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والعشرون لألطراف في  ثامنالاالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 ٕٙٔٓتشرين األكؿ/أكتوبر  ٘ٔ-ٓٔكيغاِف، 

والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة  الثامنتقرير االجتماع 
 لطبقة األوزون

 مقدمة
ُعِقد االجتماع الثامن كالعشركف لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف فندؽ راديسوف بلو كمركز اؼبؤسبرات  - ٔ

 .ٕٙٔٓ تشرين األكؿ/أكتوبر ٘ٔإُف  ٓٔيف كيغاِف يف الفًتة من 
 (1105تشرين األول/أكتوبر  01-01)الجزء األول: الجزء التحضيري 

 افتتاح الجزء التحضيري - أوالً 
ك )النمسا( كالسيد لزِف ظبيث )غرينادا( جنيافتتح اعبزء التحضَتم الرئيساف اؼبشاركاف، السيد بوؿ كرا - ٕ

 . ٕٙٔٓتشرين األكؿ/أكتوبر  ٓٔثنُت، يـو االمن  ٓٔ/ٓٓ يف الساعة
كأدُف دببلحظات افتتاحية كل من السيد فينسنت بَتكتا، كزير اؼبوارد الطبيعية يف ركاندا كالسيدة تينا  - ٖ

 بَتمبيلي، األمينة التنفيذية ألمانة األكزكف.
 حكومة رواندا يممثل اتبيان -ألف 

ألمانة األكزكف ؼبا  رحَّب السيد بَتكتا، كىو يدِف دببلحظاتو، باألطراؼ يف كيغاِف كأعرب عن امتنانو - ٗ
 بذلتو من جهود دائبة لضماف قباح االجتماع.

من  فبتازكقاؿ إف إقبازات بركتوكوؿ مونًتياؿ ربظى باعًتاؼ كاسع النطاؽ، كتستند إُف مستول  - ٘
ف. من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزك  من الكثَتالتدرهبي لتزاـ الدكليُت، فقد حققت بالكامل تقريبان التخلص التعاكف كاال
على حياة األجياؿ اغباضرة كأجياؿ  سيكوف ؽبا أثر إهبايباليت  اؼبشًتكة افخر األطراؼ جبهودىتكينبغي أف 

األطراؼ  لتقيتسنة من التوقيع على الربكتوكوؿ،  ٖٓاؼبستقبل بل كعلى صميم مستقبل البشرية. فبعد حواِف 
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 إقراريف إطار الربكتوكوؿ، هبدؼ  زت هبا أعماؽبااليت سبي كالنوايا الطيبةمرة أخرل يف كيغاِف، يف جو الشراكة 
كبالقياـ رّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية. من مالتدرهبي  من أجل التخلصتعديل طموح على بركتوكوؿ مونًتياؿ 

مع ىذا التعديل  كاقًتافدرجة مئوية من االحًتار العاؼبي حبلوؿ هناية القرف،  ٘,ٓذبنُّب كبو سيتاح ، بذلك
ما يزيد على  بتجنب، بالنسبة للمناخمضاَعفة منافع للنهوض بكفاءة الطاقة يبكن أف ُيسِفر عن  قوية خطوات

ىذا الوضوح نتيجة ، ك للتعديل كاضحةاغبجة اؼبؤيدة درجة مئوية كاحدة من االحًتار العاؼبي. كأضاؼ قائبلن إف 
بشأف مسار ذم قامت بو األطراؼ خبلؿ السنوات السابقة. كقاؿ إف العمل الرائد العبهود دؤكبة من األطراؼ 

 بلعد مسألة تلوح يف األفق يَف  الذم، لتعاًف ىذه اؼبرة تغَت اؼبناخفرصة صناعة التاريخ مرة أخرل،  ؽباديّب أتاح 
طائفة متنوعة من اآلثار الضارة يف أكباء العاَف.  تصاحبهااغبياة اليومية  من حقائقكحقيقة  أمران ملّحان أصبح 

اعبماعية يف إهباد حلوؿ  احكمته كتستخدـربليبلن متعمقان  تطبق أف األطراؼ سوؼ كأعرب عن ثقتو يف
توافق عليو صبيع  يبكن أفللمسائل القليلة اؼبعّلقة الباقية بغية التوصُّل إُف توافق يف اآلراء بشأف إدخاؿ تعديل 

