدةاإلحكومة  ممثل اتبيان -ألف 
رحب السيد بن فهد باؼبشاركُت باسم حكومة كشعب اإلمارات العربية اؼبتحدة، كشكر صبيع الذين  -ُُٕ

سانبوا يف تنظيم االجتماع اغبارل كيف قباحو. كقاؿ إف اإلمارات العربية اؼبتحدة، تعلق أنبية كبَتة على بركتوكوؿ 
راءات التشريعية كالسياساتية كغَتىا من اإلجراءات على مونًتياؿ، كقد اضطلعت بطائفة كاسعة من اإلج

اؼبستول الوطٍت لتنفيذ أحكاـ الربكتوكوؿ، كذلك بوسائل منها كضع الضوابط للمواد اؼبستنفدة لؤلكزكف، كالرقابة 
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على الواردات كالصادرات، كمكافحة االذبار غَت اؼبشركع، كتقدًن اغبوافز إذل القطاع اػباص من أجل استعادة 
إذكاء الوعي يف أكساط الغازات كإعادة تدكيرىا يف قطاع تكييف اؽبواء، ككضع اػبطط كاألنشطة الرامية إذل 

اعبمهور بشأف عواقب استنفاد األكزكف، ككضع خطة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف دكائر الصناعة ك 
وف إذل التوصل إذل توافق يف اآلراء بشأف اؽبيدرككلورية فلورية. كأضاؼ أنو يف االجتماع اغبارل، يسعى اؼبشارك

عدد من اؼبسائل الرئيسية، على الرغم من أف اختبلؼ الرأم ال يزاؿ وبيط دبسائل معينة، دبا يف ذلك كيفية 
التعامل مع مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دبوجب الربكتوكوؿ. كمن اؼبهم مناقشة التحديات كتقييم اآلثار 

ة كالبيئية لئلجراءات اؼبقًتحة، كلكن الوقت حاف للتوصل إذل توافق يف اآلراء بشأف حلوؿ االقتصادية كاالجتماعي
إلدارة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية على كبو يتناسب مع التحديات اليت قامت البلداف  عمليةمستدامة ك 

كحث األعضاء على  بتحديدىا. كأضاؼ أنو مت ازباذ خطوة رئيسية بإنشاء فريق اتصاؿ معٍت هبذه اؼبسألة،
تسوية االختبلفات يف الرأم كالتعرؼ على اغبلوؿ. كال يزاؿ التمويل من اؼبسائل اؼبهمة بالنسبة لؤلطراؼ العاملة 

، كمن اؼبهم إجراء تقييم شامل الحتياجات البلداف النامية كمتطلباهتا فيما يتعلق ٓمن اؼبادة  ُدبوجب الفقرة 
فرىا كالقدرة على ربمل تكاليفها. كأثٌت على عمل فريق التكنولوجيا كالتقييم جبدكل البدائل كفعاليتها كمدل تو 

االقتصادم كدعا الفريق إذل التعجيل يف عملو على كضع الصيغة النهائية للتقييم الذم هبريو بشأف البدائل. 
 كبركتوكوؿ مونًتياؿ. كاختتم كلمتو بالتأكيد ؾبددان على التزاـ اإلمارات العربية اؼبتحدة بتنفيذ اتفاقية فيينا

 برنامج األمم المتحدة للبيئة ممثل بياف -باء 
ؼ كمن دكاعي السركر اغبضور مرة أخرل قاؿ اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إنو من اؼبشرِّ  -ُُٖ

. كقاؿ إف إذل اإلمارات العربية اؼبتحدة اليت أصبحت مركزان ىامان للحوار كالدبلوماسية بشأف اؼبسائل البيئية
 -تعددية األطراؼ مهمةبركتوكوؿ مونًتياؿ يبثل إحدل قصص النجاح الكربل يف التاريخ، كيوضح بشكل جيد 

حل اؼبسائل الرئيسية على كبو منصف كقادر على إحداث التحوؿ، كذلك عن طريق التعاكف. كأضاؼ أنو  كىي
كؿ مرة أنظار العادل على ظاىرة استنفاد طبقة عامان، عندما فتح العلم أل َّمن السهل نسياف مظهر العادل قبل 

. كمنذ ذلك اغبُت، (erutaN)األكزكف دبقاؿ ؿبورم كتبو العاؼباف ماريو مولينا كركالند شَتككد يف ؾبلة الطبيعة 
شهد العادل الشركع يف أكرب عملية من نوعها إلصبلح الكوكب، من خبلؿ مسَتة من االكتشاؼ العلمي إذل 

شف ر التكنولوجيا، ككضع االتفاقات اؼبالية، كإنشاء آليات الرصد كاؼبساءلة. كعندما اكتي الدبلوماسية، كنش
الثقب يف طبقة األكزكف، بدا أف التحدم الذم سبثلو ال يبكن التغلب عليو، كلكن العادل كاجو ىذا التحدم على 

فة، كهتديدان للصناعة من أف تكوف مواجهة ذلك التحدم باىظة الكل كبو أسرع فبا كاف متوقعان. كبدالن 
ببليُت دكالر ذبنب خسائر  ٓ,ّكانت نتيجة االستثمار البالغ ك كاالقتصاد، فقد قدمت عوائد فبتازة لبلستثمار، 

 تريليوف دكالر. ِيف قطاعي الصحة كالزراعة تقدر كحدىا دبا يزيد على 

ره النافع. غَت أنو من كأضاؼ أف قباح الربكتوكوؿ يثَت التساؤؿ عما إذا كاف قد كصل إذل هناية عم -ُُٗ
الواضح أف األمر ليس كذلك، كسيظل بركتوكوؿ مونًتياؿ أداة ىامة يف اؼبستقبل. أكالن، سيكوف من اإلنباؿ 
خسارة ىذا الصك كاؼبنرب الذم أثبت جدارتو كفعاليتو العالية، كالذم يستند إذل العلم كالعمل يف انسجاـ مع 

، يقع كيوفر فرصان كبَتة باعتباره أداة للتعاكف يف اؼبستقبل. ثانيان  ،تحدةالعديد من الوكاالت يف منظومة األمم اؼب
ربكتوكوؿ البركتوكوؿ مونًتياؿ يف قلب ؾبموعة أكرب بكثَت من التحديات، تشمل تغَت اؼبناخ. كعلى الرغم من أف 

أيضان ىي كزكف اليت قد قدـ إسهامات عظيمة يف التصدم لتغَت اؼبناخ عن طريق التخلص من اؼبواد اؼبستنفدة لؤل
 غازات االحتباس اغبرارمإحدل فئات ىي ك مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ، فإف غازات االحتباس اغبرارممن 

ا شى أهنىبي ، ات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةاليت قدمها بركتوكوؿ مونًتياؿ كبدائل غَت مستنفدة لؤلكزكف ؼبركب
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غَت اؼبناخ. كمضى يقوؿ إف اؼبناقشات اليت جرت يف السنوات األخَتة تساىم بنفس القدر الكبَت يف تفاقم تس
عن كيفية معاعبة ىذه اؼبشكلة كؿباكلة إهباد توازف بُت كالييت نظم تغَت اؼبناخ كضباية طبقة األكزكف اتسمت 

ا يتعلق بالصعوبة كلكن االجتماع اغبارل يف ديب يتيح فرصة ساكبة كيبكن االستفادة منها الزباذ إجراءات فيم
دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كالتساؤالت عما إذا كاف ينبغي على بركتوكوؿ مونًتياؿ أف يعاجل مركبات الكربوف 
اؽبيدركفلورية، كما إذا كانت ىذه اإلجراءات تضر بالتنمية كما إذا كانت التكنولوجيا البلزمة متاحة سبثل كلها 

اؿ ربمل اإلجابة عليها. كيلـز كجود قيادة ؼبواءمة العلم كالتكنولوجيا أسئلة كجيهة كلكن أكساط بركتوكوؿ مونًتي
كاالعتبارات اؼبالية مع سياسة التعاكف الدكرل. كحث اؼبشاركُت على تكرًن إرث من سبقوىم فبن صنعوا من 

إثبات  بركتوكوؿ مونًتياؿ ىذه األداة الفعالة، كذلك بأخذ رسالة من ديب مفادىا أف الربكتوكوؿ قد بدأ لتوه
 أنبيتو.

كبعد أف ألقى السيد شتاينر بيانو، أثٌت على عمل السيد أ. ر. رافيشانكارا، كالسيد أييتلو نوىيندم  -َُِ
أجافوف الرئيسُت اؼبشاركىُت اؼبتقاعدين لفريق التقييم العلمي التابع لربكتوكوؿ مونًتياؿ، اللذين قدما على مدل 

ألكزكف بصفتهما عاؼبُت صاحيب بصَتة كرئيسُت مشاركُت لفريق سنوات كثَتة مسانبات فبتازة يف ضباية طبقة ا
التقييم العلمي. كقاؿ، يف سياؽ منحهما عبائزتُت تذكاريتُت، إف حكمتهما ككفاءهتما اؼبهنية ستفتقد إذل حد  

 كبَت، كأعرب عن شكره ؽبما ؼبا قدماه من مسانبات لربكتوكوؿ مونًتياؿ، كلئلنسانية كمستقبل كوكب األرض.

أثٌت على السيد بن فهد، الذم ساعد من الناحيتُت العملية كالسياسية، بصفتو كزير البيئة كاؼبياه يف مث  -ُُِ
أشاد بالعمل الذم قاـ بو من اإلمارات العربية اؼبتحدة، يف ربقيق اجتماع أكساط بركتوكوؿ مونًتياؿ يف ديب. ك 

لشخصو كجائزة  جائزة تقديريةا السياؽ ، كقدـ إليو يف ىذتأخذ البيئة موقع الصدارة يف اإلماراتأجل أف 
 .منفصلة لوزارة البيئة كاؼبياه

 والعشرين لألطراؼ في بروتوكوؿ مونترياؿ السادسبياف رئيس االجتماع  -جيم 
كأبلغ السيد سورنسن مع االرتياح، يف سياؽ تعبَته عن امتنانو غبكومة اإلمارات العربية اؼبتحدة على   -ُِِ

كد يف اجتماعو الذم عقد يف األسبوع اؼباضي أف القرارات اليت ازبذت يف كـر ضيافتها، بأف اؼبكتب، أ
االجتماع السادس كالعشرين األطراؼ قد نفذت، كأف صبيع إجراءات اؼبتابعة اؼبناسبة قد ازبذت. كيف سياؽ 

فًتة  إشادتو باألطراؼ على اإلقبازات اليت حققتها يف التخلص التدرهبي من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف خبلؿ
السابقة، كذلك بوسائل منها التصديق العاؼبي على صبيع التعديبلت اؼبدخلة على بركتوكوؿ  ِٗػػػػ السنوات الػ

مونًتياؿ، شدد على أف العمل على تنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ دل يكتمل بعد، كأنو من اؼبهم أال تًتاخى اعبهود 
عبدكؿ أعماؿ االجتماع اغبارل، كجو االنتباه إذل اؼبناقشة اليت تبذؽبا األطراؼ لتحقيق ىذه الغاية. كبالنسبة 

اعبارية بشأف التعديبلت اؼبقًتح إدخاؽبا على الربكتوكوؿ فيما يتعلق بالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف 
اؽبيدركفلورية، كحث صبيع األطراؼ على العمل معان من أجل التوصل إذل مقرر توافقي يبكِّن من استخداـ آليات 
بركتوكوؿ مونًتياؿ لكفالة ضباية اؼبناخ عن طريق ازباذ إجراءات حاظبة لكبح مبو مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 
كعكس اذباه ذلك النمو. كلكن بالنظر إذل كميات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف اليت ال يزاؿ هبرم تعيينها 

إذل ربديد البدائل اآلمنة كالتكنولوجيات لبلستخدامات الضركرية كاغبرجة، حث األطراؼ أيضان على السعي 
البديلة البلزمة لضماف التخلص التاـ من تلك اؼبواد. كقاؿ إنو من اؼبأموؿ أف تنظر األطراؼ يف صبيع بنود 

 جدكؿ األعماؿ بنفس ركح التوافق كالتعاكف اليت كجهت مداكالهتا منذ أكؿ اجتماع لؤلطراؼ.
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لؤلعضاء الثبلثة يف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم الذين  كيف اػبتاـ، أعرب عن تقديره كامتنانو -ُِّ
سيتنحوف بعد سنوات كثَتة من العمل يف الفريق كعباف اػبيارات التقنية التابعة لو: السيد بوؿ آشفورد )اؼبملكة 

 يامايب )الياباف(. اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية(، كالسيد ميغيل كينتَتك )كولومبيا( كالسيد ماساكي
 المسائل التنظيمية -ثانياً 

 بروتوكوؿ مونترياؿألطراؼ في السابع والعشرين لانتخاب أعضاء مكتب االجتماع  -لف أ
من النظاـ الداخلي،  ُِمن اؼبادة  ُيف اعبلسة االفتتاحية الجتماع اعبزء الرفيع اؼبستول، ككفقان للفقرة  -ُِْ

 مونًتياؿ: بركتوكوؿظباؤىم ؼبكتب االجتماع السابع كالعشرين ؼبؤسبر األطراؼ يف انتيخب بالتزكية األعضاء التالية أ
 )دكؿ أكركبا الغربية كدكؿ أخرل( اكند السيدة فرجينيا بوتر   الرئيس:

 ركاندا )الدكؿ األفريقية( السيدة ركز مكانكوميي نواب الرئيس: 
 ساموا )آسيا كاحمليط اؽبادئ(  السيدة توماك نَتك 

 قَتغيزستاف )دكؿ أكركبا الشرقية(  د صابر اتاجانوؼالسي   
 أمريكا البلتينية كمنطقة) اعبمهورية الدكمينيكية  غوميز ياسالسيد إل اؼبقرر:

 البحر الكارييب(
 اؿوالعشرين لألطراؼ في بروتوكوؿ مونتري السابعالجتماع إقرار جدوؿ أعماؿ الجزء الرفيع المستوى ل -باء 

للجزء الرفيع اؼبستول على أساس جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت الوارد يف  اؿ التارلمت إقرار جدكؿ األعم -ُِٓ
 :UNEP/OzL.Pro.27/1الوثيقة 

 افتتاح اعبزء الرفيع اؼبستول: -ُ
 ؛اإلمارات العربية اؼبتحدةحكومة  بياف فبثل )أ(

 برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛ فبثل بياف )ب(
 .لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ كالعشرين السادسبياف رئيس االجتماع  )ج(

 اؼبسائل التنظيمية: -ِ
 ؛بركتوكوؿ مونًتياؿؤلطراؼ يف السابع كالعشرين لانتخاب أعضاء مكتب االجتماع  )أ(

كالعشرين لؤلطراؼ يف  السابعبلجتماع إقرار جدكؿ أعماؿ اعبزء الرفيع اؼبستول ل )ب(
 بركتوكوؿ مونًتياؿ؛

 تنظيم العمل؛ (ج)
  ويض اؼبمثلُت.كثائق تف )د(

 .اليت تصدر كل أربع سنوات َُِْبشأف ذبميعهم لتقييمات عاـ عركض أفرقة التقييم  -ّ
عن  لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ رئيس اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ مقدـ منعرض  -ْ

 صندكؽ.كأمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ كالوكاالت اؼبنفذة لل أعماؿ اللجنة التنفيذية
 بيانات رؤساء الوفود. -ٓ
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تقرير الرئيسُت اؼبشاركُت للجزء التحضَتم كالنظر يف اؼبقررات اؼبوصى باعتمادىا يف االجتماع  -ٔ
 كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ. السابع

 كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ. الثامناريخ كمكاف انعقاد االجتماع و ت -ٕ
 خرل.مسائل أ -ٖ
 ف لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ.ك كالعشر  السابعاالجتماع  زبذىاااليت  قرراتاؼباعتماد  -ٗ

 تقرير.الاعتماد  -َُ

 اختتاـ االجتماع. -ُُ
 ُُكقاؿ الرئيس ردان على استفسار من أحد اؼبمثلُت إف النظر يف القضايا اؼبدرجة دبوجب البند  -ُِٔ

على ىامش اعبزء تعقد غَت رظبية  يف اجتماعاتلتحضَتم سيستمر لجزء امن جدكؿ األعماؿ ل)مسائل أخرل( 
 الرفيع اؼبستول.

 تنظيم العمل -جيم 
. كباإلضافة إذل ذلك، كافقت األطراؼ على عقد اؼبعتادةكافقت األطراؼ على متابعة إجراءاهتا  -ُِٕ

بركتوكوؿ مونًتياؿ  مؤسسات كآلياتتقـو هبا يبكن أف  الكيفية اليت تتناكؿمناقشات مائدة مستديرة كزارية 
 فلورية.اؽبيدرك األطراؼ يف إدارة مركبات الكربوف دبساعدة 

 وثائق تفويض الممثلين -داؿ 
طرؼ  ِٗكافق مكتب االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ على كثائق فبثلي  -ُِٖ

شاركة أطراؼ أخرل شريطة أف من األطراؼ اؼبمثلة يف االجتماع. ككافق اؼبكتب مؤقتان على م ُِٖمن أصل 
ترسل كثائق تفويضها إذل األمانة يف أقرب كقت فبكن. كحث اؼبكتب صبيع األطراؼ اليت ستحضر االجتماعات 

من النظاـ  ُٖاؼبقبلة لؤلطراؼ على بذؿ قصارل جهدىا لتقدًن كثائق التفويض إذل األمانة كفقان ؼبقتضى اؼبادة 
ؼ بأف النظاـ الداخلي يقتضي أف تصدر كثائق التفويض أما عن رئيس الداخلي. كذكر اؼبكتب أيضان األطرا

الدكلة أك اغبكومة أك عن كزراء اػبارجية، أك يف حالة اؼبنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادم، عن السلطة 
ل اؼبختصة لتلك اؼبنظمة. كذكر اؼبكتب األطراؼ كذلك بأف فبثلي األطراؼ اليت ال تقدـ كثائق تفويضها بالشك

 الصحيح قد ربـر من اؼبشاركة الكاملة يف اجتماعات األطراؼ، دبا يف ذلك من حقها يف التصويت.

 التي تصدر كل أربع سنوات 5111بشأف تجميعهم لتقييمات عاـ عروض أفرقة التقييم  -ثالثاً 
لنتائج الرئيسية قدـ السيد رافيشانكارا، نيابة عن أفرقة التقييم الثبلثة لربكتوكوؿ مونًتياؿ، عرضان عن ا -ُِٗ

أعرب عن شكره لؤلطراؼ يف ك اليت تصدر كل أربع سنوات.  َُِْللتقرير التجميعي لتقييمات األفرقة لعاـ 
كل أكلئك الذين قدموا الدعم إذل كلبركتوكوؿ مونًتياؿ لتعيينو يف منصب الرئيس اؼبشارؾ لفريق التقييم العلمي، 

مونًتياؿ فيما يتعلق بالتخلص  لئلقبازات اليت حققها بركتوكوؿ صان ، كقدـ ملخلعملها اأفرقة التقييم خبلؿ أدائه
التدرهبي من اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف كتقليل معدؿ استنفاد األكزكف، كبالتارل ذبنب الزيادات الكبَتة يف 

، فقد اغبرارم ىي من غازات االحتباس األشعة فوؽ البنفسجية. كدبا أف صبيع اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف تقريبان 
بتسليط  وكاختتم كبلم معدؿ االحًتار العاؼبي. زبفيض إذل اإلجراءات اليت طيبقت دبوجب الربكتوكوؿ أيضان  أدت
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ذبنب الزيادة يف استخداـ مركبات الكربوف ضركرة الضوء على التحديات الرئيسية يف اؼبستقبل، دبا يف ذلك 
 ؽبذا التقرير. الثالث السيد رافيشانكارا، يف اؼبرفقالعرض الذم قدمو  كيرد موجز عن فلورية.اؽبيدرك 
اؼبزيد من التقدـ، أثٌت السيد رافيشانكارا، على نظاـ التقييم  السبل إلحرازردان على سؤاؿ حوؿ أفضل ك  -َُّ

ر  ، مث تتلقى النتائج من من خبللو األطراؼ اختصاصات كاسعة لؤلفرقة ربددالذم ك كل أربع سنوات،   لالذم هبي
نتائج العلمية. كأضاؼ السيد اؼبراعاة الكاملة لللضماف  جدان كسيلة فعالة إنو قاؿ فنظر فيها، كتتلك األطراؼ 

شلي ككدكوؾ، الرئيس اؼبشارؾ لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم، أف االستجابة اؼببكرة للمؤشرات العلمية آ
القوة الرئيسية لربكتوكوؿ مونًتياؿ  مواطنكتتمثل إحدل اؼبشاكل الصعبة كاؼبكلفة يف كقت الحق؛ ظهور سبنع قد 
 ن ربط العلم بالسياسة كتشجيع العمل اؼببكر.طريقة سبكنو ميف 

كقاؿ السيد بوؿ نيوماف، الرئيس اؼبشارؾ لفريق التقييم العلمي، ردان على سؤاؿ حوؿ تأثَت مركبات  -ُُّ
فاد األكزكف كتغَت اؼبناخ، إف تقرير التقييم فلورية على استناؽبيدرك الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كمركبات الكربوف 

قدرة الكثَت من مركبات الكربوف على معلومات مفصلة عن  وبتومالكامل الذم يصدر كل أربع سنوات 
 تشَتكباإلضافة إذل ذلك، . االحًتار العاؼبي اؽبيدرككلورية فلورية كمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية على إحداث

حبلوؿ عاـ  بصورة أكثر انتشاران  يتوقع أف تستخدـفلورية اػبمسة اليت اؽبيدرك كربوف ركبات الؼبدراسة حديثة 
استنفاد األكزكف. كيبكن استقراء ذلك على منخفضة  ؽبا قدرة، إذل أف صبيع ىذه اؼبركبات اػبمسة ََِٓ

ة على إحداث تلك اؼبركبات ذات القدرة اؼبنخفض فلورية األخرل، على الرغم من أفاؽبيدرك ؼبركبات الكربوف 
خفضة للغاية. كأضافت السيدة بيبل مارانيوف، من استنفاد األكزكفاالحًتار العاؼبي يتوقع أف تكوف قدرهتا على 

تأخذ يف االعتبار لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم، أف عباف اػبيارات التقنية التابعة للفريق  ةاؼبشارك ةالرئيس
ؤلكزكف. كعقب تقدًن لبالتفصيل يف بدائل اؼبواد اؼبستنفدة  اقة األكزكف عند نظرىاؼبناخ كطبعلى التأثَتات  دكمان 

التقرير على بو يف عملية تنفيذ الربكتوكوؿ ك  قامتالعرض، شكر الرئيس أفرقة التقييم على الدكر الرئيسي الذم 
 .لفريق، كشكر بصفة خاصة السيد رافيشانكارا عشية تقاعده من اقدمتوالتجميعي اؼبمتاز الذم 

 أحاطت األطراؼ علمان باؼبعلومات اؼبقدمة.ك  -ُِّ

عن  لتنفيذ بروتوكوؿ مونترياؿ رئيس اللجنة التنفيذية للصندوؽ المتعدد األطراؼ مقدـ منعرض  -رابعاً 
 طراؼ والوكاالت المنفذة للصندوؽوأمانة الصندوؽ المتعدد األ أعماؿ اللجنة التنفيذية

تحدة األمريكية(، بصفتو رئيس اللجنة التنفيذية للصندكؽ قدـ السيد جوف ثومسوف )الواليات اؼب -ُّّ
التقدـ احملرز يف تنفيذ اؼبقررات اليت اعتمدهتا اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد  عنتقريران  ،اؼبتعدد األطراؼ

ا التحضَتات الجتماعهتضمن التقرير ، َُِٓاألطراؼ يف اجتماعها الرابع كالسبعُت اؼبعقود يف سبوز/يوليو 
لمعلومات اؼبقدمة يف الوثيقة كاػبطوط العريضة ل، َُِٓنوفمرب /اػبامس كالسبعُت، اؼبزمع عقده يف تشرين الثاين

UNEP/OzL.Pro.27/10. 
كأكرد أف عدد األطراؼ اليت سبت اؼبوافقة على خططها إلدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف  -ُّْ

خطط معتمدة قد ديها  من األطراؼ اػبمسة اليت ليس لُتطرف طرفان غَت أف َُْيظل اؽبيدرككلورية فلورية 
قدمت خططها لكي ينظر فيها االجتماع اػبامس كالسبعُت للجنة. كسبت اؼبوافقة على معايَت التمويل للمرحلة 
الثانية من خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، كذلك مع مراعاة تاريخ توقف 

ألىلية كاؼبرحلة الثانية لعمليات التحوؿ، كاالنتقاؿ إذل بدائل ذات قدرات منخفضة على إحداث االحًتار ا
كشواغل البلداف ذات االستهبلؾ اؼبنخفض كاؼبنخفض  ،العاؼبي، كاحتياجات الشركات الصغَتة كاؼبتوسطة اغبجم
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التخلص التدرهبي من ة على خطط إدارة . كقد سبت اؼبوافقمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةللغاية من 
للمرحلة الثانية لطرفُت، كقدمت ستة أطراؼ خططها للمرحلة الثانية للنظر  مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية

إلعداد تلك اػبطط. كسبت  من األطراؼ األخرل تلقت سبويبلن  ّّفيها يف االجتماع اػبامس كالسبعُت، كىناؾ 
لعاـ  مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةعبزء من خطة إدارة التخلص التدرهبي من إنتاج اؼبوافقة أيضان على ا

، كقدمت اؼبكسيك طلبان إلجراء مراجعة تقنية الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةللصُت، أكرب منتج ؼبركبات  َُِٓ
حىت اآلف اؼبعتمدة للخطط مل . كمن شأف التنفيذ الكامركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةلقطاعها إلنتاج 

يف اؼبائة من ؾبموع خط  ِٔأف يعاجل نسبة  لتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةإلدارة ا
 .ٓلؤلطراؼ العاملة باؼبادة  مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةأساس إنتاج 

ذم نظرت اؼبؤىلة ال ف اؽبيدرككلورية فلوريةمركبات الكربو اؼبتبقي من استهبلؾ االستهبلؾ كيبُت ربليل  -ُّٓ
تبعان لذلك  اللجنة التنفيذيةاللجنة التنفيذية، أف األغلبية تقع يف قطاعي الصيانة كتكييف اؽبواء. ككافقت  فيو

مشركعان لبياف التكنولوجيات ذات القدرات اؼبنخفضة  ُّعلى سبويل لدراسة جدكل للتربيد اؼبركزم كإلعداد 
حًتار العاؼبي كستنظر يف اجتماعها اػبامس كالسبعُت يف طلبات أخرل لتمويل مشاريع بياف على إحداث اال

 يف قطاع صناعة أجهزة تكييف اؽبواء كدراسيت جدكل يف التكيف اؼبركزم.مشاريع عملي، دبا يف ذلك بعض 

ة كطنية ، سبويبلن إضافيان إلجراء دراسات استقصائيٗ/ِٔ، عمبلن باؼبقرر اللجنة التنفيذيةخصصت  -ُّٔ
لبدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف هبدؼ اغبصوؿ على معلومات عن البدائل اؼبستعملة حاليان حسب القطاعات 

. كقد سبت اؼبوافقة حىت اآلف على دراسات كالقطاعات الفرعية، كللتنبؤ بالنمو يف استخداـ البدائل األكثر شيوعان 
ات للتمويل لكي ينظر فيها االجتماع اػبامس كالسبعُت. كقررت طرفان طلب ْْطرفان، كقدـ  ٖٓاستقصائية لػػػػػػػ 
، بعد إجراء استعراض ؼبشاريع التعزيز اؼبؤسسي، اؼبوافقة على اؼبزيد من ىذه اؼبشاريع، كعلى اللجنة التنفيذية

يف اؼبائة عن ما كافقت عليو يف السابق، مع سبويل سنوم حبد أدىن قدره  ِٖذبديدات ؼبستول يزيد بنسبة 
 دكالر للطرؼ الواحدة. ََٓ,ِْ

كىي برنامج األمم  للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼبعد ذلك قدـ إفادات نيابة عن الوكاالت األربعة اؼبنفذة  -ُّٕ
خبلؿ اؼبتحدة اإلمبائي، كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، كمنظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية، كالبنك الدكرل. ك 

طرفان يف تنفيذ اؼبرحلة األكذل من خططها  ْٕمساعدات لػػػػػػ  اؼبتحدة اإلمبائيبرنامج األمم ، قدـ َُِٓعاـ 
طرؼ كاحد يف تنفيذ اؼبرحلة الثانية من لك  ،التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةإلدارة 

دة أيضان لسبعة أطراؼ يف كقدـ اؼبساع ،التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةخطتو إلدارة 
. كقاؿ إف التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةإعداد اؼبرحلة الثانية من خططتها إلدارة 

ظل يف طليعة التقييمات التقنية كمشاريع البياف العملي اػباصة بالفعالية التكاليفية  برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي
اليت تقلل إذل اغبد األدىن من اآلثار البيئية كتعزز التنمية اؼبنخفضة  وف اؽبيدرككلورية فلوريةمركبات الكربلبدائل 

 وفر ؽبا ىذه البدائل حاليان.تالكربوف، كعلى كجو اػبصوص يف ؾباؿ التطبيقات اليت ال ت

ميع أطراؼ قدـ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، من خبلؿ برناؾبو للمساعدة على االمتثاؿ، اؼبساعدات عب -ُّٖ
لبلمتثاؿ اللتزاماهتا دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ، دبا يف ذلك من خبلؿ دعم البلداف ذات  ُْٖالػػػػػػػػ  ٓاؼبادة 

أنشطة بناء حجم االستهبلؾ اؼبنخفض كاؼبنخفض للغاية كالشبكات اإلقليمية، كالتعاكف بُت بلداف اعبنوب ك 
، مع الًتكيز على تشجيع اعتماد تكنولوجيات ذات القدرات كخدمات تبادؿ اؼبعلومات على صعيد العادل

كيف  التربيدصيانة الطاقة يف قطاع  خداـقدرات منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي كذات الكفاءة يف است
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موظفو برنامج اؼبساعدة على االمتثاؿ، للمرة األكذل،  يتعزيز سبلمة استخداـ اؼبربدات القابلة لبلشتعاؿ. كقد دع
 يف منتديات كزارية بيئية إقليمية يف أفريقيا كيف منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ. للمشاركة

التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف إلدارة  ان حاليان خطط منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعيةتنفذ  -ُّٗ
سبكنت ىذه ك ، َُِّصادفت أربعة بلداف صعوبات يف االمتثاؿ يف عاـ  قد. ك لدان ب ٖٔيف  اؽبيدرككلورية فلورية

. كقد بدأ منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعيةالبلداف باستثناء بلد كاحد من العودة إذل االمتثاؿ بدعم من 
اليت سبت اؼبوافقة عليها  التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةاػبطط الثبلثة إلدارة العمل يف 

. َُِٓاألطراؼ لتيسَت التخلص التدرهبي التاـ من بركميد اؼبيثيل يف عاـ  كقدمت اؼبساعدة إذل َُِْيف عاـ 
أيضان يف تنفيذ اختبارات أداء لبدائل ذات قدرات منخفضة على  منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعيةكشاركت 

يف إعداد إحداث االحًتار العاؼبي ألجهزة تكييف اؽبواء يف بلداف ذات درجات حرارة ؿبيطة عالية كشرعت 
 سبعة مشاريع للبياف العملي.