 األطراؼ.
كىو االتفاؽ ، ٕ٘ٔٓوف األكؿ/ديسمرب يف كان كمضى قائبلن إف اعتماد اتفاؽ باريس بشأف تغَتُّ اؼبناخ - ٙ

، أثبت كجود إرادة سياسية كزخم ٕٙٔٓالذم كاف من اؼبتوّقع أف يدخل حيِّز النفاذ يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 ترسل األطراؼ إشارة ىامةعلى تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ،  فباالتفاؽعاؼبي ؼبعاعبة مسألة تغَتُّ اؼبناخ. كباؼبثل، 

غايات أىداؼ التنمية تحقيق . كبسعيها لاازباذ إجراء غبماية مستقبل مواطنيه يفة بأف اغبكومات جاد
أف إنقاذ األركاح كضباية البيئة  ستبُتباؼبناخ،  اػباصةاإلجراءات اؼبتعلق ب ٖٔ، كخصوصان اؽبدؼ اؼبستدامة

ة سوؼ يدعم ىذا الزخم كبو دبرّكبات الكربوف اؽبيدركفلوري يتعلق. كقاؿ إف إدخاؿ تعديل مًتابطاف ترابطان كثيقان 
الدكرة الثانية كالعشرين ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَتُّ اؼبناخ، اؼبعتَػَزـ عقدىا يف 

 .كاؼبقبلةاغباضرة  أجياؿ البشريةكذلك ربقيق رخاء كيضمن  ، ٕٙٔٓيف تشرين الثاين/نوفمرب يف اؼبغرب مراكش 
فرصة االجتماع اغباضر غبماية اؼبناخ كلضماف مستقبل  اغتناـعلى  طراؼحّث األكيف ختاـ كلمتو،  - ٚ

لتوطيد لبنة يشكل ؼبواطنيهم. كقاؿ إف تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ يرتكز على التزاـ أديب ال يتزعزع كس أفضل
اؼبشاركة يف  يف التصّدم لتغَتُّ اؼبناخ. كىو لذلك يشجِّع صبيع األطراؼ على اليت ربققت مؤخران اؼبكاسب 

 اؼبفاكضات بركح إهبابية من االلتزاـ كالتعاكف الذم أصبح بركتوكوؿ مونًتياؿ معركفان هبما.
 برنامج األمم المتحدة للبيئة يممثل اتبيان -باء 

، فيما أكَّدت السيدة بَتمبيلي يف مبلحظاهتا االفتتاحية على أنبية االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ - ٛ
فوضات بشأف اعتماد تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ الداعي إُف التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف يتعلق باؼب

ككجَّهت الُشكر، بالنيابة عن صبيع األطراؼ، إُف حكومة ركاندا الستضافة ىذا االجتماع. كبالرغم  اؽبيدركفلورية.
األطراؼ بدالن من  عبوانب اؼبشًتكة لدلا، فإف الًتكيز على لفرادل البلدافاألكلويات كالتحّديات  اختبلؼ من

إُف االنطبلؽ  لضركرةمن أجل التغيَت اإلهبايب. كىناؾ فهم مشًَتؾ كاضح  ىائلةيبكن أف ىبلق قوة  ااختبلفاهت
يف االجتماع الثامن كالثبلثُت اؼبستأنف للفريق العامل  ربققيف االجتماع اغباِف، كربويل التقدُّـ الذم  األماـ

كبو زبفيض مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف  إُف إطار للعمل ككضع العاَف على مسار يتجو يةاؼبفتوح العضو 
الزباذ كىي تتيح الفرصة  ،فًتة طويلة تطلب ربقيقهاإطار بركتوكوؿ مونًتياؿ. كقالت إف ىذه غبظة تارىبية، 

 .كال يتخلف فيها أم بلد عن الركبغبماية البيئة العاؼبية  إجراء
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 ٗ/ٕٚاؼبعنية باؼبقرر  ت قائلة إف األطراؼ سوؼ تنظر يف التقرير الثالث كالنهائي لفرقة العملكأضاف - ٜ
بدائل اؼبواد اؼبستنفدة عن  مستكمبلن دليبلن ، كىو تقرير يقدـ التابعة لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادمك 

، ٔ/ٖ -الفريق استجابة للمقرر د.إ أعده غّطي صبيع القطاعات الرئيسية. كسوؼ يُنَظر أيضان يف تقريريلؤلكزكف 
قطة كىو تقرير سيصلح كنرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية، الناصبة عن زبفيض مكالتكاليف اؼبناخية بشأف اؼبنافع 