كبو الوصوؿ إذل اؼبرحلة األكذل  ان صبيع األطراؼ اليت قاـ البنك الدكرل بتزكيدىا باؼبساعدات تقدمقق رب -َُْ
. كحىت ىذا َُِٓلعاـ  مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةإنتاج كاستهبلؾ لتخلص التدرهبي من من أىداؼ ا

مليوف دكالر لشركاء البنك الدكرل هبدؼ التخلص فبا  َُٓعلى سبويل يزيد عن  تنفيذيةاللجنة الالتاريخ، كافقت 
يف إطار خطط اإلدارة  مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةطن بداالت استنفاد األكزكف من  ََٕ,ٓيزيد عن 

 .مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةاؼبعتمدة للتخلص التدرهبي من 

كأمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ كالوكاالت الثنائية  اللجنة التنفيذيةبالشكر ألعضاء ـ كيف اػبتاـ تقد -ُُْ
زه أعرب عن اعتزا ،التزاـ، كبوصفو رئيسان للجنة التنفيذيةك كالوكاالت اؼبنفذة ؼبا قامت بو من عمل جاد 

 إلقبازات كالنجاحات اعبماعية اليت ربققت.با

 يت قدمت.أحاطت األطراؼ علمان باؼبعلومات الك  -ُِْ

 مناقشات المائدة المستديرة -اً خامس
مائدة حوؿ ، تضمن اعبزء الرفيع اؼبستول مناقشة َُِٓنوفمرب /تشرين الثاين ْيف صباح يـو  -ُّْ

السيد فرناندك لوغريس، نائب اؼبدير العاـ  ىاأدار من جدكؿ األعماؿ  ٓربت البند دقيقة  َٗمستديرة ؼبدة 
ترتيب  حسب، أيدرجت اظباؤىم أعضاءسبعة  كتضمن فريق اؼبناقشةم. لوزارة الشؤكف اػبارجية يف أكركغوا

كالسيدة جينا مكارثي، مديرة، ككالة ضباية البيئة، الواليات  ،كالسيد أكيم شتاينر ،بن فهدحديثهم، كىم: السيد 
السيد غريغ اؼبتحدة األمريكية؛ كالسيد زافييو ستيكر، سفَت الشؤكف البيئية، كزارة الشؤكف اػبارجية، فرنسا؛ ك 

البيئة كالطاقة، جزر اؼبالديف؛ كالسيد مانوج   دكلة، كزارة ىانت، كزير البيئة، أسًتاليا؛ كالسيد عبد اهلل ؾبيد، كزير
 كومار سينغ، السكرتَت اؼبشًتؾ يف كزارة البيئة كالغابات كتغَت اؼبناخ، اؽبند.

مسانبة بركتوكوؿ مونًتياؿ  يوجزئق مدتو ثبلث دقا شريط فيديوكاستعرض اؼبشاركوف قبل بدء اؼبناقشة  -ُْْ
ركبات دب فيما يتعلقمواصلة العمل، كال سيما  ضركرةتسليط الضوء على  معيف التخفيف من آثار تغَت اؼبناخ 

 شجع الربكتوكوؿ على استخدامها، كلكنها غازات االحتباس اغبرارم اليتباعتبارىا أحد فلورية اؽبيدرك الكربوف 
مناقشة اؼبائدة اؼبستديرة اليت  يفالعاؼبي. كأشار السيد لوغريس إذل أنو  االحًتارتساىم بشكل غَت مقصود يف 

لؤلطراؼ، حدد معظم اؼبشاركُت يف حلقة النقاش إدارة مركبات  كالعشرينعيقدت خبلؿ االجتماع السادس 
كبعد  العقد اؼبقبل.التحديات اؽبامة اليت تواجو بركتوكوؿ مونًتياؿ خبلؿ  أحدفلورية باعتبارىا اؽبيدرك الكربوف 
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التحدم على األعضاء اؼبشاركُت يف حلقة  بذلكالسيد لوغريس إذل طرح أسئلة تتعلق  مضىعرض الفيديو، 
 النقاش.

كصف ىذا االجتماع بأنو تارىبي، كقاؿ إف حكومتو  كاف من اؼبمكنعما إذا   بن فهدكسأؿ السيد  -ُْٓ
ضباية  أفجديدة من أجل ضماف  آفاؽالربكتوكوؿ كبو استضافة اجتماع يناقش فيو األطراؼ كيفية قيادة بفخورة 

كقاؿ إف إنشاء فريق اتصاؿ خبلؿ االجتماع اغبارل ؼبناقشة   على حساب اؼبناخ يف العادل.لن يكوف طبقة األكزكف 
و فلورية كاف دبثابة خطوة إهبابية إذل األماـ، معربان عن أملاؽبيدرك كيفية اؼبضي قدمان بشأف إدارة مركبات الكربوف 

نتائج ملموسة، كحث األطراؼ على توحيد جهودىا لتعزيز الربكتوكوؿ كدعم اعبهود  التوصل إذل يف أف يؤدم إذل
 اؼببذكلة بشأف اؼبناخ من أجل اؼبنفعة اإلنسانية.

كعند سؤالو عما إذا كاف ينبغي أف يينظر إذل بركتوكوؿ مونًتياؿ باعتباره أداة للتنمية اؼبستدامة، قاؿ  -ُْٔ
ف اؼبعاىدات البيئية مثل الربكتوكوؿ ىي معاىدات ناجحة ألهنا جزء من إطار عمل كيضع للتنمية إر السيد شتاين

دد منذ عاـ  كىي جوىر التعاكف الدكرل،  ُِٗٗاؼبستدامة. كذكر أف الربكتوكوؿ يبتلك العناصر األساسية اليت ربي
متباينة، كإف كانت دأ اؼبسؤكليات اؼبشًتكة قوم، كالًتكيز على التكنولوجيا كبناء القدرات، كمبالعلمي الساس األ
باإلضافة إذل ك البلداف اؼبتقدمة كالنامية.  األطراؼ من من جانب اؼبتباينة الزباذ اإلجراءاتزمنية الداكؿ اعبك 

من حيث  طبقة األكزكف كلكن أيضان ل تهاضباي من حيثذلك، تيقاس آثار الربكتوكوؿ كفوائده ليس فقط 
اجملتمع، دبا يف ذلك األجياؿ القادمة، يف ؾباالت مثل الصحة كالزراعة كالثركة السمكية.  التكاليف اليت يتجنبها

 ؿبوروبتذل بو ككضعتو يف  كأشار إذل أف الربكتوكوؿ أشبر عن فوائد كبَتة يف التنمية اؼبستدامة جعلت منو مثاالن 
لؤلجياؿ اؼبقبلة عندما تنتهز  أف يستمر يف تقدًن فوائد ويبكنك ، َُِٓجدكؿ أعماؿ التنمية ؼبا بعد عاـ 

 .(HFCs)األطراؼ الفرصة ؼبعاعبة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 
كردنا على سؤاؿ حوؿ دكر القطاع اػباص يف معاعبة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية من خبلؿ  -ُْٕ

، ستنفاد األكزكفال التصدممفيد يف  بدكرالصناعة  و منذ إنشاء اؼبعاىدة قامتنإالربكتوكوؿ، قاؿ السيد شتاينر 
ا تنطوم عليو من ابتكار كتكنولوجيا يف التعامل مع مركبات الكربوف ؼب كستكوف ىناؾ ضركرة أساسية

أف السياسات العامة، دبا يف ذلك  ىو الدركس اؽبامة اؼبستفادة من الربكتوكوؿ أحداؽبيدركفلورية. كأشار إذل أف 
األسواؽ اؼبستقبلية اليت ربدد االستثمارات يف الوقت اغباضر،  تعريفحاسم يف  تقـو بدكراؼبعاىدات العاؼبية، 

كلذلك تكمن اؼبسألة يف إرساؿ إشارة كاضحة إذل السوؽ العاؼبية بأف ىناؾ حاجة إذل استثمارات الصناعة يف 
تخداـ كسيلة لتعزيز التحوؿ إذل اسإذل إهباد اغبكومات  ، بينما تسعىاهباد بدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية

 .للنجاح الوصفة السحريةكاغبكومات  كسبثل الشراكة بُت العلم كالصناعةمثل ىذه البدائل. 
كردنا على سؤاؿ حوؿ فوائد معاعبة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية من خبلؿ الربكتوكوؿ، أشارت السيدة  -ُْٖ

، ان كبَت   ركفلورية ألنو حقق قباحان مكارثي إذل أف الربكتوكوؿ ىو السبيل لتحقيق فوائد بشأف مركبات الكربوف اؽبيد
كأعد اؼبؤسسات ؼبواجهة ربدم مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف القطاعات اليت تقتضي اغباجة فيها ازباذ 

الربكتوكوؿ مسؤكلية معاعبة مشكلة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية  يتوذلاإلجراءات البلزمة. كباإلضافة إذل ذلك، 
كنان أل ف مقًتحات إإذل حد بعيد من خبلؿ التحوؿ إذل اؼبواد الكيميائية الضارة باؼبناخ. كقالت  ف قباحو أصبح فبي

التعديل األربعة بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية تيشَت إذل أف الربكتوكوؿ يينظر إليو على نطاؽ كاسع من 
ية. كذكرت أف أحد ىذه اؼبقًتحات، جانب األطراؼ باعتباره اؼبكاف اؼبفضل ؼبعاعبة مركبات الكربوف اؽبيدركفلور 

كىو الذم قدمتو الواليات اؼبتحدة ككندا كاؼبكسيك، مبٍت على العناصر اليت كانت مفتاح قباح الربكتوكوؿ، دبا 
يف ذلك الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ، الذم ينظر اليو باعتباره اؼبعيار الذىيب لنقل التكنولوجيا كتوفَت الدعم 
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التقييم، اليت توفر اؼبعلومات التقنية كاؼبالية بشأف كيفية ربقيق األىداؼ من دكف أف ب اء اؼبعنيةاػبرب  للبلداف؛ كأفرقة
تتخلف أم بلد عن ذلك؛ كتقدًن اغبلوؿ التكنولوجية من جانب الصناعة. كأشارت إذل أف ىذه البلداف الثبلثة 

اغبرارة ا يتعلق بارتفاع درجات ترغب يف العمل مع األطراؼ إلهباد سبل ؼبعاعبة مشاغلهم، دبا يف ذلك م
شأنو أف ييرسل إشارة كاضحة إذل الصناعة بأف قباح  التعديل منأف كترل ، كاعبداكؿ الزمنية كالتمويل، احمليطة

الربكتوكوؿ يف التصدم للمواد اؼبستنفدة لؤلكزكف لن يكتمل إال بعد أف تقـو األطراؼ بالتزامها ؼبعاعبة مركبات 
 ة.الكربوف اؽبيدركفلوري

عن اآلثار احملتملة ؼبناقشات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف االجتماع  السيد ستيكر كعند سؤاؿ -ُْٗ
يف  اغبارل على الدكرة اغبادية كالعشرين اؼبقبلة ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ

ركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ضمن السياؽ األكسع دكؿ االرباد األكركيب تنظر إذل قضية م إف، قاؿ باريس
ألىداؼ التنمية اؼبستدامة، كاليت دبوجبها يلـز ازباذ إجراءات بشأف اؼبناخ. كقاؿ إف إنشاء فريق اتصاؿ يف 

ثل تقدمان  بعد ست سنوات من اؼبفاكضات،  ملموسان  االجتماع اغبارل ؼبناقشة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يبي
طراؼ كعدـ السماح ألف ىناؾ حاجة ؼبزيد من الوقت على مدل األشهر التالية ؼبعاعبة مشاغل اكلكن ستكو 

بتخلف أم بلد عن الركب. كأكد أف من الضركرم، يف الوقت نفسو، أف يعتمد االجتماع السابع كالعشرين 
رسالة اهبابية إذل  َتسل بذلكلؼبعاعبة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية بطريقة جادة كشاملة  ان رظبي ان لؤلطراؼ ميقرر 

 اؼبفاكضُت بشأف اؼبناخ يف باريس.
مث دعا السيد لوغريس السيد ىانت، كالسيد ؾبيد كالسيد سينغ إذل التفكر يف الفوائد كالتحديات  -َُٓ

 اؼبرتبطة باستخداـ مؤسسات بركتوكوؿ مونًتياؿ يف معاعبة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.
يف  لرغم من أف معاىدات األكزكف ىي اؼبعاىدات البيئية األكثر قباحان نو على اإكقاؿ السيد ىانت  -ُُٓ

 كتفاديها إصابة مليوف شخصان  ْٕ كضبايتها عيٍتمليوف شخص،  ٔ,ُ إلنقاذىا حياةمنظومة األمم اؼبتحدة، 
ثلو مركبات الكربوف بمليوف شخص  ََِأكثر من  سرطاف اعبلد، إال أهنا خلقت التحدم الذم سبي
ة. كذكر أنو ما من شك يف أف بركتوكوؿ مونًتياؿ ىو اؼبكاف الوحيد الذم يبيكن فيو التصدم ؼبشكلة اؽبيدركفلوري

ضي من أجل اؼبمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية على كبو فعاؿ، كأف الوقت اؼبناسب حاف اآلف للقياـ بذلك. ك 
، من ةرارة احمليطاغبليت ترتفع فيها درجة التصدم للتحديات اليت تواجو البلداف النامية كالبلداف ا سيتعُت، قيدمان 

ستكوف ىناؾ حاجة إذل أدكات كآليات لدعم تلك البلداف من خبلؿ الصندكؽ ك خبلؿ تبٍت مبدأ اؼبركنة، 
يف االجتماع اغبارل، إف دل يكن من  التاريخ بالفعل اؼبتعدد األطراؼ. كأشار إذل أف األطراؼ بإمكاهنا أف تصنع

قدـ من أمريكا الشمالية فعن طريق كضع خارطة طريق التفاؽ من حيث ػي اح التعديل اؼبخبلؿ اؼبوافقة على اقًت 
 اؼببدأ، على إدراج مفهـو اؼبركنة إلدارة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ.

الكربوف  من نوع خاص يتمثل يف إهباد بدائل خالية من مركبات ف ببلده تيواجو ربديان إكقاؿ السيد ؾبيد  -ُِٓ
ركبات الكربوف صبيع البدائل تقريبان ؼباؽبيدركفلورية الستخدامها يف قطاع التربيد كتكييف اؽبواء، حيث تبُت أف 

بلده ما دل يتلق يستمر استخدامها سىي مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اليت  (HCFCs)اؽبيدرككلورية فلورية 
كنو من اغبصوؿ على بدائل ذا حداث االحًتار العاؼبي، دبا يف ذلك إت قدرات منخفضة على اؼبساعدة اليت سبي

يف اقتصاده. كفيما يتعلق بفرص ربقيق ذلك، قاؿ إف التعاكف  ان ىامان عنصر  الذم يبثليف قطاع الثركة السمكية، 
 كاؼبثابرة نبا اؼبفتاح لتحقيق التقدـ، كأعرب عن ثقتو يف أهنما ستؤدياف إذل نتائج إهبابية.
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 الكربوف اؽبيدركفلوريةنغ إف السببُت اؼبنطقيُت لتصدل بركتوكوؿ مونًتياؿ ؼبسألة مركبات قاؿ السيد سيك  -ُّٓ
ناتج ثانوم ىي  الكربوف اؽبيدركفلوريةنبا أف الربكتوكوؿ ييعترب أكثر اؼبعاىدات البيئية قباحان، كأف مركبات 

الكربوف  تناكؿ مسألة مركبات دبوجب الربكتوكوؿ غبماية طبقة األكزكف. كإذا كاف يتعُت ات اؼبتخذةجراءلئل
يف إطار اؼبعاىدة، فمن اؼبهم إدراؾ أف مسألة اؼبناخ تتسم بقدر أكرب من اغبساسية مقارنة دبسألة اؽبيدركفلورية 

األمن يف ؾبارل الغذاء باستنفاد طبقة األكزكف، نظران إذل أف غازات االحتباس اغبرارم مرتبطة بسبل العيش، ك 
ترب إجراءات اغبد من ىذه الغازات عائقان أماـ تطلعات البلداف النامية يف ربقيق النمو كالطاقة، كيبكن أف تيع

االقتصادم. كمن الضركرم أيضان أف تيعاجل، يف إطار الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ، التغَتات اليت حدثت منذ 
اليت قد ربد من حقوؽ التسعينات يف ؾباؿ حقوؽ اؼبلكية الفكرية، كبصفة خاصة ظهور تطبيق براءات االخًتاع 

من  اؽبند نبعاثاتاأف  كعلى الرغم من. الكربوف اؽبيدركفلوريةبلداف مثل اؽبند كالصُت يف صناعة بدائل ؼبركبات 
تسعى جاىدة إذل إهباد حلوؿ ا البلداف اؼبتقدمة النمو، فإهنمن انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم أقل بكثَت 

التكنولوجية كاؼبوارد  اؼبعارؼ كافةن الكوارث اليت ينبغي التصدم ؽبا باستخداـ  ؼبشكلة تغَت اؼبناخ اليت تعترب م
 من أجل اؼبصلحة العامة، ال كفرصة لزيادة األرباح عن طريق التكنولوجيات اليت ربميها براءات االخًتاع. اؼبتاحة
، اؽبيدركفلورية الكربوفكعند سؤالو ىل ينبغي ازباذ إجراءات حىت يف حالة عدـ كجود بدائل ؼبركبات  -ُْٓ

أف اؼبعاىدة تكفل مركنة كافية ؼبعاعبة شواغل  تظهرقاؿ السيد شتاينر إف التجربة يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ 
ف ىذه الشواغل، كىي شواغل ذبارية يف بعض اغباالت، ال ينبغي أبدان أف تقف عائقان أماـ اإلجراءات أؿبددة، ك 

عدـ كجود ما يبنع األطراؼ من إذل الربكتوكوؿ  كيعزل قباحعامة. اليت قد تكوف ؽبا منافع صبة للمصلحة ال
التحرؾ يف مع قيامها باالفتقار إذل بعض البدائل، كذلك معاعبة تصميم آليات مرنة ؼبعاعبة شواغل البلداف، ك 

 .عن توجهات اؼبستقبلنفس الوقت بصورة صباعية، كإرساؿ إشارة إذل األسواؽ 
إذل توقعات فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بشأف استهبلؾ  نظربالكقالت السيدة مكارثي إنو  -ُٓٓ

، كاآلثار اؼبناخية ؽبذا االستهبلؾ، كتكلفة تأخَت ازباذ اإلجراءات، فمن اؼبهم ازباذ ةالكربوف اؽبيدركفلوريمركبات 
سسات بركتوكوؿ استخداـ مؤ  كمن اؼبهم أيضان ف دل يتم استحداث البدائل بشكل كامل، إإجراءات فوران، حىت ك 

مونًتياؿ إلجراء البحوث، كنقل التكنولوجيا اؼبطلوبة لدعم ىذه اإلجراءات. كأكضحت التجربة يف إطار 
، فإف األسواؽ للتخلص التدرهبي التاـ من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكفالربكتوكوؿ أنو دبجرد ربديد ىدؼ 

 البدائل.كبو إهباد ارات مستستجيب، كستيوجو االستث
يف إطار بركتوكوؿ الكربوف اؽبيدركفلورية عما إذا كاف التعامل مع مركبات  سئل السيد ستيكركعندما  -ُٔٓ

تاح بالفعل إمكانية التعامل أمونًتياؿ قد يفضي إذل تضارب بُت الربكتوكوؿ كنظاـ تغَت اؼبناخ، قاؿ إف األخَت قد 
فإف األطراؼ يف الربكتوكوؿ مسؤكلة عن يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ، كلذلك  الكربوف اؽبيدركفلوريةمع مركبات 

 معاعبة اآلثار اؼبناخية الضارة اليت خلقتها بتشجيعها الستخداـ الكربوف اؽبيدركفلورم.
، لكربوف اؽبيدركفلوريةكردان على سؤاؿ بشأف دكر الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ يف التعامل مع مركبات ا -ُٕٓ

ومة بلده يتوخى أف يكوف تاريخ األىلية للتمويل ىو تاريخ قاؿ السيد سينغ إف اقًتاح التعديل الذم قدمتو حك
، نظران إذل أف َُِّ، أم عاـ ٓذبميد استهبلؾ الكربوف اؽبيدركفلورم بالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

ائل معظم إنتاج الكربوف اؽبيدركفلورم يكوف يف البلداف النامية اليت دل يبدأ فيها بعد التحوؿ إذل استخداـ البد
اؼبنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي، أك اػبالية من الكربوف اؽبيدركفلورم. كستحتاج البلداف النامية 

سنة، فضبلن عن الدعم  ُٓاليت ال تزاؿ تستخدـ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية إذل اؼبزيد من الوقت، ردبا 
يف حالة عدـ توفر البدائل  الكربوف اؽبيدركفلوريةركبات من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ من أجل استخداـ م
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عبلكة على ذلك، ينبغي أف يبوؿ الصندكؽ عمليات التحوؿ إذل استخداـ تكنولوجيات ذات قدرة ك ذباريان. 
منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، دبا يف ذلك تكاليف اقتناء حقوؽ اؼبلكية الفكرية بالنسبة للبلداف 

 النامية.
معاعبة مشكلة من أجل للبلداف  متاحان السيد ىانت إف دعم الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ سيكوف  كقاؿ -ُٖٓ

ف ىذه اؼبواد. كفيما أإذل اتفاؽ من أجل اؼبضي قيدمان بشالتوصل أكالن  يلـز، كلكن الكربوف اؽبيدركفلوريةمركبات 
سيكوف قادران على زمٍت موثوؽ إطار  توفرسًتارل كاثق أنو دبجرد يتعلق بالتكنولوجيا، فإف قطاع الصناعة األ

استحداث تكنولوجيات بديلة يف غضوف فًتة عقدين أك أقل، كلذلك فقد أعرب عن رغبتو يف التوصل إذل اتفاؽ 
اعبيل القادـ من اؼبربدات، كمثبطات  جار على تطوير، كأضاؼ أف العمل الكربوف اؽبيدركفلوريةبشأف مركبات 

 النَتاف، كغَتىا من الغازات.
كقاؿ السيد ستيكر إف اقًتاح التعديل الذم قدمو االرباد األكركيب يعاجل الشواغل اليت أعرب عنها فبثل  -ُٗٓ

كاألطراؼ غَت العاملة دبوجب ىذه  ٓبُت األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  كالتمييزاؽبند، كذلك عن طريق اؼبركنة، 
عن طريق الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ. كفيما  ٓادة الدعم اؼبارل لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبتوفَت اؼبادة، ك 

دركفلورم ىبضع لرباءات يتعلق برباءات االخًتاع، قاؿ إنو ال يوجد سول عدد قليل من بدائل الكربوف اؽبي
 االخًتاع.

ربكتوكوؿ مونًتياؿ. كمن لاألنبية  ةبالغ أحد اؼبكوناتكقالت السيدة مكارثي إف الدعم اؼبارل كاف دائمان  -َُٔ
، كما أف ىناؾ حاجة إذل اؼبركنة الكربوف اؽبيدركفلوريةـ أف ىذا الدعم سيظل ىامان فيما يتعلق دبركبات اؼبفهو 

ثالثة باستخداـ اؼبعلومات التقنية كاؼبالية اليت يقدمها فريق التكنولوجيا كالتقييم الثانية ك التحويبلت اللدعم 
 دعم ما دل ييعتمد التعديل. توفَت موارد إضافية، أككلكن سيكوف من الصعب االقتصادم. 

كبعد اؼبناقشة اليت أجراىا الفريق، دعا السيد لوغريس األطراؼ إذل تقدًن تعليقاهتا. كمشلت اؼبسائل اليت  -ُُٔ
ة الفرصة لتناكؽبا بسبب ضيق الوقت مسألة ما إذا كاف يبكن طمأن فريق اؼبناقشةأيثَتت دكف أف هبد أعضاء 

، دبوجب براءات اخًتاع على اؼبنتجات كالتكنولوجيات اؼبسجلة اغبصوؿكانية البلداف النامية بأنو ستتاح ؽبا إم
 ْعن طريق بركتوكوؿ مونًتياؿ سيتطلب تعديل اؼبادة  الكربوف اؽبيدركفلوريةكما إذا كاف تناكؿ مسألة مركبات 

كيوتو، كما إذا كاف   من بركتوكوؿ َُ، كٕ، كٓ، كِمن اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ، كاؼبواد 
قد مت التفكَت يف ضركرة ضماف أف بدائل الكربوف اؽبيدركفلورم ال زبلق مشاكل بيئية غَت متوقعة، كما إذا كاف 
القطاع اػباص، نظران إذل دكره اؽباـ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ، سيساىم يف زبفيض استهبلؾ الكربوف اؽبيدركفلورم 

 تصرؼ الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ بشركط تفضيلية، أك ؾبانان.عن طريق كضع عملية منح الرخص ربت 

 بيانات رؤساء الوفود -سادساً 

يف أثناء اعبزء الرفيع اؼبستول، أدذل رؤساء كفود األطراؼ التالية ببيانات، كيرد أظباء ىذه األطراؼ  -ُِٔ
، كالبحرين، كاؼبكسيك، حسب ترتيب إدالء ىذه البيانات: اؼبملكة العربية السعودية، كالصُت، كزمبابوم

ليشيت، كماليزيا، كالسوداف، كغواتيماال، كإثيوبيا،  -كاسًتاليا، كغانا، ككندا، كالبوسنة كاؽبرسك، كتيمور 
كملديف، كسوريا، كالياباف، كاالرباد األكركيب، كنيجَتيا، كباالك، كركاندا، كصبهورية إيراف اإلسبلمية، كسنغافورة، 

بلديش، كبوركينا فاسو، كإندكنيسيا، كعماف، كقَتغيزستاف، ككينيا، كاؽبند، كميكركنيزيا كالفلبُت، كالصوماؿ، كبنغ
، ة األيركصوليةالصيدالنيللمستحضرات اؼبوحدة(، كموريشيوس. كأدذل كل من فبثل االرباد الدكرل  -)كاليات 

 كاؼبعهد الدكرل للتربيد ببياف أيضان. 
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ن ربدثوا عن شكرىم غبكومة كشعب دكلة اإلمارات العربية كأعرب العديد من فبثلي األطراؼ الذي -ُّٔ
اؼبتحدة غبسن الضيافة كاستضافة ىذا االجتماع. كأعرب العديد من اؼبشاركُت عن شكرىم لربنامج األمم 
اؼبتحدة للبيئة كأمانة األكزكف لتنظيمهما لبلجتماع بكل قباح. كأعرب العديد من اؼبمثلُت أيضان عن تقديرىم 

ندكؽ اؼبتعدد األطراؼ، كالوكاالت اؼبنفذة، كالشركاء اؼباكبُت، كأفرقة التقييم، كاؼبنظمات الدكلية، ألمانة الص
 كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين ؼبا قدموه من إرشاد كدعم لضماف النجاح اؼبستمر لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ.

ن اؼبمثلُت ؾبددان التزامهم بأىداؼ بركتوكوؿ مونًتياؿ، ككصفوا األنشطة اليت هبرم كأكد العديد م -ُْٔ
ضطبلع هبا على اؼبستول الوطٍت لتنفيذ التدابَت ذات الصلة، بعدة طرؽ تشمل الشركع يف إعداد السياسات، الا

عة كاسعة من األنشطة كالربامج، كاألنظمة، كالقوانُت، كأنشطة زيادة الوعي كالتثقيف الداعمة. ككيصفت ؾبمو 
الوطنية، دبا فيها اإللغاء أك التخفيض التدرهبي الستخداـ مركبات الكربوف الكلورية فلورية، كمركبات الكربوف 
اؽبيدرككلورية فلورية، كاؽبالونات، كرابع كلوريد الكربوف، كبركميد اؼبيثيل، كتدمَت اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف، 

ل مع اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف اؼبستخدمة يف تكييف اؽبواء، كالتربيد، كاستحداث كتدريب الفنيُت للتعام
للتحوؿ إذل استخداـ بدائل ليست ؽبا آثار ضارة على طبقة األكزكف كاؼبناخ، كتشجيع الشراكات بُت  زاغبواف

امية إذل فرض الرقابة على القطاعُت العاـ كاػباص. كربدث بعض اؼبمثلُت عن التدابَت على اؼبستول القطرم الر 
استَتاد كتصدير اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف، عن طريق كضع اللوائح، كاغبصص، كنظم الًتخيص، كتدريب 
موظفي اعبمارؾ كغَتىم من اؼبوظفُت على سبيل اؼبثاؿ. كذكر أحد اؼبمثلُت قيمة التعاكف اإلقليمي كأكجو التآزر 

ألطراؼ األخرل بشأف مساعدة األطراؼ على تنفيذ التدابَت يف إطار الربكتوكوؿ مع االتفاقات البيئية اؼبتعددة ا
على اؼبستول الوطٍت. كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف بلده أكضح ما يبكن تنفيذه عن طريق أنشطة صغَتة كلكنها بالغة 

 كتوكوؿ.األنبية. كقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف بلداهنم ستواصل السعي لبلمتثاؿ اللتزاماهتا دبوجب الرب 

كنظر العديد من اؼبمثلُت إذل بركتوكوؿ مونًتياؿ من منظور أكسع، مشَتين إذل األنبية التارىبية للذكرل  -ُٓٔ
السنوية الثبلثُت التفاقية فيينا كاؼبنافع اعبمة اليت أفضت إليها، ال من حيث ضباية طبقة األكزكف فحسب، بل 

ؿ صحة البشر، كالدمار البيئي الذم كقفت سدان أمامو، أك أيضان من حيث إنقاذ أركاح البشر، كتفادم اعتبل
خففت من حدتو. كشدد العديد من اؼبمثلُت على أنبية بركتوكوؿ مونًتياؿ يف الوقت اغبارل، أم الوقت الذم 
أيقرت فيو مؤخران أىداؼ التنمية اؼبستدامة، كأكشكت أف تبدان فيو الدكرة اغبادية كالعشركف ؼبؤسبر األطراؼ يف 

تغَت اؼبناخ، كاغباجة إذل أف يتخذ بركتوكوؿ مونًتياؿ موقفان صحيحان يف إطار  بشأففاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية ات
خطة إمبائية عاؼبية تتسم بالتغَت السريع كالتعقيد اؼبتزايد، ال سيما نظران ؼبوقف الربكتوكوؿ الذم وبظى باالحًتاـ، 

ناجحة على كبو أٌخاذ. كربدث بعض اؼبمثلُت عن ما كصفوه كاإلعجاب على الصعيد العاؼبي بوصفو أداة 
باألنبية اؼبستمرة ؼببادئ من قبيل اؼبسؤكلية االجتماعية للشركات، كاؼبسؤكليات اؼبشًتكة كإف تباينت. كقاؿ أحد 

خطة اؼبمثلُت إف البلداف النامية متباينة بقدر كبَت من حيث التنمية، فبعضها لديو القدرة كاؼبوارد على تبٍت 
، بينما ربتاج البلداف األخرل لتحوؿ سياسي، كاجتماعي، كاقتصادم من أجل ربقيق َُِٓا بعد عاـ ؼبالتنمية 

 اقية فيينا كبركتوكوؿ مونًتياؿ.أىداؼ التنمية اؼبستدامة، دبا فيها األىداؼ اؼبرتبطة باتف

وامل اليت أدت إذل ىذا النجاح. كأمعن عدد من اؼبمثلُت النظر يف النجاح الذم حققو الربكتوكوؿ كالع -ُٔٔ
كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف استنفاد طبقة األكزكف كاف مثاالن كبلسيكيان ؼبأساة اؼبشاعات، كتيعترب استعادة طبقة 
األكزكف إذل حالتها السابقة قباحان غَت عادم للتعاكف الدكرل. كأشار فبثلوف آخركف إذل اجملموعة الواسعة من 

ضماف أف وبقق الربكتوكوؿ أىدافو، دبن فيهم أفرقة التقييم، كاؼباكبوف، كالصندكؽ اؼبتعدد الشركاء الذين تعاكنوا ل
األطراؼ، كالوكاالت اؼبنفذة، كبرنامج اؼبساعدة لبلمتثاؿ إلجراءات ضباية طبقة األكزكف فبا مكن األطراؼ 
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توكوؿ كاف دليبلن على أف اإلجراءات من االمتثاؿ اللتزاماهتا. كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف الربك  ٓالعاملة دبوجب اؼبادة 
يف مواجهة التحديات البيئية ذباكزت اغبدكد الوطنية، كىي شاىد على النتائج اليت يبكن ربقيقها عن طريق 
اإلجراءات اعبماعية اؼبنسقة. كقاؿ فبثل، متحدثان باسم ؾبموعة أطراؼ، إف اإلقباز الذم حققو بركتوكوؿ 

ا أىدافو، بعدة طرؽ مشلت األحكاـ اليت أخذت يف االعتبار ظركؼ كمتطلبات مونًتياؿ، كالطريقة اليت حقق هب
البلداف النامية، كالدعم اؼبارل كالتقٍت الذم قدمو الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ، كاألحكاـ اػباصة بالرصد كاإلببلغ 

الدمار الذم  مرة بشأفدبوجب نظاـ االمتثاؿ، كاف إقبازان ال يبكن تصوره يف الوقت الذم مت فيو اإلببلغ ألكؿ 
 غبق بطبقة األكزكف.

ككجو العديد من اؼبمثلُت االنتباه إذل التحديات اليت ال تزاؿ تواجو البلداف النامية اليت ستستفيد بلداف  -ُٕٔ
عدة من بينها من اؼبزيد من اؼبساعدة اؼبالية كالتقنية. كسلط بعض اؼبمثلُت الضوء على اؼبشاكل احملددة اؼببلزمة 

ع اعبغرايف، كما ىو اغباؿ بالنسبة للدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية كالبلداف اعببلية، كبصفة خاصة يف إطار للموق
تغَت اؼبناخ، بينما ال تزاؿ التحديات اليت تواجو الدكؿ ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية مسألة تتسم بأنبية 

علت من الصعب للغاية امتثاؿ بلداهنم اللتزاماهتا جوىرية. كقاؿ بعض اؼبمثلُت إف الصراعات داخل اغبدكد ج
دبوجب االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ، كضباية صحة البشر كالبيئة. كحيددت مسائل من قبيل تدمَت بنوؾ 
اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف، كمكافحة اإلذبار غَت اؼبشركع، كالًتكيب كالصيانة بشكل آمن للتكنولوجيات 

 ىمبوصفها من اؼبشاكل اؼبثَتة للقلق اليت تواجو العديد من األطراؼ، كيف كل حالة من اغباالت، ستساالبديلة 
اؼبساعدة اؼبالية كالتقنية على حل ىذه اؼبشاكل على كبو يفضي إذل فوائد عاؼبية، فضبلن عن الفوائد الوطنية. 

إذل إهباد اؼبزيد من البدائل غَت الضارة  كسلط بعض فبثلي الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية الضوء على اغباجة
بتكارية للمشكلة الباؼبناخ يف القطاع البحرم، كبوجو خاص يف ؾباؿ صناعة مصائد األظباؾ، قائلُت إف اغبلوؿ ا

 رة على إحداث االحًتار العاؼبي.قد تساعد على حفز تطوير ؾبموعة من التكنولوجيات اؼبنخفضة القد

لُت الضوء على دكر الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ يف تقدًن اؼبساعدة اؼبالية للبلداف كسلط العديد من اؼبمث -ُٖٔ
النامية لتيسَت امتثاؽبا للربكتوكوؿ. كقاؿ أحد اؼبمثلُت إنو من الضركرم استخداـ الصندكؽ بكفاءة كفعالية لضماف 

زيد من اؼبساعدة لؤلطراؼ التنفيذ من جانب كل األطراؼ. كقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف ىناؾ حاجة إذل تقدًن اؼب
ؼبساعدهتا يف حل اؼبشاكل اؼبستمرة، دبا فيها ربديد بدائل للمواد اؼبستنفدة لطبقة  ٓالعاملة دبوجب اؼبادة 

األكزكف تكوف ذات جدكل كفعالية من حيث التكلفة، كيبكن تطبيقها. كعلى سبيل اؼبثاؿ، سلط أحد اؼبمثلُت 
ية بعد اإللغاء التدرهبي الستخداـ بركميد اؼبيثيل يف استخدامات زبزين الضوء على ظهور مقاكمة لآلفات اغبشر 

 ليت تواجو بعض اؼبشاكل اؼبماثلة.ؿباصيل اغببوب بعد اغبصاد، كطلب نقل اؼبعارؼ ؼبساعدة األطراؼ ا

كركزت مداكالت كثَتة على مسألة إلغاء استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، كعلى بدائل  -ُٗٔ
مركبات استخدامها. كقدـ عدد من اؼبمثلُت معلومات عن اغبالة الراىنة ػبطط إدارة التخلص التدرهبي من 

خضعت لضغوط  ٓ. كقاؿ العديد من اؼبمثلُت إف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية
ية فلورية، كما تبع ذلك من صعوبات شديدة نتيجة لئللغاء اؼبعجل الستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدرككلور 

على إحداث االحًتار العاؼبي، باإلضافة إذل األعباء فلورية اؽبيدرك بسبب القدرة العالية ؼبركبات الكربوف 
االقتصادية كاللوجستية على قطاعي الصناعة كاػبدمات. كقاؿ فبثل آخر إف الصناعة يف البلداف النامية تواجو 

تقار إذل التكنولوجيات البديلة اآلمنة، كغَت الضارة بالبيئة، كذات اعبدكل اؼبثبتة، فالربديات متنامية بسبب ا
كالقابلة للتسويق، كاؼبتسمة بالفعالية من حيث التكلفة، كبوجو خاص بالنسبة للمؤسسات الصغرل كالصغَتة 

ئل منخفضة القدرة على كاؼبتوسطة. كأكضح فبثل آخر أف التحديات اليت تواجو البلداف النامية بشأف اعتماد بدا
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إحداث االحًتار العاؼبي، ىي بالتحديد فعالية التكلفة، كتوفر التكنولوجيات كالعناصر اؼبناسبة، كمنافسة البدائل 
األقل تكلفة كذات القدرة العالية إلحداث االحًتار العاؼبي ؽبذه التكنولوجيات كالعناصر، كالبطء يف تطوير 

 سلبية لؤلسواؽ.تكنولوجيات بديلة، كالعوامل ال

ببدائل  فلوريةاؽبيدرك مركبات الكربوف كحث العديد من اؼبمثلُت على بذؿ جهود ىائلة لبلستعاضة عن   -َُٕ
منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي حىت ال ترجح كفة اآلثار الضارة لتغَت اؼبناخ كاؼبشاكل البيئية 

جة الستعادة طبقة األكزكف غبالتها السابقة. كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف ق نتيقالعاؼبية األخرل بكفة اؼبنافع اليت تتح
أكلوية حكومتو ىي اإللغاء اؼبطرد على الصعيد العاؼبي الستخداـ اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف، مع مراعاة 

عالية التكلفة، الفوائد البيئية كالصحية، كجدكل التكنولوجيات البديلة، دبا فيها الكفاءة يف استخداـ الطاقة، كف
كمتطلبات السبلمة؛ كيف ىذا الشأف يصبح من الضركرم من أجل ضباية البيئة العاؼبية اإللغاء التدرهبي إلنتاج 

 .فلوريةاؽبيدرك مركبات الكربوف  كاستهبلؾ

كأعرب العديد من اؼبمثلُت عن آرائهم بشأف التعديبلت اؼبقًتحة على بركتوكوؿ مونًتياؿ ؼبعاعبة مسألة  -ُُٕ
. كحث العديد منهم اعتماد خارطة طريق ديب اليت ربدد اعبدكؿ الزمٍت اؼبؤقت فلوريةاؽبيدرك الكربوف ركبات م

للمضي قدمان يف معاعبة اؼبسألة. كقاؿ العديد من اؼبمثلُت إف األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ ينبغي أف تتقبل 
باستخداـ  فلوريةاؽبيدرك مركبات الكربوف ي الستخداـ مسؤكلياهتا بازباذ إجراءات عاجلة ترمي إذل اإللغاء التدرهب

اآلليات اؼبتاحة للربكتوكوؿ، نظران إذل أف بدائل مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اليت تستخدـ الكربوف 
اؽبيدركفلورم كانت خياران تكنولوجيان مفضبلن يف إطار الربكتوكوؿ. كأعربت أطراؼ عديدة عن استعدادىا 

دبوجب الربكتوكوؿ، دبا  فلوريةاؽبيدرك مركبات الكربوف لشواغل األطراؼ األكثر حذران يف التعامل مع  لبلستجابة
يف ذلك اؼبسائل اؼبتعلقة بالتمويل كالدعم التقٍت، كالظركؼ اػباصة للبلداف، كربديد اؼبسؤكلية بشأف حصر 

لزمٍت ألم إلغاء تدرهبي. كفيما يتعلق بعدـ كاإلببلغ بشأهنا، كاعبدكؿ ا فلوريةاؽبيدرك مركبات الكربوف إنبعاثات 
كجود بدائل متاحة يف السوؽ، قالت بعض األطراؼ إف قطاع الصناعة سيستجيب للطلب دبجرد التعهد 

مركبات يف إطار الربكتوكوؿ. كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف إدراج  فلوريةاؽبيدرك مركبات الكربوف بااللتزاـ دبعاعبة مسألة 
 يف كالية الربكتوكوؿ يعٍت اتباع النهج الكلي الذم اعتمدتو أىداؼ التنمية اؼبستدامة.  فلوريةاؽبيدرك الكربوف 

يف  فلوريةاؽبيدرك مركبات الكربوف اؼبمثلُت إنو من السابق ألكانو إدراج الرقابة على  كقاؿ عدد من -ُِٕ
إذل حل، دبا فيها توفر  جتا اختصاصات بركتوكوؿ مونًتياؿ، نظران للمسائل اليت دل ييبت فيها كاليت ما زالت رب

البدائل ذات اعبدكل التكنولوجية كاالقتصادية، كاؼبسائل اؽبامة اػباصة باػبيارات التكنولوجية اؼبتسمة بالفعالية 
اؼبشاكل البيئية، كما كاف  يف درجات اغبرارة احمليطة العالية، كعدـ اليقُت بأف البدائل احملددة لن زبلق اؼبزيد من

كالسبلمة، كقابلية االشتعاؿ، ككفاءة ىذه البدائل يف استخداـ  فلوريةاؽبيدرك ركبات الكربوف ؼباغباؿ بالنسبة 
الطاقة، كاؼبسائل القانونية اؼبتعلقة بتحديد اؼبسؤكليات بُت اتفاقية فيينا كاتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية اؼبتعلقة 

ؼبمثلُت إذل حل كسط، كهنج مرف لئللغاء التدرهبي بتغَت اؼبناخ كالربكتوكوالت اػباصة بكل منهما. كدعا أحد ا
مركبات باستخداـ اػبربات كمؤسسات بركتوكوؿ مونًتياؿ، مع مواصلة إدراج  فلوريةاؽبيدرك ركبات الكربوف ؼب

يف إطار اتفاقية تغَت اؼبناخ كبركتوكوؿ كيوتو اؼبلحق باالتفاقية غبصر اإلنبعاثات كاإلببلغ  فلوريةاؽبيدرك الكربوف 
 ا.بشأهن

كقاؿ العديد من اؼبمثلُت إف بلداهنم ازبذت بالفعل تدابَت استباقية لتحديد كاستخداـ بدائل ذات  -ُّٕ
جدكل منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي كفقان لشركط تكنولوجية، كتنظيمية، كاقتصادية، كبيئية 

على مواصلة عملو بشأف تقييم مدل توفر  ؿبلية. كشجع أحد اؼبمثلُت فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم
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، كذات اعبدكل االقتصادية. كسلط فبثل آخر الضوء على البدائل ذات اعبدكل التكنولوجية، كالسليمة بيئيان 
منهجية بركتوكوؿ مونًتياؿ، قائبلن إهنا دل تًتدد يف مواجهة التحديات، بل اعتربت أف مواجهة القيود ىي فرصة 

 لبلبتكار.

ػبتاـ، أعرب عدد من ا ؼبمثلُت عن رؤاىم ؼبستقبل بركتوكوؿ مونًتياؿ. كدعم العديد من اؼبمثلُت كيف ا -ُْٕ
اعتماد هنج يتضمن زبفيف اآلثار الضارة لتغَت اؼبناخ عن طريق استخداـ اؼبواد اليت ليست ؽبا قدرة على 

ُت إف قباح بركتوكوؿ مونًتياؿ يف حد اؼبمثلأاإلطبلؽ، أك ؽبا قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي. كقاؿ 
ل اؼبشاكل البيئية األخرل بالقدر الكايف.  ضباية طبقة األكزكف كحدىا لن يكوف سببان رئيسيان لبلحتفاؿ إذا دل ربي
كقاؿ فبثل آخر إف ركح التعاكف الدكرل ينبغي أف تستمر من أجل منفعة البشرية كضباية البيئة. كأخَتان حث فبثل 

هنج طويل األجل يكوف أكسع نطاقان كأكثر تكامبلن ينظر نظرة متأنية يف اغبلوؿ اؼبعتمدة يف آخر على اعتماد 
 إذل آثار ضارة غَت مقصودة. يإطار بركتوكوؿ مونًتياؿ للتأكد من أهنا لن تفض

االجتماع أف يعتمدىا يري والنظر في المقررات الموصى بتقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحض -سابعاً 
 والعشرين لألطراؼ ابعالس

أفاد الرئيس اؼبشارؾ للجزء التحضَتم بأف أعماؿ اعبزء التحضَتم قد ايختتمت بنجاح، كأيقرت ـبتلف  -ُٕٓ
مشركعات اؼبقررات لينظر فيها اعبزء الرفيع اؼبستول كيعتمدىا. كبعد سرد مشركعات اؼبقررات، شكر الرئيس 

ا بو، كركح التعاكف كالتوافق اليت سادت بوضوح طواؿ فًتة اؼبشارؾ كل اؼبعنيُت للعمل الدؤكب الذم قامو 
 اؼبناقشات.

 ومكاف انعقاد االجتماع الثامن والعشرين لألطراؼ في بروتوكوؿ مونترياؿتاريخ  - ثامناً 

كد فيها رغبتها يف استضافة االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ. ؤ قرأ الرئيس رسالة من حكومة ركاندا ت -ُٕٔ
ألمانة كانت تعمل مع حكومة ركاندا لتحديد موعد االجتماع. كنقل فبثل اعبمهورية الدكمينيكية كقاؿ إف ا

 .َُِٕكانا يف عاـ  عرضان من حكومة بلده باستضافة االجتماع التاسع كالعشرين لؤلطراؼ يف بونتا

 مسائل آخرى - تاسعاً 

 ء الرفيع اؼبستول.دل تتطرؽ األطراؼ إذل أم مسألة أخرل يف أثناء اجتماع اعبز  -ُٕٕ

 ين لألطراؼ في بروتوكوؿ مونترياؿاالجتماع السابع والعشر التي اتخذىا مقررات الاعتماد  -عاشراً 

 :يقرراجتماع األطراؼ إف  -ُٖٕ
 الهيدروفلوريةمركبات الكربوف مسار دبي بشأف  :54/1المقرر 

تشاركية كقائمة على توافق اآلراء، كأف بتاريخ بركتوكوؿ مونًتياؿ اغبافل بالنجاح يف ربقيق نتائج  إذ يسلم
ىي مواد يستعاض هبا عن اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف اليت قبحت األطراؼ يف  فلوريةاؽبيدرك مركبات الكربوف 

 بركتوكوؿ مونًتياؿ بالفعل يف إلغاء استخدامها تدرهبيان،

 َُِٔفلورم يف عاـ العمل يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ إلجراء تعديل بشأف الكربوف اؽبيدرك  -ُ
مركبات الكربوف دبعاعبة التحديات أكالن عن طريق إهباد حلوؿ بواسطة فريق االتصاؿ بشأف جدكل كسبل إدارة 

 يف اجتماعات بركتوكوؿ مونًتياؿ؛ فلوريةاؽبيدرك 
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التسليم بالتقدـ احملرز يف االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ بشأف التحديات احملددة يف كالية  -ِ
مل اؼبفتوح العضوية )ترد يف الفريق العليق االتصاؿ اؼبتفق عليها يف االجتماع السادس كالثبلثُت اؼبستأنف فر 

، دبا يف ذلك التوصل إذل فهم فلوريةاؽبيدرك مركبات الكربوف اؼبرفق األكؿ ؽبذا اؼبقرر( اؼبتعلقة جبدكل كسبل إدارة 
رحلة الثانية كالثالثة من التحويل، كاإلرشادات للجنة التنفيذية مشًتؾ للمسائل ذات الصلة باؼبركنة يف التنفيذ، كاؼب

للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ، كاألنشطة التمكينية لبناء القدرات، كضركرة إعفاء البلداف 
 ؼبقرر؛ة يف اؼبرفق الثاين ؽبذا اذات درجات اغبرارة احمليطة العالية، كاؼبوافقة على اؼبفاىيم الوارد

التسليم بأنو ال تزاؿ ىناؾ حاجة إذل ربقيق اؼبزيد من التقدـ، ال سيما فيما يتعلق بالتحديات  -ّ
كنولوجيا، األخرل اليت حيددت يف كالية فريق االتصاؿ، مثل تكاليف التحويل على سبيل اؼبثاؿ، كنقل الت

 ؛كحقوؽ اؼبلكية الفكرية

ؼبفتوح العضوية كغَتىا من االجتماعات يف عاـ اعات الفريق العامل امتعقد سلسلة من اج -ْ
 ، دبا فيها اجتماع غَت عادم لؤلطراؼ؛َُِٔ

من جدكؿ أعماؿ  ٕك ٔأعبله يف البندين  ْمواصلة النظر يف االجتماعات اؼبذكورة يف الفقرة  -ٓ
لوثائق ، دبا يف ذلك التقارير الواردة يف ا(UNEP/Ozl.Pro.27/1)االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ 

(UNEP/OzL.Pro.27/5ك ،UNEP/OzL.Pro.27/6ك ،UNEP/OzL.Pro.27/7ك ،UNEP/OzL.Pro.27/8.) 
 54/1المرفق األوؿ للمقرر 

 والية فريق اتصاؿ محتمل بشأف جدوى وطرؽ إدارة مركبات الكربوف الهيدروفلورية
، يف اجتماعو اػبامس كالثبلثُت الذم اتفق الفريق العامل اؼبفتوح العضوية التابع لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ

يواصل العمل فيما بُت الدكرات بطريقة غَت ’’، على أف َُِٓنيساف/أبريل  ِْإذل  ِِعيًقد يف بانكوؾ من 
فلورية، دبا يف ذلك صبلة أمور منها التحديات ذات لكربوف اؽبيدرك ارظبية لدراسة جدكل كسبل إدارة مركبات 

بغرض إنشاء  [لتقرير االجتماع اػبامس كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية]اين الصلة الواردة يف اؼبرفق الث
فلورية يف االجتماع السادس كالثبلثُت للفريق بل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدرك فريق اتصاؿ بشأف جدكل كس

 (.ُِٖ، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6العامل اؼبفتوح العضوية )
 حزيراف/يونيو يف فيينا على األساس اؼبذكور أعبله. ُّ-ُِ الرظبي يف كعيًقد االجتماع غَت

كسلمت األطراؼ يف مداخبلهتا بالنجاح الذم أحرزه بركتوكوؿ مونًتياؿ كمؤسساتو يف التخلص التدرهبي من 
 اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف.

ألف كاألطراؼ غَت العاملة هبا  ٓؼبادة كتنطبق إدارة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية على األطراؼ العاملة دبوجب ا
 على حد سواء.

 .ال اتفاؽ على شيء إذل حُت االتفاؽ على كل شيء كاتفقت األطراؼ على أنو
على التحديات اؼبذكورة أدناه من خبلؿ التوصل إذل حلوؿ يف فريق  كاتفقت األطراؼ على أف تتغلب أكالن 

 اتصاؿ.
 العًتاؼ بو كاؼببادئ دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ اليت أتاحت أنبية الوضع اػباص بالبلداف النامية كا

 ألف التزاماهتا، ٓكقتان إضافيان كافيان يف تنفيذ البلداف العاملة دبوجب اؼبادة 
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  احملافظة على الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ باعتباره اآللية اؼبالية، كاالتفاؽ على أف توفر األطراؼ
الية إضافية لتغطية التكاليف اؼبًتتبة من إدارة مركبات الكربوف ألف موارد م ٓغَت العاملة باؼبادة 

لتزامات. كيف ىذا الألف إذا مت االتفاؽ على ا ٓ اؽبيدركفلورية بالنسبة لؤلطراؼ العاملة باؼبادة
الصدد يقـو فريق االتصاؿ بوضع العناصر الرئيسية للدعم اؼبارل من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ 

ألف كذلك لكي تسًتشد هبا اعبنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد  ٓؼبادة لؤلطراؼ العاملة با
 ،اليت تبديها البلداف يف االعتباراألطراؼ، مع أخذ الشواغل 

 دبا يف ذلك اؼبسائل اؼبتعلقة حبقوؽ اؼبلكية ٗ/ِٔ )أ( من اؼبقرر ُلفقرة العناصر الواردة يف ا ،
 ،فلوريةيدرك رة مركبات الكربوف اؽبجدكل كسبل إداالفكرية يف 

 ،اؼبركنة يف التنفيذ اليت سبكن البلداف من كضع اسًتاتيجياهتا كأكلوياهتا يف القطاعات كالتقانات 
  عملية إعفاء كآلية لبلستعراض الدكرم للبدائل، دبا يف ذلك النظر يف توافر أك انعداـ البدائل يف

ات اػباصة بالبلداف ذات ألف كاالحتياج ٓصبيع القطاعات يف البلداف العاملة دبوجب اؼبادة 
 ،ٗ/ِٔ)أ( من اؼبقرر  ُاغبرارة احمليطة العالية، استنادان إذل صبيع العناصر اؼبذكورة يف الفقرة 

 ،العبلقة بالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية 
 ،أحكاـ التجارة اػباصة بالبلداف غَت األطراؼ 
 ؼبسائل األخرل اؼبتعلقة باتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اعبوانب القانونية كأكجو التآزر كا

 اؼبناخ يف سياؽ إدارة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ.

 التعديبلت اؼبقًتحةمث ستناقش األطراؼ يف فريق االتصاؿ سبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، دبا يف ذلك 
 .راؼًقبل األطمن 

 التحديات المطلوب التصدي لها
 كفاءة استخداـ الطاقة 

 متطلبات التمويل 

 أماف البدائل 

 توافر التكنولوجيات 

 األداء كالتحديات يف درجات اغبرارة العالية 

 مرحلتا التحوؿ الثانية كالثالثة 

 بناء القدرات 

  غَت األطراؼ مع األحكاـ التجارية 

 ة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ )اعبوانب القانونية كاؼبالية(التآزر مع اتفاقية األمم اؼبتحد أكجو 

  ةفلوري ةلكربوف اؽبيدرككلوريمن مركبات االتدرهبي  التخلصالعبلقة مع 

 (يةكالنبات يةاغبيوان اجملموعات اآلثار اإليكولوجية )على 
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  صحة اإلنسافاآلثار على 

  االجتماعيةاآلثار 

 الوطنية اتالسياس اآلثار على 

  بالنسبة لقطاع اإلنتاجالتحديات 

  البدائل اعبديدة اخًتاقاتمعدالت 

 اإلعفاءات كطرؽ التصدم لعدـ كجود بدائل 

 نقل التكنولوجيا 

 اؼبركنة يف التنفيذ 
 54/1المرفق الثاني للمقرر 

ق ستناقش مجددًا المسائل التي أُثيرت ونُوقشت بالتفصيل كجزء من التحديات في اجتماع فري
 ق مع سجل المناقشةعلى نحو يتساالتصاؿ 

 التمويل

 ٓاألطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة تقدـ اإلبقاء على الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ كآلية مالية، كاؼبوافقة على أف 
موارد مالية إضافية لتعويض التكاليف الناصبة عن إدارة الكربوف اؽبيدركفلورم بالنسبة لؤلطراؼ العاملة  ألف

 مت االتفاؽ على االلتزامات.إذا ألف  ٓدبوجب اؼبادة 

 المرونة

ركبات الكربوف ؼباؼبركنة من أجل كضع أكلويات  ٓاؼبادة من  ُالفقرة ستتاح لؤلطراؼ العاملة دبوجب 
، كربديد القطاعات، كاختيار التكنولوجيات/البدائل، ككضع كتنفيذ اسًتاتيجياهتا للوفاء بااللتزامات اؽبيدركفلورية

لظركؼ الوطنية كباتباع ، كذلك على أساس احتياجاهتا احملددة كاةالكربوف اؽبيدركفلوريات مركب اؼبتفق عليها بشأف
 هنج قطرم.

تدرج اللجنة التنفيذية اؼببدأ الوارد يف الفقرة اؼبذكورة أعبله يف اؼببادئ التوجيهية ذات الصلة، كيف عمليتها الزباذ 
 القرارات.

 التحويل الثاني والتحويل الثالث

من التدرهبي لتخلص يف سياؽ ااؽبيدركفلورية كربوف ليت ربولت بالفعل إذل استخداـ مركبات الاؼبؤسسات ا
مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ستكوف مؤىلة للحصوؿ  فلورية ك/أكالكلورية الكربوف مركبات استخداـ 

ليها بنفس طريقة اؼبؤسسات على التمويل من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتغطية التكاليف اإلضافية اؼبتفق ع
 اؼبؤىلة للتحويل األكؿ.

 إرشادات للجنة التنفيذية

بتدابَت الرقابة إذا مت من اؼبفهـو أنو ينبغي كضع اؼببادئ التوجيهية ك/أك اؼبنهجيات بشأف اؼبسائل التالية اؼبتعلقة 
 االتفاؽ:

 ربديد التكاليف اإلضافية -



UNEP/OzL.Pro.27/13 

40 

 حساب التكاليف اإلضافية -

 لية من حيث الكلفةعتبات الفعا -

 لطاقة كآثار اؼبشاريع على اؼبناخالكفاءة يف استخداـ ا -

 األنشطة التمكينية

التدرهبي التقليل سيدعم الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ األنشطة التمكينية يف أم مرحلة من مراحل االتفاؽ بشأف 
 ةالكربوف اؽبيدركفلوريمركبات استخداـ من 

اػبدمات كقطاعي التصنيع التعامل مع بدائل الكربوف اؽبيدركفلورم يف قطاع  بناء القدرات كالتدريب على -
 كاإلنتاج

 التعزيز اؼبؤسسي -

 الًتخيص -ب ْاؼبادة  -

 اإلببلغ -

 مشاريع البياف العملي -

 كضع االسًتاتيجيات الوطنية -

 إعفاء البلداف ذات درجات الحرارة المحيطة العالية

 ت اغبرارة احمليطة العاليةضركرة إعفاء البلداف ذات درجا

 لتحديات اؼبتبقية ستيناقش ؾبددان من اؼبفهـو أف ا
 5113: إعفاء االستخدامات الضرورية لالستخدامات المختبرية والتحليلية لسنة 54/5المقّرر 

 في الصين
التقنية  األعماؿ اليت أقبزىا فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كعبنة اػبيارات إذ يبلحظ مع التقدير

 للمواد الكيميائية التابعة لو،
، الذم دبوجبو قضت األطراؼ، ضمن أمور أخرل، على استخداـ اؼبواد ُٓ/ُُ إذل اؼبقرر إذ يشَتك 

اؼبستنًفدة لطبقة األكزكف يف اختبارات الزيت كالشحـو كىيدرككربونات النفط الكلية يف اؼباء من اإلعفاء العاؼبي 
 تحليلية،لبلستخدامات اؼبختربية كال

ح لؤلطراؼ العاملة دبوجب الفقرة  ٔ/ِّإذل اؼبقرر  كإذ يشَت أيضان  من  ٓمن اؼبادة  ُكالذم دبوجبو ظبًي
عن اغبظر القائم على استخداـ رابع   َُِْكانوف األكؿ/ديسمرب   ُّبركتوكوؿ مونًتياؿ، باالكبراؼ حىت 

النفط الكلية يف اؼباء يف حاالت فردية تعترب  كلوريد الكربوف ألغراض اختبارات الزيت كالشحـو كىيدرككربونات
فيها ىذه األطراؼ أف اكبرافها لو ما يربره، كأكًضح فيو أف أم اكبراؼ يتجاكز ذلك االكبراؼ ينبغي أف وبدث 
فحسب كفقان إلعفاءات االستخدامات الضركرية فيما ىبص استخداـ رابع كلوريد الكربوف يف اختبارات الزيت 

 ،َُِْبونات النفط الكلية يف اؼباء ؼبا بعد سنة كالشحـو كىيدرككر 



UNEP/OzL.Pro.27/13 

41 

أف الصُت قد أشارت إذل كجود صعوبة يف تنفيذ البدائل اغبالية الستخداـ رابع كلوريد  كإذ يبلحظ
الكربوف الختبارات الزيت كالشحـو كىيدرككربونات النفط الكلية يف اؼباء، كقد أشارت إذل أهنا ربتاج إذل مزيد 

كتعزيز اؼبعايَت الوطنية، كأعربت عن استعدادىا الزباذ التدابَت البلزمة لتنفيذ البدائل يف أقرب من الوقت للمراجعة 
 كقت فبكن،

يشجع الصُت اليت قدَّمت طلبان إلعفاء الستكماؿ مراجعة معيارىا الوطٍت اؼبختص كلضماف  - ُ
لوب ال يستخًدـ مواد إنفاذ معيار كطٍت منٌقح يف أقرب كقت مستطاع هبدؼ ضماف انتقاؿ سلس إذل أس

 مستنفدة لطبقة األكزكف؛
البلـز للوفاء باالستخدامات الضركرية لرابع   َُِٔيأذف دبستول االستهبلؾ للصُت لسنة  - ِ

كلوريد الكربوف الختبارات الزيت كالشحـو كىيدرككربونات النفط الكلية يف اؼباء، على النحو احملٌدد يف اؼبرفق 
 هبذا اؼبقرر.