التدرهبي ؼبرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كسوؼ تقـو  التخفيضقرَّر بشأف تقًتف دبانطبلؽ لنتيجة أكثر ِدقّة 
جتماع الراىن أيضان بوضع صيغة هنائية لبلختصاصات اؼبتعلقة بدراسة ذبديد موارد الصندكؽ األطراؼ يف اال

. كيف ضوء اؼبناقشات اعبارية بشأف التخفيض ٕٕٔٓ-ٕٛٔٓاؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ للفًتة 
ار العاؼبي، أشارت إُف أف التدرهبي ؼبرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًت 

األطراؼ قد ترغب يف ربديد اختصاصات للدراسة بشأف ذبديد اؼبوارد اليت تشمل التخفيض التدرهبي ؼبرّكبات 
 الكربوف اؽبيدركفلورية.

الستجابتو لطلبات اغبصوؿ على تقديرىا لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم خالص كأعربت عن  - ٓٔ
جدان، كلفريق التقييم العلمي كفريق تقييم اآلثار  مهل زمنية قصَتةمواجهة  يفاألطراؼ  من اؼبعلومات الواردة

أثناء اعبزء الرفيع اؼبستول من االجتماع  تقاريرىا؛ كسوؼ تقدِّـ األفرقة الثبلثة للمسانبات اليت قدماىاالبيئية 
كالتقييم االقتصادم أيضان تقييمو النهائي  اغباِف بشأف التقدُّـ احملرز يف أعماؽبا. كسيقّدـ فريق التكنولوجيا

األطراؼ ألغراض االستخداـ اغبرج لربكميد اؼبيثيل. كقالت إف ىناؾ نسبة  اليت تقدمت هباللًتشيحات القليلة 
واد الذم كاف يف اؼباضي كاحدان من أىم اؼب - لربكميد اؼبيثيل للرقابةيف اؼبائة من االستخدامات اػباضعة  ٜٜ

 سبت -ستخَدمة ؼبكافحة اآلفات كمسّببات األمراض يف الزراعة كالسلع األساسية كاؽبياكلالكيميائية اؼب
 ببدائل فّعالة أكثر أمانان بالنسبة لطبقة األكزكف. االستعاضة عنها

كىي التخلص النهائي من ، ٕٙٔٓ عاـيف على كصوؽبا إُف مرحلة ىامة ربققت كىّنأت األطراؼ  - ٔٔ
يبّثل األمر الذم أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقّننة، إلغاؤىا من ، دبا يف ذلك ة فلوريةالكلوريمرّكبات الكربوف 

 قطاع الصناعةاؼبصلحة دبا يف ذلك  اعبهات صاحبةعشرين عامان من النشاط اؼبنسَّق مع باىران كنتيجة لإقبازان 
 كاؼبرضى. كجهات تنظيم كتقدًن الرعاية الصحيةالصيدالنية، 

من ماليزيا كالسيد بليز  عليلسيدة أمينة حار، بابتصفيق كقوبلت لذلك ختاـ كلمتها، كأشادت يف  - ٕٔ
ما بذاله من جهود اجتماع األطراؼ للمرة األخَتة، كشكرهتما على  اللذاف يشاركاف يفىوريسربغر من سويسرا، 

االستفادة القصول ُت على أىداؼ بركتوكوؿ مونًتياؿ. كحثَّت اؼبمثل ، من أجل تعزيزكممثػَِّلُت لبلديهما  دؤكبة،
توحيد اعبهود كاالستثمار يف الرخاء االجتماعي كاالقتصادم كالبيئي للمواطنُت يف من أجل ، من االجتماع اغباِف

اعتماد تعديل على  عن طريق فعليالعاَف من خبلؿ العمل اعبماعي. كبتحويل النوايا الطيبة إُف عمل 
بتحقيق ، كربسُت صحة سكانوكوكب ربسُت صحة الغاية كبو تخذ األطراؼ خطوة ىامة للتالربكتوكوؿ، س

تقدًن اؼبعرفة اؼبتطورة كاليت تنقصها الدقة أحيانان، من أجل بُت األىداؼ العاؼبية كالوطنية على أساٍس التوازف 
 صبيع األطراؼ.دبوافقة حلوؿ فّعالة ربظى 