 54/5ر للمقر  المرفق
ـ و والشح الزيت اترابع كلوريد الكربوف الختبار ل 5113لسنة  الضروريةأذونات االستخدامات 

 كربونات النفط الكليةىيدرو و 
 )طن مًتم(

 َُِٔ الطرؼ
 َٕ الصُت

 5114و 5113: إعفاءات االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل لعامي 54/3المقّرر 
قاـ هبا فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كعبنة اػبيارات التقنية  اليتمع التقدير األعماؿ  إذ يبلحظ

 ربكميد اؼبيثيل التابعة لو،ل

 الكثَت من األطراؼ، من قبلض الكبَت يف تعيينات االستخدامات اغبرجة لربكميد اؼبيثيل باػبف كإذ يقرٌ 
 ،ٗ/ُٕمن اؼبقرر  َُإذل الفقرة  كإذ يشَت

يع األطراؼ اليت عٌينت إعفاءات لبلستخدامات اغبرجة أف تبلغ عن إذل أف على صب كإذ يشَت أيضان 
 باستخداـ اإلطار احملاسيب الذم اتفق عليو االجتماع السادس عشر لؤلطراؼ،اؼبيثيل من بركميد بيانات ـبزكناهتا 

، الذم طلب فيو اجتماع األطراؼ أف تقدـ أسًتاليا، ْ/ِٓمن اؼبقرر  ُإذل الفقرة كإذ يشَت كذلك 
 للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، النتائج اؼبتوفرة لربنامج البحوث فيها، (ُ)ل االجتماع السادس كالثبلثُتقب

، قدمت النتائج اؼبتوفرة لتقييمها ْ/ِٓمن اؼبقرر  ِللفقرة  ، أف كندا، كفقان كإذ يبلحظ مع التقدير
قييم االقتصادم للنظر، يف آب/أغسطس آلثار الكلوركبكرين على اؼبياه اعبوفية إذل فريق التكنولوجيا كالت

َُِٓ، 

                                                           
(  ينبغي أف تيفهم ىذه اإلشارة إذل االجتماع السادس كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية على أهنا تعٍت أف التقارير ُ)

ة للفريق اإلضافي اتبغية مراعاة االجتماع، َُِٔفريق العامل اؼبفتوح العضوية اؼبزمع عقده يف مطلوبة قبل انعقاد اجتماع ال
 .َُِٔك َُِٓوية بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف كبل العامُت العامل اؼبفتوح العض



UNEP/OzL.Pro.27/13 

42 

فر ستخدامات اغبرجة إال إذا دل يتو بضركرة أال يسمح بإنتاج كاستهبلؾ بركميد اؼبيثيل لبل كإذ يقرٌ 
بركميد اؼبيثيل بالكمية الكافية كالنوعية اؼبناسبة من اؼبخزكنات اغبالية لربكميد اؼبيثيل اؼبوجود يف اؼبصارؼ أك اؼبعاد 

 تدكيره،
بأف على األطراؼ العاملة دبوجب إعفاءات االستخدامات اغبرجة أف تأخذ يف االعتبار  إذ يقٌر أيضان ك 

فر بركميد اؼبيثيل بكمية كافية كنوعية مناسبة من اؼبخزكنات اغبالية لربكميد اؼبيثيل اؼبوجود يف اؼبصارؼ أك ل تو مد
يثيل لبلستخدامات اغبرجة أك اإلذف أك التصريح اؼبعاد تدكيره عند منح الًتاخيص بإنتاج كاستهبلؾ بركميد اؼب

 بذلك،
مرفق  من ألفاؼببٌينة يف اعبدكؿ  َُِٕك َُِٔيسمح دبستويات اإلنتاج كاالستهبلؾ لعامي  - ُ
 ،ْ/ُ - ا .ا ، رىنان بالشركط اؼبنصوص عليها يف ىذا اؼبقرر كمقرر االجتماع االستثنائيلكل طرؼ ىذا اؼبقرر

شركط منطبقة، مع إدراؾ أف اجتماع األطراؼ قد يوافق على مستويات إضافية لئلنتاج كبقدر ما تكوف تلك ال
البلزمة لتلبية احتياجات ، من مرفق ىذا اؼبقرر باءاؼببٌينة يف اعبدكؿ  َُِٕك َُِٔلعامي  كاالستهبلؾ

 .ٔ/ٗكعلى فئات استخداـ، كفقان للمقرر  ،االستخدامات اغبرجة
إلصدار تراخيص لكميات بركميد اؼبيثيل البلزمة لبلستخدامات هبب على األطراؼ أف تسعى  - ِ

 اعبدكؿ ألف اغبرجة أك إصدار أذكنات أك تصاريح ؽبذه الكميات أك زبصيصها على النحو اؼبنصوص عليو يف
 .من مرفق ىذا اؼبقرر

على كل طرؼ لديو إعفاء لبلستخدامات اغبرجة سبت اؼبوافقة عليو أف هبدد التزامو بكفالة  - ّ
من ‘ ِ’)ب(  ُسيما اؼبعيار اؼبنصوص عليو يف الفقرة  ، كالٔ/ٗمن اؼبقرر  ُتطبيق اؼبعايَت الواردة يف الفقرة 

، عند إصدار تراخيص االستخدامات اغبرجة لربكميد اؼبيثيل أك األذكنات أك التصاريح ؽبا، كييطلب ٔ/ٗاؼبقرر 
شباط/فرباير للسنوات اليت  ُالبند يف موعد أقصاه  إذل كل طرؼ أف يوايف أمانة األكزكف بتقرير عن تنفيذ ىذا

 ينطبق عليها ىذا اؼبقرر.
 54/3المقّرر  مرفق

 اعبدكؿ ألف
 المتفق عليها فئات االستخدامات الحرجة

 (طن مًتم)
5114 
 َٕٔ,ِٗسوؽ الفراكلة اعبارية  أسًتاليا

5113 
 ٖٓالطماطم  ؛ِٓ,ُٕشبار الفراكلة  األرجنتُت

 ٕٓ,ٖٕ ، الزقببيل يف اغبقوؿ اؼبفتوحةَ,ُِاحملمي الزقببيل  الصُت
 ُْٖ,ُْمشاتل توت العليق  ؛ّٗٓ,ّْمشاتل الفراكلة  اؼبكسيك

 ٔ,ٖٔاؼبنازؿ  ؛ِْٔ,ٓاؼبطاحن  جنوب أفريقيا
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 اعبدكؿ باء
 )أ(مستويات اإلنتاج واالستهالؾ المسموح بها

 )طن مًتم(
5114 
 َٕٔ,ِٗ أسًتاليا

5113 
 ِٓ,ُِٗ األرجنتُت

 ٕٓ,ٗٗ الصُت
 ٕٓٗ,ْٖ اؼبكسيك

 َِٔ,ْٕ جنوب أفريقيا
 ناقصان اؼبخزكنات اؼبتاحة.  )أ(

: االستجابة لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن المعلومات المتعلقة 54/1المقرر 
 ببدائل المواد المستنفدة لألوزوف

فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا الصادر عن  َُِٓتقرير أيلوؿ/سبتمرب  إذ يبلحظ مع التقدير
 ،ٗ/ِٔ)ج( من اؼبقرر  -)أ(  ُكالتقييم االقتصادم الذم يتناكؿ اؼبسائل اؼبدرجة يف الفقرات الفرعية 

أف يعد، بالتشاكر إذا دعت الضركرة مع اػبرباء  إذل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم يطلب - ُ
الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو السابع كالثبلثُت، كبعد ذلك تقريران اػبارجيُت، تقريران لكي ينظر فيو 

مستكمبلن ييقدَّـ إذل االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة 
 يقـو دبا يلي: َُِٔيف عاـ األكزكف، 

دبا يف ذلك ن بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف اؼبعلومات عكيوفر يستكمل، عند الضركرة،  )أ(
كمع ، ٗ/ِٔ)أ( من اؼبقرر  ُ، استنادان إذل التوجيهات كمعايَت التقييم الواردة يف الفقرة الفرعية البدائل النوعية

مبلئم البدائل يف درجات اغبرارة احمليطة العالية كيربز على كجو مراعاة أحدث االستنتاجات بشأف مدل 
 اػبصوص:

 توفر ىذه البدائل يف ـبتلف اؼبناطق كركاجها يف األسواؽ؛ ‘ُ’
، دبا يف ذلك يف البلداف دتوفر البدائل الستبداؿ كربديث نظم التربيد يف سفن الصي ‘ِ’

 اعبزرية الصغَتة؛
اؼبواد اعبديدة اليت هبرم تطويرىا كاليت يبكن استخدامها كبدائل للمواد اؼبستنفدة  ‘ّ’

 ف تصبح متوافرة يف اؼبستقبل القريب؛لؤلكزكف كاليت يبكن أ
 كفاءة استخداـ الطاقة اؼبرتبطة باستخداـ ىذه البدائل؛ ‘ْ’
 ؾبموع أثر االحًتار كؾبموع التكاليف اؼبرتبطة هبذه البدائل كالنظم اليت تستخدـ فيها؛ ‘ٓ’

 .ََِٓحىت عاـ  ٗ/ِٔصبيع السيناريوىات الواردة يف التقرير عن اؼبقرر د يدسبؿ ك استكما )ب(
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 مسائل متصلة بالتخلُّص التدريجي من مرّكبات الكربوف الهيدروكلورية فلورية :54/2المقرر 
من بركتوكوؿ مونًتياؿ تتخذ تدابَت للحٌد من،  ٓاؼبادة من  ُالفقرة أف األطراؼ العاملة دبوجب  إذ يدرؾ

زكف اؼبدرجة يف اؼبرفق جيم، اجملموعة كللقضاء يف آخر األمر على، إنتاج كاستهبلؾ اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األك 
 األكذل )مرٌكبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية(،

، ٓاؼبادة  من ُالفقرة بأف ىناؾ نوعان من عدـ التيقرن من جانب األطراؼ غَت العاملة دبوجب  يسلمكإذ 
ت األساسية كصيانة ، كيف االستخداماََِِسنة  مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية بعدبشأف استخداـ اؼبواد 

 كاك من بركتوكوؿ مونًتياؿ، ِؼبادة ا )أ( من ٔللفقرة معدات التربيد كتكييف اؽبواء القائمة، كفقان 
، كفيها أشار اجتماع األطراؼ إذل ضركرة أف ٔ/ُٗاؼبقرر من  ُْك ُّك ُِالفقرات إذل  كإذ يشَت

كاالحتياجات األساسية احمللية حبلوؿ سنة تنظر األطراؼ كذلك يف مسائل االحتياجات األساسية، كالصيانة 
 على أقصى تقدير،  َُِٓ

يطلب إذل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم، فيما يتعٌلق دبواد اؼبرفق جيم، اجملموعة األكذل،  - ُ
 ما يلي:

ربديد القطاعات، دبا يف ذلك القطاعات الفرعية، إف كيًجدت، حيث قد تلـز احتياجات  )أ(
، دبا يف ذلك تقديرات ََِِ، بعد سنة ٓ من ُ ت ضركرية لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب الفقرةالستخداما

 مقادير مرٌكبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اؼبراد استخدامها؛
ألغراض األطراؼ غَت  ََِّك ََِِتقدير احتياجات الصيانة اؼبستقبلية يف الفًتة ما بُت  )ب(

، من معدات التربيد كتكييف اؽبواء، كتقييم ما إذا كانت ىناؾ حاجة ٓاؼبادة  من ُالفقرة العاملة دبوجب 
 للصيانة يف قطاعات أخرل؛

تقدًن تقرير عن اؼبقادير األخَتة من اإلنتاج للوفاء باالحتياجات احمللية األساسية، كتقديرات  )ج(
للوفاء باالحتياجات  ٓاؼبادة  من ُفقرة الىذا اإلنتاج اؼبستقبلي كاالحتياجات اؼبقدَّرة لؤلطراؼ العاملة دبوجب 

 ؛ََِِاحمللية األساسية فيما بعد سنة 
آذار/مارس  ُٓدعوة األطراؼ إذل تقدًن معلومات ذات صلة إذل أمانة األكزكف قبل حلوؿ  - ِ

 إلدراجها يف تقييم الفريق؛ َُِٔ
السابع العضوية يف اجتماعو  يطلب إذل فريق التقييم أف يقدِّـ تقريره إذل الفريق العامل اؼبفتوح - ّ

 (ِ)؛َُِٔكالثبلثُت يف سنة 

                                                           
ينبغي أف تفهم اإلشارة إذل االجتماع السابع كالعشرين للفريق العامل اؼبفتوح العضوية على أهنا إشارة إذل أم اجتماع   (ِ)

 .َُِٔمناسب للفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف عاـ 
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التي تصدر كل أربع  5115: المجاالت المحتملة للتركيز عليها في تقارير عاـ 54/3المقرر 
 سنوات عن فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

اؼبمتاز كاؼبفيد للغاية الذم اضطلع بو الفريق العلمي كفريق تقييم يبلحظ مع التقدير العمل  - ُ
من التقارير اليت تصدر كل ، َُِْاآلثار البيئية كفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم يف إعداد تقاريرىم لعاـ 

 ؛َُِٓدبا يف ذلك التقرير التجميعي لعاـ أربع سنوات 
من التقارير اليت تصدر كل أربع  َُِٖتقاريرىم لعاـ داد إعيطلب إذل أفرقة التقييم الثبلثة  - ِ
لكي ينظر فيها الفريق العامل اؼبفتوح  َُِٖكانوف األكؿ/ديسمرب   ُّكتقديبها إذل األمانة حبلوؿ سنوات 

كتقدًن تقرير ذبميعي حبلوؿ  َُِٗالعضوية كاالجتماع اغبادم كالثبلثوف لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف عاـ 
دبا يف ذلك عن تبادؿ اؼبعلومات  على األفرقة أف تواصل مع اإلشارة إذل أنو ينبغي ،َُِٗساف/أبريل ني َّ

أثناء عملية إعداد تقارير كل فريق منهم من أجل صبيع القطاعات كالبدائل كمسألة درجات اغبرارة احمليطة العالية 
 ؛يف بركتوكوؿ مونًتياؿ لؤلطراؼشاملة توفَت معلومات 

من  ُمن األطراؼ العاملة بالفقرة أفرقة التقييم على أف تشرؾ على كبو أكثق العلماء يشجع  - ّ
 ؛إعداد التقاريرأثناء عزيز التوازف اعبنساين كاإلقليمي، بقدر اإلمكاف، سعيان إذل ت ٓاؼبادة 

كاؼبصطلحات اؼبتسقة على كامل نطاؽ احملددة يشجع أفرقة التقييم على استخداـ الوحدات  - ْ
 ؛ل، من أجل ربسُت إمكانية اؼبقارنةالعم

إذل أم تطورات ىامة ترل أهنا تستحق توجيو توجيو نظر األطراؼ يطلب إذل أفرقة التقييم  - ٓ
 ؛ُّ/ْالنظر إليها، كفقان للمقرر 

، أف يبحث أحدث َُِٖيطلب إذل فريق تقييم اآلثار البيئية، عند صياغة تقريره لعاـ  - ٔ
قة بآثار التغَتات يف طبقة األكزكف كيف األشعة فوؽ البنفسجية على صحة اإلنساف اؼبعلومات العلمية اؼبتعل

العوامل اؼبنصوص عليها التوقعات كالسيناريوىات اؼبستقبلية لتلك اؼبتغَتات مع مراعاة كالبيئة، إذل جانب إعداد 
 من اتفاقية فيينا غبماية طبقة األكزكف؛ ّيف اؼبادة 
، استعراضان للمعارؼ العلمية َُِٖالعلمي أف هبرم، يف تقريره لعاـ يطلب إذل فريق التقييم  - ٕ

، مع (ّ)اليت تقتضيها احتياجات األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ كفقان ؼبا ىو مطلوب يف اختصاصات الفريق
قة قديرات ؼبستويات استنفاد طبتمن اتفاقية فيينا، دبا يف ذلك  ّ ادةمراعاة العوامل اؼبنصوص عليها يف اؼب

األكزكف اليت تعزل إذل االنبعاثات احملتملة اؼبتبقية من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف، كتقييم ؼبستول االنبعاثات العاؼبية 
ـبتلفة بعوامل أخرل يبكن مقارنتها  عندىااستنفاد طبقة األكزكف مستول للمواد اؼبستنفدة لؤلكزكف اليت إذا كصل 

العاؼبي كتوجهاتو على مدل فًتات طويلة تستمر عقودان كمستول القياس مثل قابلية التغَت الطبيعية لؤلكزكف 
 ؛َُٖٗاؼبرجعي لعاـ 

، حبث اؼبواضيع َُِٖيطلب إذل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم، عند إعداد تقريره لعاـ  - ٖ
 التالية، ضمن أمور أخرل:

 ستدامة؛أثر التخلص من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف على التنمية اؼب )أ(

                                                           
(ّ)  UNEP/OzL.Pro.1/5 فق السادس.، اؼبر 
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التقدـ التقٍت يف قطاعي اإلنتاج كاالستهبلؾ عند االنتقاؿ إذل بدائل كفبارسات تقضي على  )ب(
، مع مراعاة العوامل اؼبنصوص انبعاثات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف يف الغبلؼ اعبوم أك تقلل منها إذل أدىن حد

 من اتفاقية فيينا؛ ّعليها يف اؼبادة 
يف صبيع القضاء عليها نيان كاقتصاديان لتخفيض اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف ك اػبيارات اجملدية تق )ج(

كالبدائل اجملدية تقنيان تخداـ البدائل، مع مراعاة أدائها القطاعات ذات الصلة، دبا يف ذلك عن طريق اس
 كاقتصاديان للمواد اؼبستنفدة لؤلكزكف يف قطاعات االستهبلؾ، مع مراعاة أدائها بشكل عاـ؛

، دبا يف ذلك تلك اؼبواد اؼبخصصة بدائلهاالة اؼبصارؼ احملتوية على اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف ك ح )د(
 لبلستخدامات الضركرية كاغبرجة، كاػبيارات اؼبتاحة لتداكؽبا؛

حساب اإلنتاج كاالستهبلؾ يف ـبتلف التطبيقات، كمصادر اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف ذات  (ق)
 .كبدائلها الصلة

 : دراسة التناقضات في انبعاثات رابع كلوريد الكربوف54/4المقرر 
بشأف التناقض بُت الًتكيزات اؼببلحظة يف الغبلؼ اعبوم كبيانات رابع كلوريد الكربوف  قلقوإذ يكرر 

الصادرة عن فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كفريق التقييم  َُِْيف تقارير التقييم لعاـ  اؼببلَّغ عنها
التناقض بُت القوائم التصاعدية كالتقديرات التنازلية العاؼبية لرابع كلوريد الكربوف تظل فبا يدؿ على أف  العلمي،

 دكف حل،
أف انبعاثات رابع كلوريد الكربوف الناذبة، استنادان إذل عمره التقديرم ككمياتو يف كإذ يبلحظ مع القلق 

العقد اؼباضي مقارنةن مع االنبعاثات من عمليات اؼبقيسة بدقة، أصبحت أكرب بكثَت خبلؿ  الغبلؼ اعبوم
اإلنتاج كاالستخداـ اؼببلغ عنها، على الرغم من أف بعض التناقضات يبكن عزكىا ؼبصادر إضافية ليست ؽبا صلة 
باإلنتاج اؼببلغ عنو، مثل أنواع الًتبة اؼبلوثة كالنفايات الصناعية، كأف التفسَتات اإلضافية يبكن أف تشمل التقصَت 

 اإلببلغ عن اإلطبلقات إذل الغبلؼ اعبوم كأعمار اؼبادة اعبزئية غَت الصحيحة )االسًتاتوسفَت أك احمليط أك يف
 الًتبة(،

 ،ٖ/ِّك ٖ/ُِك َُ/ُٖك ُْ/ُٔك ُِ/َُك ُِ/ْاؼبقررات كإذ يستذكر 
ما يطلب إذل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كفريق التقييم العلمي أف يواصبل ربليله - ُ

للتناقضات بُت الًتكيزات اؼببلحظة يف الغبلؼ اعبوم كالبيانات اؼبتعلقة برابع كلوريد الكربوف اؼببلغ عنها كأف 
يقدما تقريران كمعلومات ؿبدثة عن النتائج اليت توصبل إليها، إذل االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ 

 زكف.مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األك 
: تجنب االستيراد غير المرغوب فيو للمنتجات والمعدات المحتوية على مركبات 54/5المقرر 

 الكربوف الهيدروكلورية فلورية أو المعتمدة عليها
تصنيع قائمة بالبلداف غَت الراغبة يف  كضع”بشأف  ٗ/َُلمقرر لإذل الدكر التارىبي  مع التقدير إذ يشَت

 “يعتمد استمرار تشغيلها على اؼبواد اؼبدرجة يف اؼبرفقُت ألف كباءستخداـ احمللي لبلاستَتاد منتجات كمعدات ك 
كذلك يف تضييق نطاؽ استخداـ ، ُٖٗٗ نوفمرب/تشرين الثاينيف الذم اعتمده االجتماع العاشر لؤلطراؼ 

منها أثناء تنفيذ الربامج اؼبواد اؼبذكورة يف اؼبرفق ألف كاؼبرفق باء لربكتوكوؿ مونًتياؿ كيف تعزيز التخلص التدرهبي 
 القطرية للتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كاؽبالونات،



UNEP/OzL.Pro.27/13 

47 

ال يغطي سول تلك اؼبواد اؼبذكورة يف اؼبرفق ألف كاؼبرفق باء من  ٗ/َُاؼبقرر أف  يأخذ يف االعتبار كإذ
 ،بركتوكوؿ مونًتياؿ

مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية للتخلص التدرهبي من ج القطرية أنو خبلؿ تنفيذ الرباميضع يف اعتباره  كإذ
 ، كالٗ/َُلمقرر لأف تستفيد من اػبربة اإلهبابية اؼبستمدة من تنفيذ األحكاـ الرئيسية  يبكن لؤلطراؼفلورية 

اؼبواد  على احملتويةحظر أك قيود على استَتاد اؼبنتجات كاؼبعدات  كذلك من خبلؿ فرضسيما يف البلداف النامية، 
 ،(مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية) أك اؼبعتمدة عليها يف اؼبرفق جيم من بركتوكوؿ مونًتياؿ اؼبذكورة

اؼبنتجات أف بعض األطراؼ قد بدأ بالفعل يف فرض حظر أك قيود على استَتاد يأخذ يف االعتبار  كإذ
كأهنا ترغب بالتارل يف إببلغ ، أك اؼبعتمدة عليها على مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية احملتويةكاؼبعدات 

 ،من خبلؿ اآلليات القائمة دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ بذلكرة اؼبصدِّ البلداف 
مركبات الكربوف على  احملتويةال تسمح باستَتاد اؼبنتجات كاؼبعدات  أف يدعو األطراؼ اليت - ُ

ذل إببلغ األمانة، على أساس طوعي، كإذا رأت القياـ إمن أم مصدر، أك اؼبعتمدة عليها  اؽبيدرككلورية فلورية
 ؛أهنا ال توافق على استَتاد ىذه اؼبنتجات كاؼبعداتبذلك، ب
اؼبنتجات  يف تلقي ترغبقائمة بأظباء األطراؼ اليت ال  أف يطلب إذل األمانة أف تتعهد - ِ
على أف تقـو األمانة بتوزيع ىذه ، ليهاأك اؼبعتمدة ع مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية احملتوية علىكاؼبعدات 

 كربديثها على أساس سنوم.على صبيع األطراؼ القائمة 
 من بروتوكوؿ مونترياؿ 4: البيانات والمعلومات المقدمة من األطراؼ وفقاً للمادة 54/6المقرر 

عاـ  طرفان يتعُت عليها اإلببلغ عن بيانات عن ُٕٗطرفان من بُت  ُُٗأف  إذ يبلحظ مع التقدير
 َُِٓحزيراف/يونيو  َّمن ىذه األطراؼ أبلغت عن بياناهتا حبلوؿ طرفان  ْٖقد فعلت ذلك كأف  َُِْ

 ،ُٓ/ُٓكفقان للمقرر 
كفق  َُِٓأيلوؿ/سبتمرب  َّمن ىذه األطراؼ أبلغت عن بياناهتا حبلوؿ  طرفان  َُْأف  كإذ يبلحظ

 نًتياؿ،من بركتوكوؿ مو  ٕمن اؼبادة  ّىو مطلوب دبقتضى الفقرة  ما
: صبهورية َُِْأف األطراؼ التالية دل تقم باإلببلغ عن بيانات عاـ  ، مع ذلك،كإذ يبلحظ مع القلق

 ،الكونغو الديبقراطية، كدكمينيكا، كالصوماؿ، كاليمن
يضعها يف حالة عدـ  ٕكفقان للمادة  َُِْلعاـ  ىذه األطراؼ عن بياناهتاأف عدـ إببلغ  كإذ يبلحظ

 ،اؼبتأخرةا اؼبتعلقة باإلببلغ عن البيانات يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ إذل أف تتلقى األمانة بياناهتا امتثاؿ اللتزاماهت
كتقييم امتثاؿ  رصدأف عدـ إببلغ البيانات يف كقتها من جانب األطراؼ يعيق فعالية  كإذ يبلحظ أيضان 

 األطراؼ اللتزاماهتا يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ،
اللجنة  أعماؿحزيراف/يونيو من كل عاـ يسٌهل إذل حد كبَت  َّاإلببلغ حبلوؿ أف  كإذ يبلحظ كذلك

ساعدة األطراؼ العاملة دبوجب فيما يتعلق دبالتنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ 
 من الربكتوكوؿ على االمتثاؿ لتدابَت الرقابة يف إطار الربكتوكوؿ، ٓمن اؼبادة  ُالفقرة 

، حسب االقتضاء، على صبهورية الكونغو الديبقراطية، كدكمينيكا، كالصوماؿ، كاليمنأف وبث  - ُ
 العمل عن كثب مع الوكاالت اؼبنفذة إلببلغ األمانة بالبيانات اؼبطلوبة على كجو السرعة؛
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 يف اجتماعهاأعبله  ُاألطراؼ اؼبذكورة يف الفقرة أف يطلب إذل عبنة التنفيذ استعراض كضع  - ِ
 كاػبمسُت؛ السادس

أف يشجع األطراؼ على االستمرار يف اإلببلغ عن بيانات االستهبلؾ كاإلنتاج دبجرد توفر  - ّ
 .ُٓ/ُٓحزيراف/يونيو من كل عاـ، كفق ما مت االتفاؽ عليو يف اؼبقرر  َّاألرقاـ، كيفضل أف يتم ذلك حبلوؿ 

 ترياؿ: عدـ امتثاؿ البوسنة والهرسك لبروتوكوؿ مون54/11المقرر 
إذل أف البوسنة كاؽبرسك صدقت على بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف يف  إذ يشَت

 ُُ، كتعديل لندف على الربكتوكوؿ، كتعديل كوبنهاغن، كتعديل مونًتياؿ يف ُّٗٗأيلوؿ/سبتمرب  ُ
نفة كطرؼ عامل دبوجب ، كىي مصَُُِتشرين األكؿ/أكتوبر  ُُ، كتعديل بيجُت يف ََِّآب/أغسطس 

 من الربكتوكوؿ، ٓمن اؼبادة  ُالفقرة 
دكالر من الصندكؽ اؼبتعدد  ْ ُْٓ َُٔإذل أف اللجنة التنفيذية كافقت على مبلغ  يشَت أيضان  كإذ

ربقيق حالة من الربكتوكوؿ لتمكُت البوسنة كاؽبرسك من  َُاألطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ كفقان للمادة 
 ربكتوكوؿ،االمتثاؿ لل
إف االستهبلؾ السنوم الذم أبلغت عنو البوسنة كاؽبرسك من اؼبواد اػباضعة للرقابة الواردة يف  - ُ

أطناف بدالة استنفاد األكزكف  ُّ,ٓاجملموعة األكذل من اؼبرفق جيم )مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية( كقدره 
من ىذه اؼبواد  بدالة استنفاد األكزكفأطناف  ٕ,ْه ، يتجاكز اغبد األقصى اؼبسموح بو للطرؼ كقدر َُِّلعاـ 

اػباضعة للرقابة يف تلك السنة، كلذلك فإف الطرؼ يف حالة عدـ امتثاؿ لتدابَت الرقابة على استهبلؾ مركبات 
 الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية دبوجب الربكتوكوؿ؛

إذل حالة االمتثاؿ  اعودهتأف يبلحظ مع التقدير تقدًن البوسنة كاؽبرسك ػبطة عمل لضماف  - ِ
دبوجب  كاألعواـ البلحقة َُِْعاـ يف  فلورية لتدابَت الرقابة على استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية

 الربكتوكوؿ؛
أف يبلحظ أيضان مع التقدير أف الطرؼ قدـ تفسَتان غبالة عدـ االمتثاؿ، كأكد أنو ازبذ ؾبموعة  - ّ

 متثاؿ يف اؼبستقبل؛شاملة من التدابَت الضركرية لضماف اال
أكضحت أف البوسنة كاؽبرسك يف حالة امتثاؿ  َُِْأف البيانات اليت قدمها الطرؼ لعاـ  - ْ

 اللتزاماهتا بشأف استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية دبوجب تدابَت الرقابة اليت يفرضها الربكتوكوؿ؛
رؼ إذل حالة االمتثاؿ بشأف التخلص عودة الطنظران لأنو ليس من الضركرم ازباذ تدابَت أخرل  - ٓ

 البلزمةالتنظيمية ك  يةتدابَت التنفيذالزباذه ال، ك َُِْيف عاـ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية التدرهبي من 
لضماف االمتثاؿ لتدابَت الرقابة على استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ يف 

 لتالية؛السنوات ا
 أف تقـو بالرصد الوثيق للتقدـ الذم وبرزه الطرؼ فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتو دبوجب الربكتوكوؿ. - ٔ
 : عدـ امتثاؿ ليبيا لبروتوكوؿ مونترياؿ54/11المقرر 

 ُُيا صدقت على بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف يف ليبإذل أف  كإذ يشَت
 ِْ، كتعديل كوبنهاغن يف ََُِ يوليو/سبوز ُِ، كتعديل لندف على الربكتوكوؿ يف َُٗٗيوليو /سبوز
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، كىي مصنفة كطرؼ َُِْ أبريل/نيساف ُٓ، كتعديل مونًتياؿ، كتعديل بيجُت يف ََِْ سبتمرب/أيلوؿ
 من الربكتوكوؿ، ٓمن اؼبادة  ُعامل دبوجب الفقرة 

من الصندكؽ اؼبتعدد  ان دكالر  ٔ َِٓ ُٗٗى مبلغ إذل أف اللجنة التنفيذية كافقت عل كإذ يشَت أيضان 
من ربقيق حالة االمتثاؿ  ليبيامن الربكتوكوؿ لتمكُت  َُاألطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ كفقان للمادة 

 للربكتوكوؿ،
 جيممن اؼبرفق  األكذلمن اؼبواد اػباضعة للرقابة الواردة يف اجملموعة  لليبياإف االستهبلؾ السنوم  - ُ

 ْ,ُِِ، كَُِّ يف عاـاستنفاد األكزكف  ةبدال طنان  َ,ُْْ كالبالغ( الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية مركبات)
 ةبدال ان طن ّٖ,ُُٖيتجاكز اغبد األقصى اؼبسموح بو للطرؼ كقدره  َُِْعاـ يف استنفاد األكزكف ة بدال طنان 

إف الطرؼ يف حالة عدـ امتثاؿ للتدابَت استنفاد األكزكف من اؼبواد اػباضعة للرقابة يف تلك السنوات، كلذلك ف
 دبوجب الربكتوكوؿ؛ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةاؼبفركضة على استهبلؾ 

لتدابَت إذل حالة االمتثاؿ  يشَت مع التقدير إذل قياـ ليبيا بتقدًن خطة عمل لضماف عودهتاأف  - ِ
ليبيا دبوجبها، كبدكف اإلخبلؿ بتشغيل اآللية اؼبالية الرقابة على مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، كتلتـز 

  دبا يلي: للربكتوكوؿ، بوجو خاص
طنان بدالة استنفاد  ْ,ُِِمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية من زبفيض استهبلكها من  )أ(

 :عما يليإذل ما ال يزيد  َُِْيف عاـ  األكزكف
 ؛َُِٓ بدالة استنفاد األكزكف يف عاـ طنان  ّ,ُِِ ‘ُ’
 ؛َُِٕك َُِٔطنان بدالة استنفاد األكزكف يف عامي  ْ,ُُٖ ‘ِ’
 ؛َُِٗك َُِٖ يبدالة استنفاد األكزكف يف عامأطناف  ٓ,َُٔ ‘ّ’
 ؛َُِِك ََِِطنان بدالة استنفاد األكزكف يف عامي  ٓٗ,ٕٗ ‘ْ’
 كاألعواـ التالية؛ َِِِاؼبستويات اؼبسموح هبا دبوجب الربكتوكوؿ يف عاـ  ‘ٓ’

 ؛ًتاخيص كاردات كصادرات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكفمراقبة إنفاذ نظامها اؼبتعلق ب )ب(
فرض حظر على شراء معدات تكييف اؽبواء اليت ربتوم على مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية  )ج(

 يف اؼبستقبل القريب، كالنظر يف فرض حظر على استَتاد ىذه اؼبعدات؛
كالتخلص  خطة عملها اؼبنفذة اؼبعنية من أجل تنفيذوكاالت ال على العمل معأف وبث ليبيا  - ّ

 مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية؛من استهبلؾ  تدرهبيان 

التخلص التدرهبي فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل ك  ليبياأف يرصد رصدان كثيقان التقدـ الذم ربرزه  - ْ
احملددة رقابة الالطرؼ كبو ربقيق االمتثاؿ لتدابَت ذلك ل . كبقدر ما يعممركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةمن 
 اليت يعامل هبا أم طرؼ يتقيد بالتزاماتو.طريقة اليفرضها الربكتوكوؿ، ينبغي االستمرار يف معاملتو بنفس  اليت

كفقان  تتلك االلتزامايف تلقي اؼبساعدة الدكلية اليت سبكنها من الوفاء بأف تستمر ليبيا ، ينبغي الصددكيف ىذا 
 للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابَت اليت يبكن أف يتخذىا اجتماع األطراؼ فيما يتعلق بعدـ االمتثاؿ؛

اليت قد يتخذىا اجتماع األطراؼ  ، كفقان للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابَتليبياأف وبذر  - ٓ
حالة االمتثاؿ سينظر اجتماع األطراؼ يف تدابَت  إذلعودة ليبيا ، أنو يف حالة عدـ فيما يتعلق بعدـ االمتثاؿ
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إمكانية ازباذ اإلجراءات اؼبتاحة تلك التدابَت تشمل  . كقدتنسجم مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابَت
اػباضعة لعدـ  مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، مثل العمل على ضماف إيقاؼ إمدادات ْدبوجب اؼبادة 

 .يف استمرار حالة عدـ االمتثاؿحىت ال تشارؾ األطراؼ اؼبصدرة  االمتثاؿ
 : عضوية لجنة التنفيذ54/15المقّرر 

األعماؿ اليت قامت هبا عبنة التنفيذ يف إطار إجراء عدـ االمتثاؿ لربكتوكوؿ  مع التقدير يبلحظ - ُ
 ؛َُِٓمونًتياؿ يف سنة 

يرلندا آستاف كاؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى ك يؤكد مواقف البوسنة كاؽبرسك ككوبا كمارل كباك - ِ
  كركمانيا ككينياكىاييت كندا الشمالية )اليت حلت ؿبل إيطاليا( كأعضاء يف اللجنة لسنة أخرل كىبتار بنغبلديش ك 

 ؛َُِٔكانوف الثاين/يناير  ُ كأعضاء يف اللجنة لفًتة سنتُت تبدأ من 
نانسي سيمور السيدة )باكستاف( للعمل كرئيس ك افتخار اغبسن شاه السيد يبلحظ اختيار  - ّ

 ؛َُِٔكانوف الثاين/يناير  ُ للجنة لفًتة سنة كاحدة تبدأ يف  ةللرئيس كمقرر  ة)كندا( كنائب
 لجنة التنفيذية للصندوؽ المتعدد األطراؼال: عضوية 54/13المقّرر 

كؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ األعماؿ اليت اضطلعت هبا اللجنة التنفيذية للصند مع التقدير يبلحظ - ُ
 ؛َُِٓبركتوكوؿ مونًتياؿ دبساعدة من أمانة الصندكؽ يف سنة 

يؤيد اختيار النمسا كبلجيكا ككندا كأؼبانيا كالياباف كاالرباد الركسي كالواليات اؼبتحدة األمريكية   - ِ
من الربكتوكوؿ كاختيار  ٓادة من اؼب ُكأعضاء يف اللجنة التنفيذية اؼبمثلة لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب الفقرة 

األرجنتُت كالكامَتكف كالصُت كمصر كاؽبند كاألردف كاؼبكسيك كأعضاء يبثٌلوف األطراؼ العاملة دبوجب تلك 
 ؛َُِٔكانوف الثاين/يناير  ُ الفقرة، لفًتة سنة كاحدة تبدأ من 

كراجنيك   بوؿالسيد أكغستُت سانشيز )اؼبكسيك( للعمل كرئيس ك السيد يبلحظ اختيار  - ّ
 .َُِٔكانوف الثاين/يناير  ُ دأ من )النمسا( للعمل كنائب رئيس للجنة التنفيذية لفًتة سنة كاحدة تب

: الرئيساف المشاركاف للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراؼ في بروتوكوؿ 54/11المقّرر 
 مونترياؿ

نادا( رئيسُت مشاركىُت للفريق العامل ليزرل ظبيث )غريالسيد بوؿ كراجنيك )النمسا( ك السيد يؤيد اختيار 
 .َُِٔاؼبفتوح العضوية لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف سنة 

 عضوية فريق التقييم العلميفي  اتير يتغ :54/12المقرر 
لذين عمبل كرئيسُت مشاركُت يف فريق التقييم العلمي لاالتاليُت يوجو الشكر إذل اػببَتين العلميُت  - ُ

 بركتوكوؿ مونًتياؿ:يف طويلة متميزة كعلى امتداد فًتة هود من جاله ؼبا بذ
 السيد آيت لو اجافوف )توغو(؛ )أ(

 .را )الواليات اؼبتحدة األمريكية(السيد أ. ر. رافيشانكا )ب(
 لفريق التقييم العلمي:التاليُت يصدؽ على تعيُت الرئيسُت اؼبشاركُت اعبديدين  - ِ

 ؛السيد بونفيلس سفارم )ركاندا( )أ(
 السيد ديفيد فاىي )الواليات اؼبتحدة األمريكية(. )ب(
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 : التغييرات في تنظيم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وعضويتو54/13المقرر 
 الفريق أعضاءأفراد  كيشكر اؼبتميزة االقتصادم على تقاريره كالتقييم التكنولوجيا فريق يشكر أف - ُ

 ؛ما أبدكه من تفاف كعلى متميزة خدمة من قدموه ما على
مدة طويلة على امتداد اؼبتميزة اليت بذؽبا  اعبهودعلى  ماساكي يامايب )الياباف( السيدشكر يأف  - ِ

فريق التكنولوجيا كالتقييم  يف كبَت اػبرباء  بصفتو اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف بشأفربكتوكوؿ مونًتياؿ ل
 ؛االقتصادم
يد ماركو غونزاليز )كوستاريكا( كالسيدة سورل كارفاؽبو )الربازيل( السكل من يوافق على تعيُت   - ّ

 سنوات على التوارل؛أربع كالية ؼبدة سنتُت كفًتة كالية ؼبدة كبَت خرباء لفًتة  ةبصف
مدة طويلة على امتداد أف يشكر السيد المبَتت كوهبربز )ىولندا( على اعبهود اؼبتميزة اليت بذؽبا  - ْ

 ة؛يضخات اغبرار اؼبللجنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بالتربيد كتكييف اؽبواء ك  مشاركان  بوصفو رئيسان  لربكتوكوؿ مونًتياؿ
الشمالية( كالسيد ميغيل   يرلنداآك  العظمى لربيطانيا اؼبتحدة )اؼبملكة بوؿ آشفورد السيد يشكر أف - ٓ

رئيسُت  تهماطويلة لربكتوكوؿ مونًتياؿ بصف على امتداد فًتةكينتَتك )كولومبيا( على اعبهود اؼبتميزة اليت بذالىا 
 مشاركُت للجنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بالرغاكم اؼبرنة كاعباسئة؛

صبهورية فنزكيبل ) خوسيو بونز بونز كالسيد( اؼبتحدة اؼبملكة) آشلي ككدكوؾ السيد يشكر أف - ٔ
 مشاركُت رئيسُت تهمابصف مونًتياؿ لربكتوكوؿ ةطويلالمتداد فًتة  بذالىا اليت اؼبتميزة اعبهود على( البوليفارية

 ؛الطبية اػبيارات التقنية للجنة
اؼبنتهية مدة كاليتهم على تقدًن الدعم للجاف اػبيارات التقنية اؼبعنية اؼبشاركُت أف يشجع الرؤساء  - ٕ

 للرؤساء اؼبشاركُت اعبدد لضماف سبلسة االنتقاؿ؛
نية باؼبواد الكيميائية كعبنة اػبيارات التقنية الطبية كأف ينشئ عبنة أف وبل عبنة اػبيارات التقنية اؼبع - ٖ

 خيارات تقنية جديدة تسمى عبنة اػبيارات التقنية الطبية كالكيميائية؛
أف يصدؽ على تعيُت السيدة ىيلُت تويب )أسًتاليا( رئيسة مشاركة للجنة اػبيارات التقنية الطبية  - ٗ

 سنتُت؛ كالكيميائية لفًتة كالية مدهتا
أف يصدؽ أيضان على تعيُت السيد كويشي أكهنيشي )الياباف( كالسيد جياقبوف زانغ )الصُت(   -َُ

 كرئيسُت مشاركُت للجنة اػبيارات التقنية الطبية كالكيميائية لفًتة كالية مدهتا أربع سنوات.
الخيارات ضماف استمرار عمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ولجاف  :54/14المقرر 

 لمي، وفريق تقييم اآلثار البيئيةالتقنية التابعة لو، وفريق التقييم الع
 العمل اؼبمتاز الذم قامت بو أفرقة التقييم بناء على طلب األطراؼ،إذ يبلحظ مع التقدير 

يف  َُِٓالشواغل اليت أبداىا فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم يف أيلوؿ/سبتمرب  كإذ يبلحظ
فيما يتعلق دبسائل سبويل مشاركة بعض اػبرباء من األطراؼ  َُِٓاؼبرحلي يف حزيراف/يوليو  (ْ)فة لتقريرهاإلضا

 ،ٓمن اؼبادة  ُغَت العاملة دبوجب الفقرة 

                                                           
(ْ)http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop- 

27/presession/Background%20Documents%20are%20available%20in%20English%20only/Addendum_TEAP_Pro

gress_Report_June_2015%20final.pdf. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-
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على أساس  خدماهتمإذل أف أعضاء أفرقة التقييم كاؽبيئات الفرعية التابعة ؽبا يقدموف خرباهتم ك  كإذ يشَت
 طوعي،

الذم شجع فيو اجتماع األطراؼ كل األطراؼ، كغَت األطراؼ،  ٓ/ُٖإذل مقرره  كإذ يشَت أيضان 
أصحاب اؼبصلحة اآلخرين على اؼبسانبة ماليان، كتوفَت سبل أخرل ؼبساعدة أعضاء أفرقة التقييم الثبلثة كاؽبيئات ك 

 الفرعية التابعة ؽبا من أجل استمرار مشاركتهم يف أنشطة التقييم دبوجب الربكتوكوؿ،
ؾبددان إذل أف ترشيح اػبرباء لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كعباف اػبيارات التقنية التابعة  يشَت كإذ

 لو يتم كفقان الختصاصات الفريق،
كجود سبل للحصوؿ على تربعات من غَت الصندكقُت االستئمانيُت لربكتوكوؿ مونًتياؿ  كإذ يبلحظ

كف، كاتفاقية فيينا غبماية طبقة األكزكف اللذين تديرنبا أمانة األكزكف من أجل اؼبتعلق باؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكز 
 توفَت الدعم اؼبارل ألنشطة أخرل إضافة لؤلنشطة اليت يغطيها الصندكقاف االستئمانياف للربكتوكوؿ كاالتفاقية،

اؼبقدـ من التابعة ؽبا على الدعم اؼبارل اغبارل اؼبتاح ألعضاء أفرقة التقييم كاؽبيئات الفرعية  وبافظ -ُ
 ؛ٓمن اؼبادة  ُملة دبوجب الفقرة األطراؼ العا

اليت ترشح خرباء ألفرقة التقييم  ٓمن اؼبادة  ُيطلب إذل األطراؼ غَت العاملة دبوجب الفقرة  -ِ
 كاؽبيئات الفرعية التابعة ؽبا عن طريق مراكزىا الوطنية للتنسيق أف ربصل على تأكيدات، أك خبلفان لذلك، أف

 ذلك حضور االجتماعات ذات الصلة؛ تقتنع بأف اػبرباء اؼبرشحُت سيتمكنوف من القياـ بواجباهتم، دبا يف
يدعو األطراؼ إذل تقدًن تربعات من أجل توفَت دعم مارل، عند اإلقتضاء، ألعضاء أفرقة التقييم  -ّ

من أجل دعم حضورىم  ٓاؼبادة  من ُكاؽبيئات الفرعية التابعة ؽبا من األطراؼ غَت العاملة دبوجب الفقرة 
 لبلجتماعات ذات الصلة؛

من  ُال يصرؼ تقدًن الدعم اؼبشار إليو يف الفقرة السابقة نظر الطرؼ غَت العامل دبوجب الفقرة  -ْ
عن مسؤكليتو عن اغبصوؿ على تأكيدات، أك أف يكوف، خبلفان لذلك، مقتنعان بأف  الذم يرشح خبَتان  ٓاؼبادة 

 تو، دبا يف ذلك حضور االجتماعات؛و سيجد الدعم الكايف للقياـ بواجبااػببَت الذم يرشح
أف يطلب إذل أمانة األكزكف إعادة تأسيس الدعم اإلدارم كالتنظيمي لعمل فريق التكنولوجيا  -ٓ

 .عضاء فريق التقييم كلما أمكن ذلككالتقييم االقتصادم من أجل زبفيف العبء اإلدارم على أ
 ر المالي والميزانية للصندوؽ االستئماني لبروتوكوؿ مونترياؿالتقري :54/15المقرر 

 بشأف التقرير اؼبارل كاؼبيزانية لربكتوكوؿ مونًتياؿ، ُِ/ِٔإذل اؼبقرر  إذ يشَت
بالتقرير اؼبارل للصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ اؼبتعلق باؼبواد اؼبستنفدة لطبقة كإذ وبيط علمان 

 (ٓ)،َُِْكانوف األكؿ/ديسمرب  ُّة يف األكزكف للسنة اؼبنتهي
 أف اؼبسانبات الطوعية تعترب عنصران أساسيان مكمبلن للتنفيذ الفعاؿ لربكتوكوؿ مونًتياؿ، كإذ يدرؾ

ؽبا آثار خطَتة أف اعبداكؿ الزمنية لبلجتماعات غَت اؼبدرجة يف اؼبيزانية قد تكوف  كإذ يبلحظ مع القلق
 ،على رصيد الصندكؽ

                                                           
(ٓ)  UNEP/OzL.Pro.27/4/Add.1. 
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 دارة الفعالة اؼبستمرة اليت تنتهجها األمانة ألمواؿ الصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ،باإل كإذ يرحب
 دببلغ َُِٔدكالران، كميزانية عاـ  ٔ ّّٔ ٕٓٓدببلغ  َُِٓاعتماد اؼبيزانية اؼبنقحة لعاـ  -ُ

لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ  يندكالران على النحو الوارد يف اؼبرفق األكؿ لتقرير االجتماع السابع كالعشر  ٔ ِٕٕ ُِٔ
 (ٔ)مونًتياؿ؛
دكالر  ِ ْٓٗ ِِٗ، كمبلغ َُِٓ عاـ يفدكالر  ِ َٖٔ ِْٔلؤلمانة بسحب مبلغ  يأذف -ِ

 ؛َُِٔ عاـ يف
من ىذا اؼبقرر، على أف تدفع األطراؼ  ِ، بناء على السحوبات اؼبشار إليها يف الفقرة يوافق -ّ

على النحو  َُِٔدكالران لعاـ  ْ ِٕٔ ّّٗ، كمبلغ َُِٓدكالران لعاـ  ْ ِٕٔ ّّٗمسانبات كلية تبلغ 
علمان باالستنفاد اعبارم غَت اؼبستداـ  وبيطالوارد يف اؼبرفق الثاين لتقرير االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ، ك 

 ؛َُِٔلرصيد الصندكؽ، كما يًتتب على ذلك من آثار على السحوبات اعبديدة بعد عاـ 
اد سيناريوىات ؼبيزانية الصندكؽ االستئماين، كرصيد الصندكؽ يطلب إذل األمانة إعد -ْ

كاالحتياطيات، فضبلن عن مستول اؼبسانبات اليت قد يتعُت أف تدفعها األطراؼ يف اؼبستقبل القريب لضماف 
رصيد صندكؽ كاؼ للمساعدة يف استمرار عمل بركتوكوؿ مونًتياؿ، كتقدًن ىذه السيناريوىات يف الوقت 

 (ٕ)ر فيها الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو السابع كالثبلثُت؛اؼبناسب لينظ
يف اؼبرفق الثاين لتقرير االجتماع السابع كالعشرين  َُِٔتدرج مسانبات فرادل األطراؼ لعاـ  -ٓ
 لؤلطراؼ؛
من اؼبيزانية السنوية الستخدامو  ُ٘ٓؾبددان على احتياطي رأس ماؿ عامل دبستول  يؤكد -ٔ

 ية يف إطار الصندكؽ االستئماين؛النفقات النهائلتغطية 
يبلحظ مع القلق أف عددان من األطراؼ دل تسدد اشًتاكاهتا للسنوات السابقة، كوبث ىذه  -ٕ

األطراؼ على أف تسدد فوران كبالكامل االشًتاكات اؼبستحقة، فضبلن عن اشًتاكاهتا يف اؼبستقبل على حد سواء، 
 ايستنفد بقدر كبَت؛خصوصان كأف رصيد الصندكؽ قد 

يطلب إذل األمُت التنفيذم كيدعو رئيس اجتماع األطراؼ إذل الدخوؿ يف مناقشات مع أم  -ٖ
طرؼ دل يسدد اشًتاكاتو ؼبدة سنتُت أك أكثر بغية إهباد طريقة للمضي قدمان يف سبيل حل ىذه اؼبسألة، كيطلب 

 عشرين لؤلطراؼ عن نتائج ىذه اؼبناقشات؛إذل األمُت التنفيذم أف يقدـ تقريران لبلجتماع الثامن كال
نظر ؾبددان يف كيفية معاعبة مسألة االشًتاكات غَت اؼبسددة لرصيد الصندكؽ يف اجتماعو ي -ٗ

يطلب إذل األمُت التنفيذم مواصلة نشر كاستكماؿ اؼبعلومات عن حالة االشًتاكات اليت ينبغي سدادىا ك الثاين، 
 لرصيد صندكؽ الربكتوكوؿ؛

، الدعم اإلدارم كالتنظيمي َُِٔإذل األمانة أف توفر، يف إطار اؼبيزانية اؼبعتمدة لعاـ  يطلب -َُ
 لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم؛

                                                           
(ٔ)  UNEP/OzL.Pro.27/13. 
ينبغي أف تفهم اإلشارة إذل االجتماع السابع كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف ىذا السياؽ على أهنا تعٍت أم   (ٕ)

 .َُِٔاجتماع مناسب للفريق يف عاـ 
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يطلب أيضان إذل األمانة ضماف االستخداـ الكامل لتكاليف دعم الربنامج اؼبتاح ؽبا يف عاـ  -ُُ
ا ذلك، ىذه التكاليف من البنود اإلدارية الواردة يف كالسنوات التالية، كأف تعوض، مىت ما تسٌت ؽب َُِٔ

 اؼبيزانية اؼبعتمدة؛
دعم أنشطة أمانة ’’يشجع األطراؼ على تقدًن تربعات إضافية لرصيد الصندكؽ ربت بند  -ُِ

 لتمويل أم اجتماعات غَت مدرجة يف اؼبيزانية؛ ‘‘األكزكف
ُّ- اسية لتغطية تكاليف سفر فبثلي األطراؼ باإلضافة إذل األمواؿ اؼبخصصة يف اؼبيزانية األس

دعم ’’، يشجع األطراؼ على اؼبسانبة يف رصيد الصندكؽ ربت بند ٓمن اؼبادة  ُالعاملة دبوجب الفقرة 
يف  ٓمن اؼبادة  ُبغية ضماف اؼبشاركة الكاملة كالفعالة لؤلطراؼ العاملة دبوجب الفقرة  ‘‘أنشطة أمانة األكزكف

 ق العامل اؼبفتوح العضوية؛اجتماعات األطراؼ كالفري
يطلب إذل األمانة أف ربدد يف التقارير اؼبالية اؼبقبلة للصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ  -ُْ

باإلضافة إذل اؼبسانبات اليت دل  ‘‘االحتياطيات الكلية كأرصدة الصندكؽ’’اؼببالغ النقدية اؼبتاحة يف اعبزء اؼبعنوف 
 يتم تسليمها بعد.

 اعتماد التقرير -حادي عشر
على أساس مشركع التقرير  َُِٓتشرين الثاين/نوفمرب  ٔاعتمدت األطراؼ ىذا التقرير يـو السبت  -ُٕٗ

 .Add.1، ك(UNEP/OzL.Pro.27/L.1)الوارد يف الوثيقتُت 
 ختتاـ االجتماعا -ثاني عشر

صباحان  ِ/َْيف الساعة أيعلن عن اختتاـ االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ  -ُٖٕ
 .َُِٓتشرين الثاين/نوفمرب  ٔبت من يـو الس
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 المرفق األوؿ
 الصندوؽ االستئماني لبروتوكوؿ مونترياؿ بشأف المواد المستنفدة لطبقة األوزوف

 5114والميزانية المقترحة لعاـ  5113لعاـ ة المعتمدة والميزاني 5112المعتمدة لعاـ يزانية المنقحة الم
 ت الواليات اؼبتحدة()بدكالرا

شهور  فئة التكاليف
 العمل

اؼبيزانية اؼبعتمدة  
َُِٓلعاـ   

اؼبيزانية اؼبقًتحة  َُِٔ
َُِٕلعاـ   

      الفئة الفنية كالفئات العليا
( )بالتقاسم مع ِ-األمُت التنفيذم )مد  َُُُ

 اتفاقية فيينا(

ٔ  ُُّ ََِ ُْٗ َْٓ ُْٖ ََِ 

 ُٖٖ َِٖ ََٕ ِِٕ َََ َِٓ  ُِ (ُ-د نائب األمُت التنفيذم )م َُُِ
 ََٗ ِِٕ ِْٓ ِِٔ َُٖ ُِْ  ُِ (ٓ-موظف قانوين أقدـ )ؼ َُُّ
( ٓ-موظف أقدـ للشؤكف العلمية )ؼ َُُْ

 )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(

ٔ  - ُِٖ َََ ُِٖ َََ 

موظف برنامج )نيظم البيانات كاؼبعلومات(  َُُٔ
 (ْ-)ؼ

ُِ  ُِٖ َْٗ ُٖٕ ٕٓٓ ُْٗ َََ 

 َُُ َِٕ ََٕ ِْٔ ِْٖ ِٔٓ  ُِ (ْ-موظف برنامج )الرصد كاالمتثاؿ( )ؼ َُُٖ
 516,155 1 511,325 1 131,253 1    المجموع الفرعي

      الدعم اإلدارم
( )بالتقاسم مع ٕ-مساعد إدارم )خ ع  َُُّ

 اتفاقية فيينا(

ٔ  ِٖ َََ َّ ََٕ ّّ ّٓٓ 

 َّٓ ْٔ ََُ ْْ َََ ِْ  ُِ (ٔ -مساعد إدارم )خ ع  َُِّ
( )بالتقاسم مع ٔ-مساعد برنامج )خ ع  َُّْ

 اتفاقية فيينا(

ٔ  َِ َِّ ِِ ِّْ ِْ ٓٓٗ 

( ٔ -مساعد معلومات للبحوث )خ ع  َُّٓ
 )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(

ٔ  ِِ َِٔ - - 

 َّٓ ْٔ ََُ ْْ َّٕ ّٕ  ُِ (ٔ -مساعد إدارة معلومات )خ ع  َُّٔ
 ُٖٔ َٔ َِّ ٕٓ َٗٓ ْٓ  ُِ (ٕ-ع مات اغباسوب )خمساعد نيظم معلو  َُّٕ
 ََُ ِّ َٖٗ ّّ َٖٕ ِٗ   اؼبساعدة اؼبؤقتة َُِّ

 661 533 215 535 233 531   المجموع الفرعي
 145 153 1 161 113 1 536,153 1   مجموع العنصر: مرتبات الموظفين وبدالتهم واستحقاقاتهم

      اػبرباء االستشاريوف
يف اإلببلغ بالبيانات كربليلها كالًتكيج  مساعدة َُُِ

 لتنفيذ الربكتوكوؿ

  ْٖ ََٓ ٖٓ َََ ٖٓ َََ 

 111 52 111 52 211 51   مجموع العنصر: مكافآت غير الموظفين وبدالتهم
      اؼبعدات اؼبستهلكة

 َََ ُٖ َََ ُٖ َََ ُٖ   أصناؼ مستهلكة متنوعة َُُْ
 111 15 111 15 111 15   المجموع الفرعي
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شهور  فئة التكاليف
 العمل

اؼبيزانية اؼبعتمدة  
َُِٓلعاـ   

اؼبيزانية اؼبقًتحة  َُِٔ
َُِٕلعاـ   

      اؼبعدات اؼبعمِّرة
 َََ ٓ َََ ٓ َََ ٓ   حواسيب شخصية كملحقاهتا َُِْ
 َََ ٓ َََ ٓ َََ ٓ   حواسيب ؿبمولة َِِْ
معدات مكتبية أخرل )حاسوب اػبدمة  َِّْ

 كاؼباسح الضوئي كاألثاث، إخل(
  ٓ َََ ٓ َََ ٓ َََ 

 َََ ٓ َََ ٓ َََ ٓ   ناسخات َِْْ
خارجية ملحقة باغباسوب  معدات كأجهزة َِْٓ

 لعقد اجتماعات غَت كرقية
  ٓ َََ ٓ َََ ٓ َََ 

 111 52 111 52 111 52   المجموع الفرعي
      إهبارات اؼبباين

 َٕٖ ُْ َٕٖ ُْ َٕٖ ُْ   إهبارات مباين اؼبكاتب َُّْ
 541 11 541 11 541 11   المجموع الفرعي