 المسائل التنظيمية - ثانياً 
 الحضور -ألف 

االرباد  ثامن كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ فبثلو األطراؼ التالية:االجتماع الحضر  - ٖٔ
إثيوبيا، األرجنتُت، األردف، إريًتيا، إسبانيا، أسًتاليا، إستونيا، أفغانستاف، إكوادكر،  ،األكركيب، االرباد الركسي
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، (صبهورية اإلسبلميةإيراف )أككرانيا،  أؼبانيا، اإلمارات العربية اؼبتحدة، إندكنيسيا، أنغوال، أكركغوام، أكغندا،
آيرلندا، إيطاليا، باراغوام، باكستاف، باالك، البحرين، الربازيل، الربتغاؿ، بلجيكا، بنما، بنغبلديش، بنن، 

البوسنة كاؽبرسك، بَتك، بيبلركس، تايلند، تركمانستاف، تركيا، ترينيداد بولندا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوركندم، 
ليشيت، جزر القمر، جزر كوؾ، جزر مارشاؿ،  - ، تشاد، تشيكيا، توغو، توفالو، تونس، تيموركتوباغو

صبهورية الك صبهورية الكونغو الديبقراطية، اعبمهورية الدكمينيكية، اعبمهورية العربية السورية، صبهورية كوريا، 
دكفا، جنوب أفريقيا، جنوب السوداف، جورجيا، جيبويت، الدامبرؾ، دكمينيكا، الديبقراطية الشعبية، صبهورية مول

النكا، السلفادكر، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغاؿ،  ركاندا، زامبيا، زمبابوم، ساموا، سانت لوسيا، سرم
، العراؽطاجيكستاف، سوازيلند، السوداف، السويد، سويسرا، سَتاليوف، سيشيل، شيلي، الصوماؿ، الصُت، 

بيساك، فرنسا، الفلبُت، فنلندا،  - الغابوف، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيا، غينيا اإلستوائية، غينيا
الكرسي كمبوديا،  ناـ، قطر، قَتغيزستاف، كازاخستاف، الكامَتكف، فييت، البوليفارية(-فنزكيبل )صبهوريةفيجي، 
ريكا، الكونغو، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبناف، لكسمربغ، ليبَتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستا الرسوِف،
ماليزيا، مدغشقر، مصر، اؼبغرب، اؼبكسيك، مبلكم، ملديف، اؼبملكة العربية السعودية، اؼبملكة ماِف، ليسوتو، 

ميكركنيزيا ر، اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميامبا
، ناميبيا، النركيج، النمسا، نيباؿ، النيجر، نيجَتيا، نيوزيلندا، ىاييت، اؽبند، ىندكراس، ىنغاريا، (كاليات اؼبوحدة)

 ىولندا، الواليات اؼبتحدة األمريكية، الياباف.
مم اؼبتحدة كحضر االجتماع كذلك فبثلو ىيئات األمم اؼبتحدة كككاالهتا اؼبتخصصة التالية: أمانة األ - ٗٔ

)نيويورؾ(، كأمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ، كأمانة اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية 
بشأف تغَت اؼبناخ، كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، كمنظمة األمم اؼبتحدة للتنمية 

 الصناعية، كالبنك الدكِف.
كاألكساط  ةالصناعي كاؼبؤسساتغَت اغبكومية اؼبنظمات اؼبنظمات اغبكومية الدكلية ك  كُمثِّلت أيضان  - ٘ٔ

معهد أمريكا البلتينية، ك  يف (AGRAMKOW)أغرامكاك  شركةىيئات أخرل: إضافةن إُف  التالية،األكاديبية 
كمركز  ،(oh ss lG hh sA)بلس كشركة أساىي غ، اؼبسؤكلة كربالف سياسات الغبلؼ اعبوم ،لتربيدالتدفئة كا

كشركة كيمورز  الطاقة كاالستدامة،استخداـ كمركز كفاءة  كمركز العلـو كالبيئة،، حلوؿ اؼبناخ كالطاقة
(ssuoAehh) ، الشبكة الدكلية للعمل اؼبناخي، كخدمات التربيد التجارم، ك منظمة اؼبعونة اؼبسيحية، ك
كشركة دايكُت للصناعات احملدكدة  ،(.Daikin Europe, N.V) أكركبا دايكُتكشركة الطاقة كالبيئة كاؼبياه،  ؾبلسك 
(Daikin Industries, Ltd.)،  كشركة إدؼباف اؽبندية(dEuGo a  asE   fdm edE) ، كككالة معهد الطاقة كاؼبوارد، ك