      تشغيل اؼبعدات كصيانتها
 َِ َََ َِ َََ َِ َََ   نة اؼبعدات كغَتىاصيا َُُٓ

 51 111 51 111 51 111   المجموع الفرعي
      تكاليف إعداد التقارير

ٓٔ َََ   إعداد التقارير َُِٓ  َََ ٔٓ  َََ َٓ  
ٓ َََ   إعداد التقارير )أفرقة التقييم( َِِٓ  َََ ٓ  َََ ٓ  
ٓ َََ   إعداد التقارير )التوعية بالربكتوكوؿ(  َِّٓ  َََ ٓ  َََ ٓ  

42 111   المجموع الفرعي  111 42  111 31  
      مصركفات نثرية

 َََ َُ َََ َُ َََ َُ   االتصاالت َُّٓ
 َََ َُ َََ َُ َََ َُ   رسـو الشحن َِّٓ
 َََ َُ َََ َُ َََ َُ   التدريب َّّٓ
 َََ ُٓ َََ َُ َََ َُ   مصركفات أخرل )اليـو الدكرل لؤلكزكف( َّْٓ

 111 12 111 11 111 11   المجموع الفرعي
 541 516 541 516 541 516   مجموع العنصر: اللواـز والمواد االستهالكية

      السفر يف مهاـ رظبية
 َََ َُِ َََ َُِ َََ َُِ   سفر اؼبوظفُت يف مهاـ رظبية َُُٔ
 َََ ُٓ َََ ُٓ َََ ُٓ   سفر موظفي خدمات اؼبؤسبرات يف مهاـ رظبية َُِٔ

 111 552 111 552 111 552   مجموع العنصر: السفر في مهاـ رسمية
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شهور  فئة التكاليف
 العمل

اؼبيزانية اؼبعتمدة  
َُِٓلعاـ   

اؼبيزانية اؼبقًتحة  َُِٔ
َُِٕلعاـ   

      تكاليف االجتماعات
تكاليف خدمة اؼبؤسبرات: اجتماعات الفريق  ُُِّ

 العامل اؼبفتوح العضوية
  ٕٖٓ َّٕ ََٔ َََ ٕٔٔ َََ 

تكاليف خدمة اؼبؤسبرات: االجتماعات  ُِِّ
 التحضَتية كاجتماعات األطراؼ

  ُّٓ َّْ ِٔٓ َََ ْٖٗ َِٓ 

يف  ٓتكاليف اتصاالت أعضاء بلداف اؼبادة  ُِّّ
 كتكاليف تنظيم االجتماعاتفريق التقييم 

  َٕ َََ َٕ َََ َٕ َََ 

 َََ ِٓ َََ ِٓ َََ َِ   تكاليف خدمة اؼبؤسبرات: اجتماعات اؼبكتب ُِّْ
تكاليف خدمة اؼبؤسبرات: اجتماعات عبنة  ُِّٓ

 التنفيذ
  ُُٓ ََٔ ُِٓ َََ ُِٓ َََ 

تكاليف خدمة اؼبؤسبرات: اجتماعات تشاكرية  ُِّٔ
 غَت رظبية لربكتوكوؿ مونًتياؿ

  َُ َََ َُ َََ َُ َََ 

تكاليف خدمات اؼبؤسبرات غبلقة عمل ؼبدة  َُّّ
يومُت بشأف إدارة مركبات الكربوف 
اؽبيدركفلورية، بالتعاقب مع اجتماع ؼبدة ثبلثة 

 اؼبفتوح العضوية أياـ للفريق العامل

  ٕٓٔ َٔٗ − − 

تكاليف خدمة اؼبؤسبرات: اجتماعات ما بُت  ُُّّ
 الدكرات

  َِ َََ − − 

تكاليف خدمة اؼبؤسبرات: االجتماع السادس  ُِّّ
كالثبلثوف اؼبستأنف للفريق العامل اؼبفتوح 

 العضوية

  ََِ َََ − − 

اجتماع إضايف ؼبدة  -تكاليف خدمة اؼبؤسبرات  ُّّّ
ة أياـ للفريق العامل اؼبفتوح العضوية طبس

التعاقب مع اجتماع بكاجتماع ؼبدة يومُت 
 استثنائي ؼبؤسبر األطراؼ

   ََٖ َََ  

1 362,521 111 522 5 111 113 5   المجموع الفرعي  
      ٓاؼبادة  أطراؼسفر 

 َََ َْٓ َََ َْٓ َََ َْٓ   : اجتماعات فريق التقييمٓاؼبادة  أطراؼسفر  َُّّ
: االجتماعات التحضَتية ٓاؼبادة  أطراؼسفر  َِّّ

 كاجتماعات األطراؼ
  َّٓ َََ ّٕٓ َََ ّٕٓ َََ 

: اجتماعات الفريق ٓاؼبادة  أطراؼسفر  َّّّ
 العامل اؼبفتوح العضوية

  ََّ َََ ِّٓ َََ ِّٓ َََ 

 َََ َِ َََ َِ َََ َِ   : اجتماعات اؼبكتبٓاؼبادة  أطراؼسفر  َّّْ
 َََ ُِٓ َََ ُِٓ َََ ُِٓ   : اجتماعات عبنة التنفيذٓاؼبادة  أطراؼفر س َّّٓ
: مشاكرات يف اجتماع ٓاؼبادة  أطراؼسفر  َّّٔ

 غَت رظبي
  َُ َََ َُ َََ َُ َََ 

غبضور حلقة العمل ؼبدة  ٓاؼبادة  أطراؼ سفر َّّٗ
يومُت بشأف إدارة مركبات الكربوف 

  ََّ َََ - - 
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شهور  فئة التكاليف
 العمل

اؼبيزانية اؼبعتمدة  
َُِٓلعاـ   

اؼبيزانية اؼبقًتحة  َُِٔ
َُِٕلعاـ   

ؼبدة ثبلثة اؽبيدركفلورية، بالتعاقب مع اجتماع 
 أياـ للفريق العامل اؼبفتوح العضوية

غبضور اجتماعات ما  ٓاؼبادة  أطراؼسفر  َُّّ
 بُت الدكرات

  َْ َََ - - 

غبضور االجتماع  ٓاؼبادة  أطراؼسفر  ُُّّ
السادس كالثبلثُت اؼبستأنف للفريق العامل 

 اؼبفتوح العضوية

  َُُ َََ - - 

اجتماع إضايف ؼبدة  - ٓادة سفر أطراؼ اؼب ُِّّ
طبسة أياـ كاجتماع ؼبدة يومُت بالتعاقب مع 

 اجتماع استثنائي ؼبؤسبر األطراؼ

   ّْٓ َََ  

 312,111 1 411,111 1 412,111 1   المجموع الفرعي
      الضيافة
 َََ ِٓ َََ ِٓ َََ ِٓ   الضيافة َُْٓ

 111 52 111 52 111 52   المجموع الفرعي
 452,521 5 151,111 1 533,111 3   العنصر: النفقات التشغيليةمجموع 

 455,165 1 663,131 2 331,133 2   مجموع التكاليف المباشرة
 ٓٔٔ,ُْٔ َٖٗ,ٕٕٗ َُٗ,ِّٕ   يف اؼبائة( ُّتكاليف دعم الربامج )بنسبة 

 315,523 2 445,135 3 333,224 3   المجموع الكلي
َٖٔ,ِْٔ ِ   السحب  ِ ْٗٓ,ِِٗ ُ َٔٓ,ِّٗ 

 ّّٗ,ِٕٔ ْ ّّٗ,ِٕٔ ْ ّّٗ,ِٕٔ ْ   اؼبسانبات من األطراؼ
 َُِْكانوف األكؿ/ديسمرب   ُّرصيد الصندكؽ يف 

 دكالران( ٓ َِٔ ُٔٗ)
  ّ ِّٗ,ِّٕ ّٖٔ ُِّ (ُٖٔ ُّٓ) 

 ِْٖ َُٖ ِْٖ َُٓ ُ ّْٓ ْٓٗ   االحتياطي التشغيلي
 111 333 366,134 1 161,533 1   مجموع رصيد الصندوؽ واالحتياطي التشغيلي
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 5114لعاـ  ةالمقترح ةوالميزاني 5113وعاـ  5112لعاـ  تينالمعتمد تينمالحظات تفسيرية للميزاني
 للصندوؽ االستئماني لبروتوكوؿ مونترياؿ بشأف المواد المستنفدة لطبقة األوزوف

 التعليق بند اؼبيزانية

 الفئة الفنية كالفئات العليا

َُُُ-َُُٖ 

يف اؼبيزانيات التكاليف اإلرشادية ؼبرتبات الفئة الفنية السػارية علػى مقػر العمػل  استيخدمت
بنَتكيب كاالذباىات يف تكاليف اؼبرتبات. كتتألف تكاليف مرتبات مػوظفي الفئػة الفنيػة فبػا 
يلي: )أ( اؼبرتبات األساسية؛ )ب( تسوية مقر العمل كما تقررىا كتستعرضها طػواؿ السػنة 

نيػػػػة الدكليػػػة التابعػػػػة لؤلمػػػم اؼبتحػػػػدة، اسػػػتنادان إذل الػػػػرقم القياسػػػي لتكلفػػػػة عبنػػػة اػبدمػػػة اؼبد
سبػنح كػل  اؼبعيشة يف مقػر العمػل بنػَتكيب؛ )ج( اؼبسػتحقات مثػل السػفر لزيػارة الػوطن، الػيت

 .سنتُت، كًمنحة التعليم
يف اؼبائػػػػة، ؼبراعػػػػاة الزيػػػػادة  ّىػػػػي  َُِٕك َُِٔكنسػػػػبة التضػػػػخم اؼبسػػػػتخدمة لعػػػػامي 

 درجات اؼبرتبات ككذلك الزيادات اليت قررهتا عبنة اػبدمة اؼبدنية الدكلية.السنوية يف 
. كسبثػػل َُِٓكمت شػػغل منصػػب نائػػب األمػػُت التنفيػػذم داخليػػان اعتبػػاران مػػن شػػباط/فرباير 

مرتػػب كمكافػػآت السػػنتُت كػػاملتُت يف الرتبػػة  َُِٕك َُِٔاؼبيزانيتػػاف اؼبقًتحتػػاف لعػػامي 
 .ُ-مد

. َُِٓكف العلميػة األقػدـ شػاغرة اعتبػاران مػن شػباط/فرباير كأصبحت كظيفة ضػابط الشػؤ 
مػػن أجػػل ربػػديث الواجبػػات كفقػػان لبلحتياجػػات  ٓ-كأعيػػد تصػػنيف الوظيفػػة إذل الرتبػػة ؼ

الراىنػػة لربكتوكػػوؿ مونًتيػػاؿ، كمت تغيػػَت تسػػميتها إذل ضػػابط شػػؤكف بيئيػػة أقػػدـ. كمػػن اؼبتوقػػع 
 .َُِٓيف موعد أقصاه هناية عاـ الوظيفة شغل 

 .من ميزانية تكاليف دعم الربامج ٓ-وؿ كظيفة موظف إدارم أقدـ يف الرتبة ؼكسب

مػػن الصػػندكؽ االسػػتئماين  ّ-كسبػػوؿ كظيفػػة موظػػف االتصػػاالت كاؼبعلومػػات يف الرتبػػة ؼ
 .التفاقية فيينا

الدعم اإلدارم/شؤكف 
 اؼبوظفُت
َُُّ-َُِّ 

دمات العامػػة السػػارية علػػى اسػػتيخدمت يف اؼبيزانيػػات التكػػاليف اإلرشػػادية ؼبرتبػػات فئػػة اػبػػ
 .مقر العمل بنَتكيب كاالذباىات يف التكلفة الفعلية للمرتبات

، لتغطيػة َُِْيف اؼبائة مقارنػة دبيزانيػة عػاـ  ٓاؼبعتمدة بنسبة  َُِٓكزادت ميزانية عاـ 
الزيػػادة العاديػػة يف الػػدرجات كالتضػػخم. بيػػد أف األمانػػة العامػػة لؤلمػػم اؼبتحػػدة أعلنػػت يف  

زيػػػادة إضػػػافية يف اؼبرتبػػػات عبميػػػع مػػػوظفي فئػػػة اػبػػػدمات  َُِْكؿ/ديسػػػمرب كػػػانوف األ
دببلػػغ  َُِٓ. كلػػذلك زادت ميزانيػػة عػػاـ َُِْالعامػػة اعتبػػاران مػػن تشػػرين الثػػاين/نوفمرب 

 .دكالر؛ كمت تنفيذ ىذه الزيادة بعد اعتماد اؼبيزانية َِ َََ
لتكػػػػػاليف الفعليػػػػػة االذباىػػػػػات يف ا َُِٕ-َُِٔكتعكػػػػػس مقًتحػػػػػات اؼبيزانيػػػػػة للفػػػػػًتة 

يف اؼبائة، مع مراعاة الزيادات السنوية يف درجات اؼبرتبات ككػذلك  ٓكمعدؿ تضخم قدره 
 .التنقيحات

علػى  َُِِ(، اليت كافقت األطراؼ يف عػاـ ٕ-كسبوَّؿ كظيفة مساعد إدارم أقدـ )خ ع
 ظيفة بعد، من ميزانية تكاليف دعم الربامج. كدل ينفذ رفع رتبة الو ِ-رفعها إذل الرتبة ؼ

، مػػػن ٔ-كسبػػػوَّؿ كظيفتػػػا مسػػػاعد بػػػرامج كمسػػػاعد خػػػدمات االجتماعػػػات، يف الرتبػػػة خ ع
 .الصندكؽ االستئماين التفاقية فيينا
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 التعليق بند اؼبيزانية

. كييقػػًتح ذبميػػدىا ربسػػبان ألم َُِٓكشػػغرت كظيفػػة مسػػاعد البحػػوث يف حزيراف/يونيػػو 
 .إعادة ىيكلة ألمانة األكزكف يف اؼبستقبل

يفػة مسػاعد الفريػق، الػيت سبػوَّؿ مػن ميزانيػة تكػاليف دعػم كظ َُِٓكشغرت يف أيار/مايو 
 .ذبميدىا ربسبان ألم إعادة ىيكلة ألمانة األكزكف يف اؼبستقبلمت ك  ،الربامج

 اػبرباء االستشاريوف
َُُِ 

 دكالر إذل ٕٓ َََدكالر، مػػػػػػػػػػن  ٗ ََٓ، زيػػػػػػػػػػدت اؼبيزانيػػػػػػػػػػة دببلػػػػػػػػػػغ َُِٓيف عػػػػػػػػػػاـ 
رباء االستشاريُت البلزمُت لتلبية احتياجات دكالر، لتعكس التكلفة الفعلية للخ ْٖ ََٓ

ة بإدارة مركبػات الكربػوف األمانة للبحوث لبلجتماعات كلتيسَت انعقاد حلقة العمل اػباص
 ٖٓ َََدكالر، إذل  ََٓدببلػػػػغ  َُِٔلوريػػػػة. كسػػػػتزاد اؼبيزانيػػػػة اؼبقًتحػػػػة لعػػػػاـ فاؽبيدرك 

 .َُِٕدكالر، كسيحافظ عليها عند ىذا اؼبستول يف عاـ 
 واـز كاؼبواد االستهبلكيةالل

َُُْ ،َُِْ-َِْٓ ،
َُّْ ،َُُٓ ،
َُِٓ-َِّٓ، 
َُّٓ-َّْٓ 

يتضػػػمن ىػػػػذا البػػػػاب اؼبعػػػدات االسػػػػتهبلكية، كاؼبعػػػػدات اؼبعٌمػػػرة، كإهبػػػػار مبػػػػاين اؼبكاتػػػػب، 
كتكػػاليف إعػػداد التقػػارير، كاالتصػػاالت، كرسػػـو الشػػحن، كالتػػدريب، كتكػػاليف االحتفػػاؿ 

 .بيـو األكزكف

 يرالتقار إعداد 
َُِٓ 

دكالر، تغطي تكلفػة ربريػر كترصبػة اؼبراسػبلت  َِ َََأصبلن  َُِٓكانت ميزانية عاـ 
كغَتىا مػن الوثػائق الرظبيػة طػواؿ السػنة. غػَت أف تكػاليف تغطيػة االجتماعػات مػن جانػب 
اؼبعهػػد الػػدكرل للتنميػػة اؼبسػػتدامة مت نقلهػػا مػػن بنػػد اؼبيزانيػػة اػبػػاص بتكػػاليف االجتماعػػات، 

كيفػػػًتض أف يكلػػػف االجتمػػػاع ة صػػػحيحة يف ىػػػذا البنػػػد مػػػن بنػػػود اؼبيزانيػػػة. لتظهػػػر بطريقػػػ
كتكلفػػة دكالر.  ُٓ َََالواحػػد مػػن اجتماعػػات اؼبعهػػد الػػدكرل للتنميػػة اؼبسػػتدامة مبلػػغ 

، تشػمل حلقػة العمػل كاالجتمػػاع َُِٓتغطيػة اؼبعهػد اؼبػذكور لثبلثػة اجتماعػػات يف عػاـ 
العضػػػوية يف نيسػػػاف/أبريل، كاالجتمػػػاع السػػػادس اػبػػامس كالثبلثػػػُت للفريػػػق العامػػػل اؼبفتػػػوح 

كالثبلثػػػػُت للفريػػػػق العامػػػػل اؼبفتػػػػوح العضػػػػوية يف سبوز/يوليػػػػو، كاالجتمػػػػاع السػػػػابع كالعشػػػػرين 
ستبلغ تكلفػة  َُِٔدكالر. كيف عامي  ْٓ َََلؤلطراؼ يف تشرين الثاين/نوفمرب تبلغ 

فيهػػػػا االجتمػػػػاع السػػػػابع تغطيػػػػة اؼبعهػػػػد الػػػػدكرل للتنميػػػػة اؼبسػػػػتدامة ألربعػػػػة اجتماعػػػػات دبػػػػا 
كالثبلثػػػػػُت للفريػػػػػق العامػػػػػل اؼبفتػػػػػوح العضػػػػػوية يف سبوز/يوليػػػػػو، كاالجتمػػػػػاع الثػػػػػامن كالثبلثػػػػػُت 
لؤلطراؼ كاجتماع إضػايف ؼبػدة طبسػة أيػاـ للفريػق العامػل اؼبفتػوح العضػوية يعقػد بالتعاقػب 

ع ستبلغ تكلفة اجتما  َُِٕكيف عاـ  دكالر. ْٓ َََلؤلطراؼ، مع اجتماع استثنائي 
تكلفػػة تغطيػػػة دكالر  َّ َََالفريػػق العامػػل اؼبفتػػوح العضػػوية كاجتمػػػاع مػػؤسبر األطػػراؼ 

 .اؼبعهد
 .كتبقى كل التكاليف األخرل دكف تغيَت 

 السفر يف مهاـ رظبية
َُُٔ-َُِٔ 

 

تفظ بالسفر يف مهاـ رظبية لعامي   .َُِٓعند مستول عاـ  َُِٕك َُِٔوبي
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 تكاليف التشغيل
ُُِّ-ُُّّ ،َُّّ 

 َُْٓك ُُّّ إذل

 ٓيتضػػػمن ىػػػذا البػػػاب تكػػػاليف االجتماعػػػات كسػػػفر مشػػػاركي األطػػػراؼ العاملػػػة باؼبػػػادة 
 .كالضيافة

 (ٓتكاليف االجتماعات )ال تشمل سفر األطراؼ العاملة باؼبادة  ُُِّ
 كما يلي:  َُِٓزيدت تكاليف االجتماعات لعاـ  
االجتمػػػاع السػػػادس كالثبلثػػػُت دكالرات لتغطيػػػة فػػػرؽ التكػػػاليف اؼبػػػرتبط بانعقػػػاد  ّٓ َٕٔ 

للفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف باريس يف سبوز/يوليو. ككانت اؼبيزانيػة األصػلية تسػتند إذل 
 تكاليف عقد االجتماع يف نَتكيب أك جنيف

دكالران لتغطيػػػػة التكػػػػاليف اؼبرتبطػػػػة خبػػػػدمات اؼبػػػػؤسبرات كسػػػػفر اؼبػػػػوظفُت إذل ديب  ْٖ ّّْ ُِِّ
 بع كالعشرين لؤلطراؼغبضور االجتماع السا

دكالران لتغطية فرؽ التكاليف اؼبرتبط بانعقاد حلقة العمل اؼبتعلقة بإدارة مركبات  ُٓ ّٗٔ َُّّ
فلوريػػػة كاالجتمػػػاع اػبػػػامس كالثبلثػػػُت للفريػػػق العامػػػل اؼبفتػػػوح العضػػػوية يف ك كربػػػوف اؽبيدر ال

عقػػد االجتمػػاع يف  بػػانكوؾ يف نيسػػاف/أبريل. ككانػػت اؼبيزانيػػة األصػػلية تسػػتند إذل تكػػاليف
 نَتكيب أك جنيف

بػػػالوفورات يف تكػػػاليف  َُّّك ُِِّك ُُِّتسػػػتوعىب زيػػػادة التكػػػاليف يف البنػػػود  
 الوظائف

دكالر لتغطية االجتماع غَت الرظبػي ؼبػا بػُت الػدكرات ؼبػدة يػومُت الػذم عقػد يف  َِ َََ ُُّّ
ة، يف اجتماعػػػو اػبػػػامس حزيراف/يونيػػػو يف فيينػػػا. كقػػػد قػػػرر الفريػػػق العامػػػل اؼبفتػػػوح العضػػػوي

، عقػد ىػذا االجتمػاع غػَت الرظبػي ؼبػا َُِٓكالثبلثُت اؼبعقود يف بػانكوؾ يف نيسػاف/أبريل 
 بُت الدكرات

دكالر لتغطيػػة تكلفػػػة االجتمػػاع السػػػادس كالثبلثػػُت اؼبسػػػتأنف للفريػػق العامػػػل  ََِ َََ ُِّّ
بالتعاقب مع  َُِٓتشرين األكؿ/أكتوبر  َّك ِٗاؼبفتوح العضوية الذم سيعقد يومي 

االجتمػػاع السػػابع كالعشػػرين لؤلطػػراؼ، اؼبقػػرر عقػػده يف ديب، اإلمػػارات العربيػػة اؼبتحػػدة يف 
 َُِٓتشرين الثاين/نوفمرب  ٓإذل  ُالفًتة من 

 اؼبقًتحة: َُِٔميزانية عاـ  ُُِّ
ة تسػػتند ميزانيػػة اجتمػػاع الفريػػق العامػػل اؼبفتػػوح العضػػوية إذل مقارنػػة بػػُت التقػػديرات اػباصػػ 

 خبمسة أماكن )نَتكيب كبانكوؾ كمونًتياؿ كباريس كفيينا(، كقد استيخدـ متوسط معقوؿ
تسػػػتند اؼبيزانيػػػة اؼبقًتحػػػة الجتماعػػػات األطػػػراؼ إذل مقارنػػػة بػػػُت التقػػػديرات اػباصػػػة بسػػػتة  ُِِّ

أماكن )نَتكيب كبانكوؾ كمونًتياؿ كباريس ككيغارل كفيينا(، كقد استيخدـ متوسط معقػوؿ. 
غبكومػػات الػػيت تستضػػيف االجتماعػػات أم تكػػاليف إضػػافية تنشػػأ مػػن عقػػد كسػػتتحمل ا

االجتماعػػػػات يف أمػػػػاكن أخػػػػرل. كيف حػػػػاؿ عػػػػدـ قيػػػػاـ اغبكومػػػػات باستضػػػػافة االجتمػػػػاع 
 ستدرج التكاليف اإلضافية يف ميزانيات منقحة ستيعرض على األطراؼ للموافقة عليها
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لفريػػػػق العامػػػػل اؼبفتػػػػوح العضػػػػوية يعقػػػػد أيػػػػاـ ل ٓتسػػػػتند ميزانيػػػػة االجتمػػػػاع اإلضػػػػايف ؼبػػػػدة  ُّّّ
بالتعاقػػػب مػػػع اجتمػػػاع اسػػػتثنائي ؼبػػػدة يػػػومُت ؼبػػػؤسبر األطػػػراؼ، علػػػى تكػػػاليف ميزانيػػػة عػػػاـ 

لعػػػاـ دكالر الجتمػػػاع كاحػػػد للفريػػػق العامػػػل اؼبفتػػػوح العضػػػوية  ََٔ َََالبالغػػػة  َُِٔ
غػػػػة ، البالَُِٓكتكػػػاليف اجتمػػػػاع ؼبػػػدة يػػػػومُت عقػػػػد بالتعاقػػػب يف ديب يف عػػػػاـ  َُِٓ
 دكالر ََِ َََ

 اؼبقًتحة: َُِٕميزانية عاـ  ُُِّ
، لتغطيػػػػة تكػػػػاليف َُِٔيف اؼبائػػػػة مقارنػػػػة بعػػػػاـ  ْبنسػػػػبة  َُِٕزيػػػػدت ميزانيػػػػة عػػػػاـ  ُِِّ

 التضخم
، تقتسم تكاليف االجتماع مع الصػندكؽ االسػتئماين التفاقيػة فيينػا، كىػي َُِٕيف عاـ  

الر؛ كىذا ىو السبب يف البفاض التكػاليف دك  ِِٓ َََمدرجة حاليان يف اؼبيزانية دببلغ 
 دكالران  ْٖٗ َِٓإذل 

، مػع تػػوفَت َُِٕك َُِٔمػن اؼبقػرر عقػػد اجتمػاع كاحػد للمكتػػب يف كػل مػن السػػنتُت  ُِّْ
اعتمػػػاد للًتصبػػػة الشػػػفوية كترصبػػػة الوثػػػائق إذل اللغػػػات اؼببلئمػػػة تبعػػػان لعضػػػوية اؼبكتػػػب. كقػػػد 

 اب الزيادة العامة يف تكاليف االجتماعاتدكالر الستيع ٓ َََزيدت التكاليف دببلغ 
دببلػػػػغ  َُِٕك َُِٔزيػػػػدت اؼبيزانيتػػػػاف اؼبقًتحتػػػػاف الجتمػػػػاعي عبنػػػػة التنفيػػػػذ يف عػػػػامي  ُِّٓ

، السػػػتيعاب الزيػػػادة العامػػػة يف تكػػػاليف َُِٓدكالر مقارنػػػة دبقػػػدارىا يف عػػػاـ  ٗ ََْ
 االجتماعات

اـ خػػػبلؿ اجتماعػػػات الفريػػػق العامػػػل تغطِّػػػي تكلفػػػة الضػػػيافة حفػػػبلت االسػػػتقباؿ الػػػيت تقػػػ َُْٓ
 اؼبفتوح العضوية كاجتماعات األطراؼ

( إذا ُِّٔ-ُُِّيبكػػػن نقػػػل األمػػػػواؿ البلزمػػػة مػػػن بنػػػػود ميزانيػػػة خػػػدمات اؼبػػػػؤسبرات ) 
 لزمت ىذه اػبدمات، إما عن طريق استشارات فردية أك عقود مع شركات

 ٓسفر مشاركي األطراؼ العاملة باؼبادة  َُّّ-ُُّّ
يف ـبتلػػف اجتماعػػات  ٓمػػن اؼبػػادة  ُت ؼبشػػاركة فبثلػػي األطػػراؼ العاملػػة بػػالفقرة خيصصػػ 

دكالر لكػػػل فبثػػػل يف كػػػل اجتمػػػاع، باسػػػتخداـ  ٓ َََبركتوكػػػوؿ مونًتيػػػاؿ ميزانيػػػة قػػػدرىا 
أكثػػر تػػذاكر الدرجػػة االقتصػػادية مبلءمػػة كمزايػػا، كباسػػتخداـ بػػدالت اؼبعيشػػة اليوميػػة الػػيت 

 تدفعها األمم اؼبتحدة
دكالر  ِّٓ َََك ّٕٓ َََإذل  َُِٕك َُِٔزيػػدت اؼببػػالغ اؼبخصصػػة للعػػامُت  َِّّ-َّّّ

 على التوارل حسبما قرره االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ
 َْ َََدببلػػػغ  َُِٓلعػػػاـ  ٓزيػػػدت تكلفػػػة سػػػفر مشػػػاركي األطػػػراؼ العاملػػػة باؼبػػػادة  َُّّ

الدكرات الذم عقػد يف فيينػا  ُتؼبا ب دكالر لتغطية التكاليف اؼبرتبطة باالجتماع غَت الرظبي
يف حزيراف/يونيو. كقد طلبت األطراؼ عقد ىذا االجتماع يف االجتماع اػبػامس كالثبلثػُت 

 للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، كلذلك دل تكن التكلفة مدرجة يف اؼبيزانية اؼبعتمدة
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 َُُ َََدببلػػػغ  َُِٓلعػػػاـ  ٓاألطػػػراؼ العاملػػػة باؼبػػػادة  ثلػػػيازدادت تكلفػػػة سػػػفر فب ُُّّ
دكالر لتغطيػػػة التكػػػاليف اؼبرتبطػػػة باالجتمػػػاع السػػػادس كالثبلثػػػُت اؼبسػػػتأنف للفريػػػق العامػػػل 

كبالتعاقب مػع  َُِٓتشرين األكؿ/أكتوبر  َّك ِٗاؼبفتوح العضوية اؼبقرر عقده يومي 
 ُ االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ اؼبقرر عقده يف ديب، اإلمارات العربية اؼبتحدة مػن

 َُِٓتشرين الثاين/نوفمرب  ٓإذل 
للمشػػػاركة يف االجتمػػػاع اإلضػػػايف  َُِٔيف عػػػاـ  ٓتسػػػتند تكػػػاليف سػػػفر أطػػػراؼ اؼبػػػادة  ُِّّ

أيػػاـ للفريػػق العامػػل اؼبفتػػوح العضػػوية اؼبعقػػود بالتعاقػػب مػػع االجتمػػاع االسػػتثنائي  ٓؼبػػدل 
دكالر  ّٕٓ َََالبالغػػػػػة  َُِٔؼبػػػػػدة يػػػػػومُت لؤلطػػػػػراؼ علػػػػػى تكػػػػػاليف ميزانيػػػػػة عػػػػػاـ 

 َٔ َََلبلجتماع الواحػد للفريػق العامػل اؼبفتػوح العضػوية إضػافة إذل مبلػغ إضػايف قػدره 
تؤكػػػد األمانػػػة أف أم أمػػػواؿ مػػػن بنػػػود اؼبيزانيػػػة الػػػواردة يف ىػػػذا البػػػاب دل تسػػػتخدـ دكالر. 

 ٓلتغطية سفر األطراؼ غَت العاملة باؼبادة 



UNEP/OzL.Pro.27/13 

64 

 الثاني مرفقال
 ونترياؿ بشأف المواد المستنفدة لطبقة األوزوفالصندوؽ االستئماني ؿ بروتوكوؿ م

 بناء على جدوؿ األمم المتحدة لألنصبة المقررة  5113جدوؿ اشتراكات األطراؼ لعاـ 
 55بحد أقصى بنسبة  5115كانوف األوؿ/ديسمبر   51المؤرخ   A/67/502/Add.1 )قرار الجمعية العامة

 ب المقرر على أي طرؼيفي المائة للنص
 لواليات اؼبتحدة()بدكالرات ا

 

جدكؿ األمم  اسم الطرؼ
اؼبتحدة لؤلنصبة 
 اؼبقررة للسنوات

َُِّ-َُِٓ 

جدكؿ األمم 
اؼبتحدة اؼبعدؿ 
حبيث يستبعد 
 غَت اؼبسانبُت

األمم اؼبتحدة  جدكؿ
اؼبعدؿ مع مراعاة أال 
يتجاكز اغبد األقصى 
للنصيب اؼبقرر على 

 ِِ٘أم طرؼ 

 يمسانبات عام
 َُِٔك َُِٓ

 لكل طرؼ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََٓ,َ فغانستافأ  ُ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ ألبانيا  ِ
 َْٖ,ٓ ُّٕ,َ ُّٕ,َ ُّٕ,َ اعبزائر  ّ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََٖ,َ أندكرا  ْ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ أنغوال  ٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََِ,َ أنتيغوا كبربودا  ٔ

 ُْٔ,ُٖ ُّْ,َ ِّْ,َ ِّْ,َ األرجنتُت  ٕ
 صفر َََ.َ َََ,َ ََٕ,َ أرمينيا  ٖ
 ُِْ ٖٖ َٕٔ,ِ َْٕ,ِ َْٕ,ِ أسًتاليا  ٗ

َُٖ ّْ ٕٓٗ,َ ٖٕٗ,َ ٖٕٗ,َ النمسا  َُ  
 صفر َََ,َ َََ,َ ََْ,َ أذربيجاف  ُُ

 صفر َََ,َ َََ,َ َُٕ,َ جزر البهاما  ُِ

 صفر َََ,َ َََ,َ َّٗ,َ البحرين  ُّ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ بنغبلديش  ُْ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََٖ,َ بربادكس   ُٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ َٔٓ,َ كسبيبلر   ُٔ

 ّْٓ ِْ ٓٗٗ,َ ٖٗٗ,َ ٖٗٗ,َ بلجيكا  ُٕ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ بليز  ُٖ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ بنن  ُٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ بوتاف  َِ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََٗ,َ اؼبتعددة القوميات( -بوليفيا )دكلة   ُِ

 صفر َََ,َ َََ,َ َُٕ,َ البوسنة كاؽبرسك  ِِ

 صفر َََ,َ َََ,َ َُٕ,َ بوتسوانا  ِّ

 َِٕ ُِٓ ِْٗ,ِ ّْٗ,ِ ّْٗ,ِ الربازيل  ِْ
 صفر َََ,َ َََ,َ َِٔ,َ بركين دار السبلـ  ِٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ َْٕ,َ بلغاريا  ِٔ
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جدكؿ األمم  اسم الطرؼ
اؼبتحدة لؤلنصبة 
 اؼبقررة للسنوات

َُِّ-َُِٓ 

جدكؿ األمم 
اؼبتحدة اؼبعدؿ 
حبيث يستبعد 
 غَت اؼبسانبُت

األمم اؼبتحدة  جدكؿ
اؼبعدؿ مع مراعاة أال 
يتجاكز اغبد األقصى 
للنصيب اؼبقرر على 

 ِِ٘أم طرؼ 

 يمسانبات عام
 َُِٔك َُِٓ

 لكل طرؼ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ بوركينا فاسو  ِٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ بوركندم  ِٖ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ كابو فَتدم  ِٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََْ,َ كمبوديا  َّ

 صفر َََ,َ َََ,َ َُِ,َ الكامَتكف  ُّ

 َِْ ُِٕ ْٕٗ,ِ ْٖٗ,ِ ْٖٗ,ِ كندا  ِّ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ صبهورية أفريقيا الوسطى  ّّ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََِ,َ تشاد  ّْ

 ِّٖ ُْ ّّّ,َ ّّْ,َ ّّْ,َ شيلي  ّٓ
 ِْٓ ُِٗ ُُّ,ٓ ُْٖ,ٓ ُْٖ,ٓ الصُت  ّٔ
 َُْ ُُ ِٖٓ,َ ِٗٓ,َ ِٗٓ,َ كولومبيا  ّٕ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ جزر القمر  ّٖ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََٓ,َ الكونغو  ّٗ

 صفر َََ.َ َََ,َ - جزر كوؾ  َْ

 صفر َََ,َ َََ,َ َّٖ,َ كوستاريكا  ُْ

 صفر َََ,َ َََ,َ َُُ,َ كوت ديفوار  ِْ

 ُّٕ ٓ ُِٔ,َ ُِٔ,َ ُِٔ,َ كركاتيا  ّْ
 صفر َََ,َ َََ,َ َٗٔ,َ كوبا  ْْ

 صفر َََ,َ َََ,َ َْٕ,َ قربص  ْٓ

 ْٓٓ ُٔ ّٖٓ,َ ّٖٔ,َ ّٖٔ,َ اعبمهورية التشيكية  ْٔ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََٔ,َ صبهورية كوريا الشعبية الديبقراطية  ْٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ صبهورية الكونغو الديبقراطية  ْٖ

 ْٕٕ ِٖ ّٕٔ,َ ٕٓٔ,َ ٕٓٔ,َ الدامبرؾ  ْٗ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ جيبويت  َٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ دكمينيكا  ُٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ َْٓ,َ اعبمهورية الدكمينيكية  ِٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ َْْ,َ إكوادكر  ّٓ
 ُِٕ ٓ ُّْ,َ ُّْ,َ ُّْ,َ مصر  ْٓ
 صفر َََ,َ َََ,َ َُٔ,َ السلفادكر  ٓٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ غينيا االستوائية  ٔٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ إريًتيا  ٕٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََْ,َ إستونيا  ٖٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ إثيوبيا  ٗٓ
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جدكؿ األمم  اسم الطرؼ
اؼبتحدة لؤلنصبة 
 اؼبقررة للسنوات

َُِّ-َُِٓ 

جدكؿ األمم 
اؼبتحدة اؼبعدؿ 
حبيث يستبعد 
 غَت اؼبسانبُت

األمم اؼبتحدة  جدكؿ
اؼبعدؿ مع مراعاة أال 
يتجاكز اغبد األقصى 
للنصيب اؼبقرر على 

 ِِ٘أم طرؼ 

 يمسانبات عام
 َُِٔك َُِٓ

 لكل طرؼ

َُٔ ِٕٓ ِْٗ,ِ ََٓ,ِ ََٓ,ِ االرباد األكركيب  َٔ  
 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ فيجي  ُٔ
 ُِْ ِِ ُٕٓ,َ ُٗٓ,َ ُٗٓ,َ فنلندا  ِٔ
 ِِْ ِّٖ ٕٓٓ,ٓ ّٗٓ,ٓ ّٗٓ,ٓ فرنسا  ّٔ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََِ,َ غابوف  ْٔ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ غامبيا  ٓٔ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََٕ,َ جورجيا  ٔٔ

 ُُْ َّْ ُُٖ,ٕ ُُْ,ٕ ُُْ,ٕ أؼبانيا  ٕٔ
 صفر َََ,َ َََ,َ َُْ,َ غانا  ٖٔ
 ُٕٗ ِٕ ّٔٔ,َ ّٖٔ,َ ّٖٔ,َ اليوناف  ٗٔ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ غرينادا  َٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ َِٕ,َ غواتيماال  ُٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ غينيا  ِٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ بيساك -غينيا   ّٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ غيانا  ْٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ ىاييت  ٕٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ الكرسي الرسورل  ٕٔ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََٖ,َ ىندكراس  ٕٕ

 ّّٗ ُُ ِٓٔ,َ ِٔٔ,َ ِٔٔ,َ ىنغاريا  ٖٕ
 صفر َََ,َ َََ,َ َِٕ,َ آيسلندا  ٕٗ
 ُّٗ ِٖ ْٔٔ,َ ٔٔٔ,َ ٔٔٔ,َ اؽبند  َٖ
 َٕٓ ُْ ّْٓ,َ ّْٔ,َ ّْٔ,َ إندكنيسيا  ُٖ
 ُٕٔ ُٓ ّٓٓ,َ ّٔٓ,َ ّٔٓ,َ اإلسبلمية( -صبهورية إيراف )  ِٖ
 صفر َََ,َ َََ,َ َٖٔ,َ العراؽ  ّٖ
 ُٖٗ ُٕ ُْٕ,َ ُْٖ,َ ُْٖ,َ أيرلندا  ْٖ
 ُٖٖ ُٔ ّٓٗ,َ ّٔٗ,َ ّٔٗ,َ إسرائيل  ٖٓ
 ُِٔ ُٖٗ ّّْ,ْ ْْٖ,ْ ْْٖ,ْ إيطاليا  ٖٔ
 صفر َََ,َ َََ,َ َُُ,َ جامايكا  ٕٖ
 ٕٔٗ ُْٔ ٕٕٗ,َُ ّّٖ,َُ ّّٖ,َُ الياباف  ٖٖ
 صفر َََ,َ َََ,َ َِِ,َ األردف  ٖٗ
 ُٖٓ ٓ ُُِ.َ ُُِ,َ ُُِ,َ كازاخستاف  َٗ
 صفر َََ,َ َََ,َ َُّ,َ كينيا  ُٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ كَتيباس  ِٗ
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جدكؿ األمم  اسم الطرؼ
اؼبتحدة لؤلنصبة 
 اؼبقررة للسنوات

َُِّ-َُِٓ 

جدكؿ األمم 
اؼبتحدة اؼبعدؿ 
حبيث يستبعد 
 غَت اؼبسانبُت

األمم اؼبتحدة  جدكؿ
اؼبعدؿ مع مراعاة أال 
يتجاكز اغبد األقصى 
للنصيب اؼبقرر على 

 ِِ٘أم طرؼ 

 يمسانبات عام
 َُِٔك َُِٓ

 لكل طرؼ

 ّٖٔ ُُ ِِٕ.,َ ِّٕ,َ ِّٕ,َ الكويت  ّٗ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََِ,َ قَتغيزستاف  ْٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََِ,َ صبهورية الك الديبقراطية الشعبية  ٓٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ َْٕ,َ تفياال  ٔٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ َِْ,َ لبناف  ٕٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ ليسوتو  ٖٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ ليربيا  ٗٗ

 َّٓ ٔ ُِْ,َ ُِْ,َ ُِْ,َ ليبيا  ََُ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََٗ,َ ليختنشتاين  َُُ

 صفر َََ,َ َََ,َ َّٕ,َ ليتوانيا  َُِ

 صفر َََ,َ َََ,َ َُٖ,َ لكسمربغ  َُّ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ غشقرمد  َُْ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََِ,َ مبلكم  َُٓ

 ٕٗٗ ُُ َِٖ,َ ُِٖ,َ ُِٖ,َ ماليزيا  َُٔ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ ملديف  َُٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََْ,َ مارل  َُٖ

 صفر َََ,َ َََ,َ َُٔ,َ مالطة  َُٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ جزر مارشاؿ  َُُ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََِ,َ موريتانيا  ُُُ

 صفر َََ,َ َََ,َ َُّ,َ شيوسموري  ُُِ

 ِِٓ ٖٕ ّٖٔ,ُ ِْٖ,ُ ِْٖ,ُ اؼبكسيك  ُُّ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ اؼبوحدة( -ميكركنيزيا )كاليات   ُُْ

 صفر َََ,َ َََ,َ َُِ,َ موناكو  ُُٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ منغوليا  ُُٔ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََٓ,َ اعببل األسود  ُُٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ َِٔ,َ اؼبغرب  ُُٖ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ قموزامبي  ُُٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ ميامبار  َُِ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ ناميبيا  ُُِ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ ناكرك  ُِِ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََٔ,َ نيباؿ  ُِّ

 َٖٓ َٕ ْٗٔ.ُ ْٓٔ,ُ ْٓٔ,ُ ىولندا  ُِْ
 ٖٕٓ َُ ِِٓ,َ ِّٓ,َ ِّٓ,َ نيوزيلندا  ُِٓ
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جدكؿ األمم  اسم الطرؼ
اؼبتحدة لؤلنصبة 
 اؼبقررة للسنوات

َُِّ-َُِٓ 

جدكؿ األمم 
اؼبتحدة اؼبعدؿ 
حبيث يستبعد 
 غَت اؼبسانبُت

األمم اؼبتحدة  جدكؿ
اؼبعدؿ مع مراعاة أال 
يتجاكز اغبد األقصى 
للنصيب اؼبقرر على 

 ِِ٘أم طرؼ 

 يمسانبات عام
 َُِٔك َُِٓ

 لكل طرؼ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ نيكاراغوا  ُِٔ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََِ,َ لنيجرا  ُِٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََٗ,َ نيجَتيا  ُِٖ

 صفر َََ,َ َََ,َ - نيوم  ُِٗ

 ِٕٕ ّٔ ْٖٖ,َ ُٖٓ,َ ُٖٓ,َ النركيج  َُّ
 ّْٖ ْ َُِ.َ َُِ,َ َُِ,َ عماف  ُُّ
 صفر َََ,َ َََ,َ َٖٓ,َ باكستاف  ُِّ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ باالك  ُّّ

 صفر َََ,َ َََ,َ َِٔ,َ بنما  ُّْ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََْ,َ اعبديدةبابوا غينيا   ُّٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ باراغوام  ُّٔ

 ٖٖٗ ْ ُُٕ,َ ُُٕ,َ ُُٕ,َ بَتك  ُّٕ
 ٓٔٓ ٔ ُّٓ,َ ُْٓ,َ ُْٓ,َ الفلبُت  ُّٖ
 ُِٔ ّٗ ُٖٗ,َ ُِٗ,َ ُِٗ,َ بولندا  ُّٗ
 َِٔ َِ ِْٕ,َ ْْٕ,َ ْْٕ,َ الربتغاؿ  َُْ
 َٗٗ ٖ َِٖ,َ َِٗ,َ َِٗ,َ قطر  ُُْ
 ََِ ٖٓ ٕٖٗ,ُ ْٗٗ,ُ ْٗٗ,ُ صبهورية كوريا  ُِْ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ صبهورية مولدكفا  ُّْ
 ّْٔ ٗ ِِٓ,َ ِِٔ,َ ِِٔ,َ ركمانيا  ُْْ
 ِٗٗ َُّ َّْ,ِ ّْٖ,ِ ّْٖ,ِ االرباد الركسي  ُْٓ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََِ,َ ركاندا  ُْٔ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ سانت كيتس كنيفس  ُْٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ سانت لوسيا  ُْٖ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ ينادينسانت فنسنت كجزر غر   ُْٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ ساموا  َُٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ ساف مارينو  ُُٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ ساف تومي كبرينسييب  ُِٓ

 ُّٖ ّٔ ُٖٔ,َ ْٖٔ.َ ْٖٔ,َ اؼبملكة العربية السعودية  ُّٓ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََٔ,َ السنغاؿ  ُْٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََْ,َ صربيا  ُٓٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ يلسيش  ُٔٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ سَتاليوف  ُٕٓ

 ّٗٔ ُٔ ّّٖ,َ ّْٖ,َ ّْٖ,َ سنغافورة  ُٖٓ
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جدكؿ األمم  اسم الطرؼ
اؼبتحدة لؤلنصبة 
 اؼبقررة للسنوات

َُِّ-َُِٓ 

جدكؿ األمم 
اؼبتحدة اؼبعدؿ 
حبيث يستبعد 
 غَت اؼبسانبُت

األمم اؼبتحدة  جدكؿ
اؼبعدؿ مع مراعاة أال 
يتجاكز اغبد األقصى 
للنصيب اؼبقرر على 

 ِِ٘أم طرؼ 

 يمسانبات عام
 َُِٔك َُِٓ

 لكل طرؼ

 َِٗ ٕ َُٕ,َ ُُٕ,َ ُُٕ,َ سلوفاكيا  ُٗٓ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ سلوفينيا  َُٔ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ جزر سليماف  ُُٔ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ الصوماؿ  ُِٔ

 ٖٖٓ ُٓ ُّٕ,َ ِّٕ,َ ِّٕ,َ جنوب أفريقيا  ُّٔ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََْ,َ جنوب السوداف  ُْٔ
 ّٕٓ ُِٔ ّٔٗ,ِ ّٕٗ,ِ ّٕٗ,ِ إسبانيا  ُٓٔ
 صفر َََ,َ َََ,َ ِٓ,َ سرم النكا  ُٔٔ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ السوداف  ُٕٔ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََْ,َ سوريناـ  ُٖٔ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ سوازيلند  ُٗٔ

 ِْٗ َْ ٕٓٗ,َ َٔٗ,َ َٔٗ,َ السويد  َُٕ
 ِّٔ ْْ َْْ,ُ َْٕ.ُ َْٕ,ُ راسويس  ُُٕ
 صفر َََ,َ َََ,َ َّٔ,َ اعبمهورية العربية السورية  ُِٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََّ,َ طاجيكستاف  ُّٕ

 ُٖٖ َُ ِّٖ,َ ِّٗ,َ ِّٗ,َ تايلند  ُْٕ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََٖ,َ صبهورية مقدكنيا اليوغوسبلفية سابقان   ُٕٓ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََِ,َ ليشيت -تيمور   ُٕٔ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ توغو   ُٕٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ تونغا  ُٖٕ

 صفر َََ,َ َََ,َ َْْ,َ ترينيداد كتوباغو  ُٕٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ َّٔ,َ تونس  َُٖ

 ُُٔ ٔٓ ِّْ,ُ ِّٖ,ُ ِّٖ,ُ تركيا  ُُٖ
 صفر َََ,َ َََ,َ َُٗ,َ تركمانستاف  ُِٖ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ توفالو  ُّٖ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََٔ,َ أكغندا  ُْٖ

 صفر َََ,َ َََ,َ َٗٗ,َ ياأككران  ُٖٓ

 ّْٔ ِٓ ّٗٓ,َ ٓٗٓ,َ ٓٗٓ,َ اإلمارات العربية اؼبتحدة  ُٖٔ

ُٖٕ  
اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى 

 يرلندا الشماليةآك 
ٓ,ُٕٗ ٓ.ُٕٗ ٓ,ُِٔ َِِ ْٕٕ 

 صفر َََ,َ َََ,َ ََٗ,َ صبهورية تنزانيا اؼبتحدة  ُٖٖ
 َّٖ ّٕٗ ِٖٗ,ُِ َََ,ِِ َََ,ِِ الواليات اؼبتحدة األمريكية  ُٖٗ
 صفر َََ,َ َََ,َ َِٓ,َ أكركغوام  َُٗ
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جدكؿ األمم  اسم الطرؼ
اؼبتحدة لؤلنصبة 
 اؼبقررة للسنوات

َُِّ-َُِٓ 

جدكؿ األمم 
اؼبتحدة اؼبعدؿ 
حبيث يستبعد 
 غَت اؼبسانبُت

األمم اؼبتحدة  جدكؿ
اؼبعدؿ مع مراعاة أال 
يتجاكز اغبد األقصى 
للنصيب اؼبقرر على 

 ِِ٘أم طرؼ 

 يمسانبات عام
 َُِٔك َُِٓ

 لكل طرؼ

 صفر َََ,َ َََ,َ َُٓ,َ أكزبكستاف  ُُٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ فانواتو  ُِٗ

 ِٖٕ ِٔ ِٓٔ,َ ِٕٔ,َ ِٕٔ,َ البوليفارية( -فنزكيبل )صبهورية   ُّٗ
 صفر َََ,َ َََ,َ َِْ,َ فييت ناـ  ُْٗ
 صفر َََ,َ َََ,َ ََُ,َ اليمن  ُٓٗ

 رصف َََ,َ َََ,َ ََٔ,َ زامبيا  ُٔٗ

 صفر َََ,َ َََ,َ ََِ,َ زمبابوم  ُٕٗ

 633 543 1 111,111 111,331 115,211 المجموع 
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 الثالث مرفقال

 موجزات عروض أعضاء أفرقة التقييم ولجاف الخيارات التقنية

 ستخدامات الحرجة لبروميد الميثيلعرض لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل بشأف التعييناف لال -أواًل 

السيد إياف بورتر بالنيابة عن فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كالرئيسُت اؼبشاركُت للجنة عرض  -ُ
ميد اؼبيثيل، السيد ؿبمد بصرم، كالسيدة مارتا بيزانو معلومات عن التوصيات النهائية بشأف ك اػبيارات التقنية لرب 

 التعيينات لبلستخداـ اغبرج كاؼبسائل األخرل.

ميد اؼبيثيل لبلستخدامات اػباضعة للرقابة قد ك ض، أكرد أف االستهبلؾ العاؼبي لرب كيف سياؽ العر  -ِ
، كأف طلبات اإلعفاءات َُِْطن يف عاـ  ِ َََإذل أقل من  ُُٗٗطنان يف عاـ  ْٔ َِْالبفض من 

مة ميد اؼبيثيل اؼبستخدك . كأشار أيضان إذل أف كمية بر َُِٓطن يف عاـ  ََْلبلستخداـ اغبرج كانت أقل من 
طن،  ُِ َََيف اغبجر كما قبل الشحن، باستثناء الكميات اػباضعة للرقابة دبوجب الربكتوكوؿ، بلغت تقريبان 

 .َُِْ عاـ أم أكثر بثماف مرات من االستخدامات اػباضعة للرقابة يف

 كأكضح بعد ذلك أف الطلبات لبلستخداـ اغبرج لربكميد اؼبيثيل اليت قدمتها األطراؼ غَت العاملة -ّ
. كقد ايستلمت َُِٕطنان يف عاـ  َْإذل  ََِٓطن يف عاـ  ُٕ َََقد البفضت من  ٓدبوجب اؼبادة 

طن. كمن  ََٓبلغت كميتها اإلصبالية  َُِٔلعاـ  ٓشبانية إعفاءات من أربعة أطراؼ عاملة دبوجب اؼبادة 
، َُِٓبات يف عاـ بُت الثمانية أطراؼ، كانت ستة طلبات لكميات أقل من الكميات اليت قيدمت ؽبا طل

 طلباف جديداف من جنوب أفريقيا. ككاف ىناؾ

اليت قدمت طلبات إعفاءات  ٓكالبفضت اؼبخزكنات يف األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة  -ْ
. كدل يتم تعديل َُِْطنان يف عاـ  َُٓإذل أقل من  ََِٓطن يف عاـ  َُ ََْلبلستخداـ اغبرج من 

ستخدامات اغبرجة غبصر ـبزكنات بركميد اؼبيثيل، ككانت ىناؾ حاجة إذل أف التوصيات اػباصة بإعفاءات اال
اغبرجة يف عاـ بشأف اؼبخزكنات إذا قدمت طلبات إلعفاءات االستخدامات  ٓتبلغ األطراؼ العاملة باؼبادة 

َُِٔ. 

 ُُ ددكقدـ بعد ذلك استعراضان عامان للتوصيات النهائية لئلعفاءات لبلستخداـ اغبرج بالنسبة لع -ٓ
إعفاء لبلستخدامات يف الًتبة قبل الشتل، كاؽبياكل، كالسلع لثبلثة أطراؼ من غَت األطراؼ العاملة دبوجب 

، كأربعة أطراؼ من األطراؼ َُِٕطنان لعاـ  ّٖ)اسًتاليا، ككندا، كالواليات اؼبتحدة( اليت عينت  ٓاؼبادة 
 .َُِٔطنان لعاـ  ْٕٗ( اليت عينت كجنوب أفريقيا)األرجنتُت، كالصُت، كاؼبكسيك،  ٓالعاملة دبوجب اؼبادة 

كبالنسبة لبلستخدامات يف السلع، مت تقييم ثبلثة إعفاءات مقدمة من طرفُت بلغ ؾبموعها اإلصبارل  -ٔ
اؼبفتوح العضوية، العامل طن. كدل تيستلم أم معلومات جديدة من األطراؼ بعد الدكرة األخَتة للفريق  ٔ,ُٖ

 َُِٕطنان لعاـ  َِْ,ّ رأ تغيَتات على التوصيات اؼبؤقتة بشأف ىذه اإلعفاءات البالغةكبناء على ذلك، دل تط
للطواحُت يف جنوب أفريقيا،  َُِٔطنان لعاـ  ِْٔ,ٓلتجهيز غبم اػبنزير اؼبقدد اجملفف يف الواليات اؼبتحدة، ك

 للهياكل يف جنوب أفريقيا. َُِٔـ طنان لعا َٔ,ٖٔك
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الًتبة قبل الشتل، قيدمت شبانية إعفاءات، اثناف من أطراؼ غَت عاملة كبالنسبة لبلستخدامات يف  -ٕ
 ٓادة . كطلبت ثبلثة أطراؼ عاملة دبوجب اؼبٓ، كثبلثة من أطراؼ عاملة دبوجب اؼبادة ٓدبوجب اؼبادة 

 طنان على التوارل. ّٖٔطنان، ك َُِ,ّٓيات بلغ ؾبموعها مكإعفاءات لبلستخداـ اغبرج ب

سًتاليا أاإلعفاءات دل يطرأ تغيَت على التوصيات اؼبؤقتة اػباصة بإعفاءات كل من  كفيما يتعلق هبذه -ٖ
 طنان(. ٕٓٗ,ْٖطنان(، كاؼبكسيك ) ٕٓ,ٗٗطنان(، كالصُت ) ٕٔ,ِٗ)

، كرؤيم أف التربير َُِٕلسوؽ الفراكلة اعبارية لعاـ  ُِٔ,ٓكدل ييوص باإلعفاء الكندم البالغة كميتو  -ٗ
باعبهد ’’فيما يتعلق  ٔ/ٗالواردة يف اؼبقرر  ‘ّ’)ب(  ُإلعفاء دل يستوؼ الشركط التقٍت الوارد يف طلب ا

. كال تزاؿ الدراسات قيد النظر يف ؾباؿ اؼبياه اعبوفية حبثان عن بديل رئيسي للكلوركبكرين، كدل يتم ‘‘اؼبناسب
 رنامج حبوث مفصل بشأف البدائل.كضع ب

 %ٓطنان بنسبة  ٕٓرجنتُت كالبالغة كميتو ألاؼبقدـ من ا كمت زبفيض اإلعفاء اؼبنقح لقطاع الطماطم -َُ
( تيعترب مناسبة. كترل D/Pic-ّ,ُؾبددان، نظران إذل أف البدائل )دبا فيها النباتات اؼبقاكمة، كتطعيم النباتات، ك

 ريب.كجو السرعة يف اؼبستقبل القعبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل أنو يبكن اعتماد ىذه البدائل على 

طنان، نظران إذل أف البدائل  ٖٓكأيكصي باإلعفاء الكامل لقطاع شبار الفراكلة اؼبقدـ من األرجنتُت كالبالغ  -ُُ
إما غَت مناسبة يف الوقت اغبارل لئلعفاء، كإما غَت مسجلة. كحثت عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل الطرؼ 

 اقتصاديات البدائل كعدـ جدكاىا.ات مستفيضة بقدر أكرب عن على أف يقدـ يف أم إعفاء يف اؼبستقبل معلوم

كاختتم العرض دبناقشة اؼبسائل الرئيسية للدكرة اغبالية من اإلعفاءات، كتوضيح مفاده أنو كفقان للمقرر  -ُِ
عفاءات لبلستخداـ اغبرج إليقدـ طلبان  ٓيشًتط على أم طرؼ من األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  ْ/ُ-ا.ا 
)ك(( كاسًتاتيجية إدارة  ٗلسنوات اؼبقبلة أف يقدـ إطاران ؿباسبيان وبدد اؼبخزكنات من بركميد اؼبيثيل )الفقرة يف ا

)ىػ((. كأكضح أيضان أنو ينبغي التقيد بدقة باعبداكؿ الزمنية اؼببينة لكل عاـ يف التقرير النهائي  ّكطنية )الفقرة 
لوقت الكايف للجنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل لتقييم تاحة اإلللفريق عن اإلعفاء لبلستخداـ اغبرج 

 .َُِٔكانوف الثاين/يناير   ِْلوؿ اإلعفاءات على أكمل كجو. كقاؿ إف الًتشيحات اؼبقبلة مطلوبة حب

عرض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأف التقرير المستكمل لفرقة العمل المعنية بالمقرر  -ثانياً 
 لومات إضافية عن بدائل المواد المستنفدة لطبقة األوزوف: مع53/6

بدأت السيدة بيبل مارانيوف، الرئيسة اؼبشاركة لفرقة العمل، عرضها عن التقرير اؼبستكمل لفرقة العمل  -ُّ
، قالت إف ٗ/ِٔمبينة ىذا اؼبقرر كتكوين فرؽ العمل. كفيما يتعلق باالستجابة للمقرر  ٗ/ِٔاؼبعنية باؼبقرر 

رير اؼبستكمل استند إذل التقارير السابقة للتحقق من بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف، كاآلثار اؼبًتتبة التق
على تفادم البدائل العالية القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي، كذلك بالنظر يف اؼبعلومات اؼبستكملة اليت مت 

توفر البيانات لبعض القطاعات حالت دكف النظر يف  اغبصوؿ عليها بشىت الطرؽ. كقالت أيضان إف ؿبدكدية
سيناريو العمل اؼبعتاد كسيناريوىات التخفيف. كفيما يتعلق دبواضيع اؼبعلومات اؼبستكملة اليت نيوقشت يف 
االجتماع السادس كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، عرض التقرير اؼبستكمل حالة العديد من بدائل 

على حد سواء، كدرس الفًتات  ٓكاألطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة  ٓطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة اؼبربدات لؤل
(، كعرض تقديرات ٓ -األطوؿ لتحويل التصنيع، كالبداية اؼبتأخرة يف سيناريو التخفيف )سيناريو التخفيف 

العالية. كمت النظر يف التكاليف مستكملة لتكاليف ـبتلف سيناريوىات التخفيف، كتعريف درجة اغبرارة احمليطة 
، كلكن دل يتم اؼبزيد من ربليلها لضيق الوقت. ََِٓكاؼبنافع، فضبلن عن ربليل السوؽ كالتأثَتات حىت عاـ 
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كفيما يتعلق بدرجة اغبرارة احمليطة العالية، تتوفر يف الوقت اغبارل بعض بيانات االختبار، كلكن البيانات اؼبقدمة 
. كأكضحت مقارنة التقرير اؼبستكمل لفرقة َُِٔختبار لن تكن متاحة قبل بداية عاـ من عدد من مشاريع اال

عدـ اإلببلغ بشأف أم تغيَت فيما يتعلق باؼبربدات كمعدات التربيد كتكييف  َُِٓالعمل بتقرير حزيراف/يونيو 
واء، دبا يف ذلك تقديرات اؽبواء، كأف ىناؾ تغيَتات رئيسية يف سيناريوىات التخفيف يف ؾباؿ التربيد كتكييف اؽب

، كأف تعريف درجة اغبرارة احمليطة العالية قد قيدـ، كدل تيبلحظ ٓالتكاليف بالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 
تغيَتات بشأف اؼبربدات يف ـبتلف القطاعات الفرعية يف اؼبناطق اؼبتسمة بدرجات حرارة ؿبيطة عالية، كأنو ال 

يما يتعلق دبشاريع درجات اغبرارة احمليطة العالية، نظران إذل أف التقارير النهائية دل تكن ييوجد ما ييبلغ بشأنو ف
، قيدمت معلومات جديدة متاحة عند كضع التقرير اؼبستكمل يف صيغتو النهائية. كفيما يتعلق باؽبباء غَت الطيب

طنان مًتيان من مكافئ  َّٔارل ، أم تقديرات تبلغ حو ََِّ-َُِٓنبعاثات الًتاكمية يف الفًتة لبلبالنسبة 
، كاغبماية من اغبريق، اكلثاين أكسيد الكربوف. كال تغيَت يبكن اإلببلغ بشأنو فيما يتعلق بقطاعات الرغ

 كاؼبذيبات.

، الرئيس اؼبشارؾ لفرقة العمل، سيناريو العمل اؼبعتاد زالمبَتت كوهببَت  بعد ذلك، قدـ السيد -ُْ
يف التقرير اؼبستكمل. كتضمنت السيناريوىات اؼبنقحة اؼبنطلقة من القاعدة يف كسيناريوىات التخفيف الواردة 

ؾباؿ التربيد كتكييف اؽبواء قدرات معينة على إحداث االحًتار العاؼبي بالنسبة لسوائل ؿبددة، فضبلن عن 
ة على إحداث بالنسبة ػببلئط اؼبربدات اؼبنخفضة القدر  ََّمتوسط قدرة على إحداث االحًتار العاؼبي دبقدار 

كاألطراؼ  ٓاالحًتار العاؼبي، كفًتات ـبتلفة للتحويل يف قطاع التصنيع لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 
بالنسبة لكل القطاعات  ََِِ، فضبلن عن عمليات ربويل يف قطاع التصنيع تبدأ يف ٓالعاملة دبوجب اؼبادة 

بالنسبة لكل القطاعات الفرعية  ََِِتبدأ يف  ّ -التخفيف  الفرعية للتربيد كتكييف اؽبواء اؼبدرجة يف سيناريو
كفقان لسيناريو  َِِٓللتربيد كتكييف اؽبواء باستثناء القطاع الفرعي ألجهزة تكييف اؽبواء الثابتة يف عاـ 

بالنسبة لكل القطاعات الفرعية  َِِٓ، كعمليات التحويل يف قطاع التصنيع اليت تبدأ يف ْ -التخفيف 
. كقد مت التدقيق يف سيناريوىات طلب التخفيف يف قطاع تربيد اؽبواء ٓ - سيناريو التخفيف اؼبدرجة يف

من الكربوف اؽبيدركفلورم. كمن حيث اآلثار  َُِٓكالتكييف إزاء أفضل تقديرات لبيانات اإلنتاج العاؼبي لعاـ 
رم العارل القدرة على إحداث اؼبناخية الشاملة، مت تقدير الطلب اؼبتكامل الكلي على الكربوف اؽبيدركفلو 

طن مًتم من  ُٔ َََحبوارل  ََِّ-ََِِللفًتة  ٓاالحًتار العاؼبي يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 
طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد  ٔ ََٓمكافئ ثاين أكسيد الكربوف يف إطار سيناريو العمل اؼبعتاد، ك

طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد  ٗ ََٖ(، ك%َٔسبة )زبفيف بن ّ -الكربوف يف إطار سيناريو التخفيف 
طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد  ُِ َََ(، ك%َْ)زبفيض بنسبة  ْ -الكربوف يف إطار سيناريو التخفيف 

(. كقاؿ أيضان إف تأخَت )كسبديد( فًتة التحويل %ِٓ)زبفيض بنسبة  ٓ -الكربوف يف إطار سيناريو التخفيف 
يف اؽبواء الثابتة السائدة سيفضي إذل زيادة كبَتة يف اآلثار اؼبناخية الشاملة، كإف إرجاء بالنسبة لقطاع أجهزة تكي

على النحو الوارد  َِِٓالبداية بالنسبة لكل عمليات التحويل يف القطاع الفرعي للتربيد كتكييف اؽبواء إذل عاـ 
ة على مدل فًتة تتجاكز كثَتان عاـ سيفضي إذل زيادة آثار تغَت اؼبناخ بدرجة كبَت  ٓ -يف سيناريو التخفيف 

 . ٓ، السيما بالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ََِّ

بعد ذلك عدة رسـو بيانية لقطاع التربيد كتكييف اؽبواء بالنسبة لؤلطراؼ غَت  زكعرض السيد كوهببَت  -ُٓ
لعمل اؼبعتاد. كأكضح سيناريو مستهبلن عرضو بسيناريو ا ٓكاألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  ٓالعاملة باؼبادة 

بالنسبة لؤلطراؼ غَت  ََِّإذل  َُِٓيف اؼبائة يف الفًتة من  َٔك َٓالعمل اؼبعتاد مبوان بنسبة تًتاكح بُت 
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يف اؼبائة بالنسبة لؤلطراؼ العاملة  ََّ، بينما بلغت نسبة ىذا النمو يف نفس الفًتة ٓالعاملة دبوجب اؼبادة 
ق من الطلب التصاعدم اؼبتوقع استنادان إذل أفضل زبمُت لبيانات اإلنتاج لعاـ . كمت التحقٓدبوجب اؼبادة 

. ككانت ىناؾ حاالت عدـ يقُت ىامة بسبب اإلفتقار إذل البيانات عن اإلنتاج، كافًتاضات النمو َُِٓ
، كاف من . كبالنسبة للطلبََِّاالقتصادم، كبارامًتات اؼبعدات كالعوامل األخرل إذا مت االستقراء حىت عاـ 

بكاملها. كعرض  ََِّ-َُِٓالواضح أف قطاع أجهزة تكييف اؽبواء الثابتة ىو أىم قطاع على مدل الفًتة 
بالنسبة لؤلطراؼ  ٓكسيناريو التخفيف  ّ -بعد ذلك الطلب الكلي كفقان لسيناريو التخفيف  زالسيد كوهببَت 

تأخَت التحويل كإذل زيادة الطلب حبلوؿ عاـ  إذل ٓ -. كيفضي سيناريو التخفيف ٓغَت العاملة دبوجب اؼبادة 
( اؼبفًتض بالنسبة لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب ََِّ-ََِِ. كيؤدم اإلكماؿ اؼببكر للتحويل )ََِّ
على حد سواء.  ٓك ّكفقان لسيناريوىي التخفيف  ََِّإذل البفاض الطلب بقدر كبَت حبلوؿ عاـ  ٓاؼبادة 

فإف الفرؽ بُت  ٓيف األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة  َُِٓبعد عاـ كبسبب النمو االقتصادم اؼبفًتض 
)مع اختبلؼ تواريخ البداية( دل يكن كبَتان بقدر يذكر. كعرض  ٓ -كسيناريو التخفيف  ّ -سيناريو التخفيف 

طراؼ بالنسبة لؤل ٓ -كسيناريو التخفيف  ّ -بعد ذلك الطلب الكلي كفقان لسيناريو التخفيف  زالسيد كوهببَت 
 -سنوات كفقان لسيناريو التخفيف  ٓ. كأدل تأخَت بداية التحويل يف قطاع التصنيع لفًتة ٓالعاملة دبوجب اؼبادة 

. عبلكة على ذلك، ّ -يف اؼبائة مقارنة باغبالة كفقان لسيناريو التخفيف  َٔإذل ذركة الطلب بنسبة أكثر من  ٓ
. ّ -ضعف الطلب كفقان لسيناريو التخفيف  ََِّيف عاـ  ٓ -قدر كفقان لسيناريو التخفيف ػي بلغ الطلب اؼب

كمرة أخرل كاف القطاع الفرعي ألجهزة تربيد اؽبواء الثابتة ىو القطاع الفرعي اغباسم يليو القطاع الفرعي للتربيد 
 كفقان لسيناريو ٓالتجارم. كفيما يتعلق بالطلب يف قطاع التصنيع بالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

، ّ -ة. ككفقان لسيناريو التخفيف كانت ىناؾ مبلحظات عدة صحيح ٓ  - كسيناريو التخفيف ّ -التخفيف 
طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف،  ََٓفمن اؼبقدر أف تبلغ إنبعاثات قطاع التصنيع ذركهتا دبقدار 

ثاين أكسيد الكربوف بعد حوارل طبس طنان مًتيان من مكافئ  َٕٓعاثات إذل نببينما من اؼبتوقع أف تصل ىذه اإل
يف اؼبائة من  َُ، سينخفض الطلب يف قطاع التصنيع بقدر كبَت، أم إذل أقل من ََِّسنوات. كحبلوؿ عاـ 

نتيجة الستخداـ مربدات منخفضة القدرة على إحداث االحًتار  ّ -طلب الذركة، كفقان لسيناريو التخفيف 
، فإف الطلب يف قطاع اػبدمات يف األطراؼ ٓ -كسيناريو التخفيف  ّ -العاؼبي. ككفقان لسيناريو التخفيف 

كلن ربدث الذركة كفقان لسيناريو  نفس الطلب يف قطاع التصنيع. ىو، إذل حد ما، ٓالعاملة دبوجب اؼبادة 
. كقيدر الطلب يف قطاع ََِّ، كسيظل الطلب عاليان بعد عاـ ََِّأك  َِِٗحىت عاـ  ٓ -التخفيف 

بثبلثة أمثاؿ؛ كسينخفض  ّ -دبا يفوؽ الطلب كفقان لسيناريو التخفيف  ٓ -لسيناريو التخفيف  اػبدمات كفقان 
. كمرة ََِّمقارنة بفًتة ما قبل عاـ  ََِْ-ََِّالطلب بقدر أكرب يف قطاع اػبدمات خبلؿ الفًتة 

. كعرض بعد ذلك رظبُت أخرل فإف القطاع الفرعي ألجهزة تكييف اؽبواء الثابتة ىو القطاع الفرعي األكثر أنبية
لفًتات التحويل  ٓ -كسيناريو التخفيف  ّ -بيانيُت على شروبة تبُت الطلب الكلي كفقان لسيناريو التخفيف 

سنوات إذل البفاض أسرع للطلب الكلي كفقان  ٔسنة. كأدت فًتة التحويل البالغة  ُِ، كَُ، كٖ، كٔالبالغة 
سنة إذل  ُِالتحويل البالغة  على حد سواء، بينما أدت فًتة ٓ -كسيناريو التخفيف  ّ -لسيناريو التخفيف 

سنوات بعد بداية التحويل. كأكضحت الرسـو البيانية  َُ-ٓالبفاض بطيء للغاية يف الطلب الكلي على مدل 
 جببلء أنبية البداية اؼببكرة كالتحويل السريع.

ويل يف قطاع التصنيع كفقان لسيناريو بعد ذلك التوزيع اؼبفصل لتكاليف التح زكوهببَت  كعرض السيد -ُٔ
على حد سواء، كأعقبو بتقدًن شروبة موجزة توضح التكلفة الكلية اليت  ٓ -كسيناريو التخفيف  ّ -التخفيف 
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على  ٓ -كسيناريو التخفيف  ّ -بليوف دكالر كفقان لسيناريو التخفيف  ِ,ّبليوف دكالر ك  ّ,ِتًتاكح بُت 
كفقان لسيناريو العمل اؼبعتاد  كمية اؼبقيسة بالقدرة على إحداث االحًتار العاؼبيالتوارل، حيث البفضت نسبة ال

طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف إذل ٔ ََٓ، أك من الطلب اؼبتبقي البالغ %ِٓإذل  %َٔمن 
 ٓ -كسيناريو التخفيف  ّ -طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف كفقان لسيناريو التخفيف  َََُِ

لى التوارل. كفيما يتعلق بالتكاليف اغبالية، فإف سيناريو التخفيف األكثر إقدامان ىو األقل تكلفة. كيبكن لفريق ع
التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف يبلور تقديرات التكاليف باستخداـ بيانات ؿبسنة عن اإلنتاج، كبارامًتات 

، يبكن ََِّ-ََِِبتكاليف اػبدمات خبلؿ الفًتة اؼبعدات، كافًتاضات النمو االقتصادم. كفيما يتعلق 
خبلؿ الفًتة  ٓ، كْ، كّ -تقدير اغبد األدىن من البفاض ىذه التكاليف بالنسبة لسيناريوىات التخفيف 

مليوف دكالر كفقان لسيناريو التخفيف  َِّك ََِنتيجة لتحسُت اؼبمارسات دببلغ يًتاكح بُت  ََِّ-ََِِ
على التوارل. كيبكن إضافة تكاليف اػبدمات إذل تقديرات تكاليف التحويل يف  ٓ -كسيناريو التخفيف  ّ -

قطاع التصنيع؛ كمن اؼبمكن أف يتحقق البفاض أكرب يف تكاليف اػبدمات، كلكن سيتطلب ذلك بعض التدابَت 
 اإلضافية.

تعريف درجة اغبرارة لكبعد ذلك شرح السيد ركبرتو بيكسوتو، الرئيس اؼبشارؾ لفرقة العمل، شرحان كافيان  -ُٕ
احمليطة العالية. كقاؿ إنو ال يوجد تعريف عاؼبي لدرجة اغبرارة احمليطة العالية، كإنو يبكن تعريف البلداف كاؼبناطق 
ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية على أهنا البلداف كاؼبناطق اليت تكوف فيها درجات اغبرارة خبلؿ عدد ؿبدد 

دد هبا قطاع  من الساعات، أك األياـ يف السنة أعلى من مستول ؿبدد لدرجة اغبرارة. كىذه ىي الطريقة اليت وبي
الصناعة تعريف مناطق اغبرارة. كأشار إذل أف اعبمعية األمريكية ؼبهندسي التدفئة كالتربيد كمكيفات اؽبواء 

اؼبقابلة لذلك.  ، كعرض شروبة توضح مناطق درجة اغبرارة العاؼبية((ASHRAE 162-2013حددت ىذا التعريف 
كتيوجد تعاريف أخرل للمنطقة اؼبناخية، كلكنها دل تيستخدـ يف التقرير اؼبستكمل، كىناؾ حاجة إذل اؼبزيد من 

درجة مئوية،  ّْالدراسات. كقاؿ إف النظم ميصممة عادة لئلداء بصورة مقبولة يف درجات حرارة تصل إذل 
درجة مئوية. كفيما يتعلق  ِٓيف درجات حرارة تصل إذل  كلكن الظركؼ يف بعض البلداف تتطلب أداء مقبوالن 

خداـ يف اؼبناطق ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية، نشر مؤخران اؼبعمل الوطٍت ستبلبالبحوث يف ؾباؿ اؼبربدات ل
اؼبتحدة يف الواليات اؼبتحدة تقريران، كما أف معهد تكييف اؽبواء كالتدفئة كالتربيد، كبرنامج األمم  ‘‘أكؾ ردج’’

للبيئة، كاليونيدك، كعددان من اؼبؤسسات يف البلداف ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية تقـو بإقباز مشاريع اختبار 
ألداء اؼبعدات باستخداـ ـبتلف اؼبربدات يف درجات حرارة ؿبيطة عالية. كلن تكن البيانات اؼبنبثقة عن ىذه 

 .َُِٔائل عاـ ، أك أك َُِٓاؼبشاريع متاحة قبل أكاخر عاـ 

سينمو الطلب  ََِّكاختتم السيد بيكسوتو عرضو بأبداء عدد من اؼببلحظات اؽبامة. فبحلوؿ عاـ  -ُٖ
بنسبة  ٓكفقان لسيناريو العمل كاؼبعتاد يف األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة  ربوف اؽبيدركفلوريةمركبات الك على
، كذلك بوجو خاص بسبب النمو يف القطاع ٓوجب اؼبادة تقريبان يف البلداف العاملة دب %ََّ، كبنسبة %َٓ

الفرعي ألجهزة تكييف اؽبواء الثابتة كالتربيد التجارم. كما برحت اػبيارات لبدائل اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف 
تبدأ يف الظهور يف األسواؽ كعلى نطاؽ كل القطاعات، كبصفة خاصة البدائل اؼبنخفضة القدرة على إحداث 

حًتار العاؼبي أك البدائل اليت ليست ؽبا قدرة على إحداث االحًتار العاؼبي. كمن شأف التأخَت يف التحويل أك اال
سبديد فًتتو يف قطاع التصنيع، ال سيما بالنسبة لقطاع أجهزة تكييف اؽبواء الثابتة، أف يزيد بقدر كبَت من آثار 

الرصد على كبو مستمر كبشكل أفضل إلنتاج  تغَت اؼبناخ، كتكاليف التحويل على حد سواء. كمن شأف
سن التحليل يف اؼبستقبل، كما أف التقارير الثبلثة عن  كاستهبلؾ كل البدائل على نطاؽ صبيع القطاعات أف وبي

 اختبار اؼبربدات يف درجات اغبرارة احمليطة العالية ستوفر بيانات إضافية لتستنَت هبا عمليات التقييم يف اؼبستقبل.
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 األربع سنواتذات تقييمات البشأف  5111التقرير التجميعي لػ  -ثالثاً 

التكنولوجيا كالتقييم البيئية، كفريق اآلثار عيرض التقرير التجميعي لفريق التقييم العلمي، كفريق تقييم  -ُٗ
من مواد أيخذت  ، أثناء اجتماع اعبزء الرفيع اؼبستول من االجتماع. ككاف التقرير التجميعي قد أيعدماالقتصاد

 التابعة ؽبذه األفرقة الثبلثة.  َُِْمن تقييمات 
ر الضارة للمواد اؼبستنفدة اثيف أنو خبلؿ قرفو من االعًتاؼ باآلللتقرير الرسالة اعبامعة قد سبثلت ك  -َِ

 تتوقفسوؼ ك  ،لؤلكزكف على طبقة األكزكف السًتاتوسفَتية، فإف السًتاتوسفَت سوؼ يستعيد عافيتو السابقة
 :على النحو التارلربديدان  ،الرسائل اعبامعةجاءت التأثَتات الضارة اليت تقع على اإلنساف. ك 

حدكث زيادات كبَتة يف ؿ دكف احطبقة األكزكف، فقد  ىنظران ألف بركتوكوؿ مونًتياؿ قد ضب )أ(
حدكث زيادات   ودبنعؿ الربكتوكو استثناء األماكن القريبة من القطبُت. كأف كذلك مع  ،األشعة فوؽ البنفسجية

النيظم ضباية إنتاج األغذية ك من قد سبكن من ضباية صحة اإلنساف، ك  ،كبَتة يف اإلشعاعات فوؽ البنفسجية
 اإليكولوجية الطبيعية؛ 

كخبلؿ قرف من ىذا االعًتاؼ، سوؼ يتوقف استنفاد طبقة األكزكف. كقد سبكنت االستجابة  )ب(
اؼبياه الزرقاء كعشرات اؼببليُت من حاالت  ،بليُت حاالت سرطاف اعبلدممن عدة مئات كقوع الدكلية من منع 

 ؛ يف العيوف
االحتباس قادرة على إحداث ظاىرة ككاف الكثَت من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف عبارة عن غازات  )ج(

ثات من سبكن بركتوكوؿ مونًتياؿ من زبفيض االنبعا ،اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكفعلى رقابة لذلك فإنو بال ،اغبرارم
على العكس من صبيع غازات االحًتار العاؼبي الرئيسية كذلك ، االحتباس اغبرارمىذه الفئة اؼبهمة من غازات 

 ؛ تزايديف الآخذة األخرل اليت مازالت 
القوية،  االحتباس اغبرارمغازات بُت ؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف أيضان من بدائل اكانت بعض ك  )د(

على مناخ األرض. كمع ذلك، فإف التقدـ العلمي تملة ؿبتأثَتات ضارة قوية اليت كانت تنطول على ك 
كقد مت تسليط الضوء على اعبدكؿ اؼبشكلة. تفاقم ألمكنها منع  تٍ ذى نيفً لو كالتكنولوجي قد قدـ اغبلوؿ، اليت 

 الزمٍت لتحقيق مثل ىذا التقدـ، كما أيشَت إذل الذكرل السنوية الثبلثُت التفاقية فيينا، كالذكرل السنوية األربعُت
 لنشر الورقة البحثية الرائدة اليت أعدىا األستاذاف ماريو مولينا كشَتكيد ركالند. 

اؼبزيد من التفاصيل بشأف ىذه النتائج. كاشتملت على النتائج كالنقاط البارزة الكربل  ـى كقهدً  -ُِ
 التالية: 

كترتبت عليو  ،األكزكفأف التقدـ يف التكنولوجيا قد قلل من استخداـ اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة  (أ)
التخلص التدرهبي منو مت آثار جانبيو ضبيدة. كمع ذلك، فقد لوحظ، أنو على الرغم من أف إنتاج اؽبالونات قد 

بقي التحدم اؼبتمثل يف اغبماية من اغبريق يف الطَتاف اؼبدين بدكف حل. كقد لوحظ أيضان أف  فقد، ََُِمنذ 
كاؼبواد الكيميائية الداخلة يف  ،اد عن اؼبذيبات اؼبستنفدة لطبقة األكزكفالتقدـ التكنولوجي قد ساعد على االبتع

 العمليات الصناعية؛
كاستجابة للتغَتات التكنولوجية اليت مكنت من ربقيق التخفيضات يف استخداـ اؼبواد اؼبستنفدة  )ب(

عن حجم الذركة  االلبفاض يف تخذأ، فإف مقدار اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف اؼبوجودة يف الغبلؼ اعبوم لؤلكزكف
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يف التسعينات من القرف العشرين. ككاف من اؼبتوقع غبجم اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف أف يواصل البفاضو بلغتو الذم 
 بفضل التمسك بربكتوكوؿ مونًتياؿ؛ 

كاف لبللبفاض يف تركيزات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف داخل الغبلؼ اعبوم الفضل يف منع ك  )ج(
ت بعض اإلشارات الصغَتة السًتداد عافية األكزكف. كلوحظ أف طبقة داستنفاد طبقة األكزكف، كقد بمواصلة 

على الرغم من أنو ال يزاؿ من السابق ألكانو كثَتان كذلك كأهنا توقفت عن التدىور،  ،األكزكف العاؼبية قد استقرت
كإف كاف قد  ،القطب اعبنويب دل يزدد سوءان  أهنا تتحسن. كأيشَت إذل أف ثقب األكزكف فوؽ ،بدكف مواربة ،القوؿ

استمر يف اغبدكث كل سنة، مع بقاء حجمو بدكف تغيَت أساسان خبلؿ السنوات العشر اؼباضية يف سياؽ التقلب 
 اؼبتوقع من عاـ إذل عاـ؛

إف الرقابة على استنفاد األكزكف قد حالت دكف حدكث زيادات يف اإلشعاع فوؽ البنفسجي  )د(
اليت  ،كقد مت التقليل إذل أدىن حد من التأثَتات الضارة اؼبًتتبة على فقداف األكزكف ،اء الكرة األرضيةيف معظم أكب

تلحق بصحة اإلنساف كالبيئة. فقد أمكن ضباية صحة اإلنساف من أسوأ تأثَتات استنفاد األكزكف. كقد أيشَت إذل 
فوؽ البنفسجية القصَتة اؼبوجة يف اؼبناطق اآلىلة  بركتوكوؿ مونًتياؿ قد حد من الزيادات يف األشعة الشمسيةأف 

بالسكاف يف العادل. كلوحظ كذلك إذل أف التغَتات يف أساليب اغبياة قد زادت من التعرض لؤلشعة فوؽ 
 كترتب على ذلك االنتشار الواسع لسرطانات اعبلد يف البيئة الطبيعية؛   ،البنفسجية

بات الكربوف كى رى بُت استنفاد طبقة األكزكف كاؼبناخ يف استحداث مي الذم ظهر كقد سبثل االرتباط  )ىػ(
بات كى رى كأيشَت إذل أف الكثَت من مي دة لطبقة األكزكف لتحل ؿبل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف. اؽبيدركفلورية غَت اؼبستنفً 

 قلق.  اليثَتكأف تأثَتىا احملتمل على اؼبناخ  ،الكربوف اؽبيدركفلورية ىى غازات دفيئة قوية
بالتمسك الكامل بربكتوكوؿ مونًتياؿ، البد ؼبستويات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف أف تنخفض ك  )ك(

باؼبائة سنويان أثناء الفًتة اؼبتبقية من القرف اغبادم كالعشرين. كاستجابة لذلك االلبفاض، سوؼ تعود  ٔبنسبة 
يف  َُٖٗية إذل عبلمة القياس اؼبرجعية ؼبستويات كطبقة األكزكف العاؼب ،طبقة األكزكف فوؽ القطب الشمارل

يف كقت الحق بالنسبة لثقب األكزكف فوؽ القطب اعبنويب. كبالبفاض  ،حوارل منتصف ىذا القرف، كإذل حد ما
اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف فإف تطور طبقة األكزكف السًتاتوسفَتية يف النصف الثاين من القرف اغبادم كالعشرين 

درجة كبَتة على تركيزات ثاين أكسيد الكربوف يف الغبلؼ اعبوم، كتركيزات أيكسيد النيًتكز سوؼ تعتمد ب
 كاؼبيثاف؛ 

كمع اسًتداد طبقة األكزكف السًتاتوسفَتية لعافيتها، فإف مستويات األشعة فوؽ البنفسجية  )ز(
شعة فوؽ البنفسجية كالسطحية سوؼ تنخفض. كمع اسًتداد طبقة األكزكف لعافيتها، يكوف من اؼبتوقع لؤل

كأف تصل تقريبان إذل نفس اؼبستويات اليت كانت موجودة بل القصَتة اؼبوجة فوؽ القطب اعبنويب أف تنخفض، 
قبل بداية استنفاد األكزكف. كقد أيشَت إذل أف التنبؤ بتأثَتات التغَتات اؼبستقبلية باألشعة فوؽ البنفسجية عملية 

 األكزكف السًتاتوسفَتم؛ ميعقدة بسبب عوامل خارج نطاؽ ؾبرد
، قيدر أف ََُِلقد حقق بركتوكوؿ مونًتياؿ منافع مهمة مشًتكة بالنسبة ؼبناخ األرض. ففى  )ح(

مناخية تقرب االلبفاض يف االنبعاثات السنوية من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ قدـ منافع 
( َُِِ-ََِٖتقليل االنبعاثات خبلؿ فًتة االلتزاـ األكذل )ؤلرقاـ السنوية اؼبستهدفة للطبس مرات من 

 دبوجب بركتوكوؿ كيوتو. 
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اؼبواد اؼبستنفدة أنو لوال قباح بركتوكوؿ مونًتياؿ، لكاف العادل تسوده اليـو مستويات أعلى من )ط(
أكرب من اإلقحاـ  أكرب من استنفاد األكزكف؛ كمستويات أعلى من األشعة فوؽ البنفسجية، كقدره  ؛ كقدره لؤلكزكف

ككاف من احملتمل أف ربدث حاالت استنفاد أشبو بثقب األكزكف . اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكفاؼبناخي الذم تسببو 
 ة فوؽ البنفسجية القصَتة اؼبوجة؛كحدكث زيادات كبَتة يف األشع ،يف اؼبستقبل فوؽ أجزاء كبَتة من العادل

أنو لو كاف قيدر لؤلطراؼ أف تفشل يف تنفيذ بركتوكوؿ ، لوحظ َُِٓكباستشراؼ فًتة ما بعد  )ل(
قد تواصلت خبلؿ العقود القادمة من الزمن. كلوال قباح  اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكفانبعاثات مونًتياؿ لكانت نتائج 

كمن  اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكفبركتوكوؿ مونًتياؿ، لكانت التأثَتات اؼبناخية الناذبة عن مستويات أعلى من 
استنفاد طبقة األكزكف قد أصبحت أكرب. كلكانت األشعة فوؽ البنفسجية القصَتة اؼبوجة على سطح األرض 
خبلؿ اعبزء البلحق من القرف اغبادم كالعشرين قد بلغت مستويات تفوؽ أل شئ حدث يف التاريخ البشرم، 

 مع حدكث تأثَتات كبَتة على البشر كالبيئة؛ 
 تمل أف يعود بغبلتو كاف يبثل خياران وبي  لمواد اؼبستنفدة لؤلكزكفة لإف تدمَت األرصدة الكبَت  )ؾ(

 متناقصة بالنسبة لبلسًتداد اؼبتسارع لعافية طبقة األكزكف؛ 
بات الكربوف اؽبيدركفلورية كانت ضبيدة من حيث ما يتعلق بطبقة كى رى على الرغم من أف مي  )ؿ(

الزيادات اؼبستمرة يف استخدامها كاف يبكن أف يؤدم إذل  األكزكف فإف بعضان منها كاف غازات دفيئة قوية، كأف
تأثَت سليب كبَت على اؼبناخ. كيبكن النبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية أف يكوف فباثبلن النبعاثات ثاين 

 ؛ ََِٓأكسيد الكربوف يف اؼبستقبل حبلوؿ 
احو ييقاؿ أهنا االلتزاـ، مثلما ذبلى اليت أسهمت يف قبربكتوكوؿ مونًتياؿ إف اؼببادئ األساسية ل )ـ(

بالتصديق العاؼبي على الربكتوكوؿ؛ كتوافق اآلراء كأسلوب أساسي للتشغيل، كتقدًن اؼبساعدة إذل األطراؼ 
، كالتقييمات اؼبستقلة غبالة اؼبعرفة، كالتحديثات الدكرية للتقييمات )كخباصة على يد فريق ٓالعاملة دبوجب اؼبادة 

مثاؿ تقييم االقتصادم( نزكالن على طلب األطراؼ؛ كالبنية التحتية األساسية الفعالة للتشغيل على التكنولوجيا كال
 ؼ، كالرصد كاالمتثاؿ للربكتوكوؿ.ما وبدث يف الصندكؽ اؼبتعدد األطرا

___________ 