كغيز  ،(CAdAosuo)كفوتوكيم  ،(dehAau a sGso du CAeaE dsaA)كمؤسسة اؼبناخ األكركبية  ،البحوث البيئية
كتلفزيوف اجمللس العاؼبي لبلتصاالت االسًتاتيجية، ك معهد النمو األخضر العاؼبي، ك ، ( l i  hAPGso) برككليما

كشركة لمواد الكيميائية الفلورية احملدكدة، لغوجارات كشركة ، كمنظمة السبلـ األخضر الدكلية ،أفريقيا اػبضراء
 ،(Honeywell Japan, Inc) كشركة ىنيويل الياباف ،(GdoA lobG) كشركة ىيت ،(Honeywell, Inc)ىنيويل 

كمعهد اغبوكمة  ،(aauhhAGG e aE )كشركة انغرسوؿ  ،كمعهد حبوث التكنولوجيا الصناعية
 ،(JEFS Consults Limited) كشركة جيفز لبلستشاراتاؼبعهد الدكِف للتربيد، ك  ،اؼبستدامة كالتنمية

 Lawrence Berkeley)كـبترب لورنس  ،(res G GA AG ouh)كشركة  ،(Johnson Controls) كونًتكلز كجونسوف

National Laboratory) ، ،ةلينوكس الدكليك كجامعة الدكؿ العربية ،( كميربـكMebrom) ، مدييًت إكسربيس  شركةك
(Mediator Express Company Ltd.) مكسيكيم ، ك(dutsosuo U  esosduE)، كميديا قركب (dsEu  lhAea)، 
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دكدة، احمل كشركة بالفريدج ،(dlC sAeaheGd edE) كشركة إف جي إؼ ،الدفاع عن اؼبوارد الطبيعية كؾبلس
 Refrigerants)كمربدات أسًتاليا  غازات التربيد، مصنعيرابطة ك لعدالة اؼبناخية، عمـو أفريقيا لربالف ك 

Australia) كأمانة  اػبضراء ركاندامبادرة دا، ك ، كصندكؽ البيئة كتغَت اؼبناخ يف ركانؾبلس التنمية الركاندم، ك ،
التكنولوجيات ك  ،(SRF Limited) احملدكدة .إؼ .آر .كشركة إس ،(esuooA) كشيكو، الركانديةاعببهة الوطنية 

 .(World Avoided Project)العاَف اؼبنسي  مشركعك الضوابط كاألمن، ك مناخ لل اؼبتحدة
 أعضاء المكتب -باء 

 التحضَتم لبلجتماع السيد كراجنيك كالسيد ظبيث. اشًتؾ يف رئاسة اعبزء - ٙٔ
 إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري -جيم 

مت إقرار جدكؿ األعماؿ التاِف للجزء التحضَتم على أساس جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت الوارد يف الوثيقة  - ٚٔ
UNEP/OzL.Pro.28/1: 

 افتتاح اعبزء التحضَتم: -ٔ
 كاندا؛بيانات فبثل )فبثلي( حكومة ر  )أ(

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

 ؛إقرار جدكؿ أعماؿ اعبزء التحضَتم ()أ
 .تنظيم العمل )ب(

 :اإلداريةاؼبسائل  -ٖ
 ؛ٕٚٔٓالنظر يف عضوية ىيئات بركتوكوؿ مونًتياؿ لعاـ  )أ(

 كميزانيات الربكتوكوؿ. كوؿ مونًتياؿربكتو للصندكؽ االستئماين لالتقرير اؼباِف  )ب(
عن بدائل  كاؼبستكملةتقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بشأف اؼبعلومات اعبديدة  -ٗ

 (.ٗ/ٕٚاؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف )اؼبقرر 
ًتتبة تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بشأف تقييم اؼبنافع اؼبناخية، كاآلثار اؼبالية اؼب -٘

على الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ نتيجة للجداكؿ الزمنية للتخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف 
 .(ٔ/ٖ-إ.اؽبيدركفلورية الواردة يف مقًتحات التعديل )اؼبقرر د

 .(ٔ/ٕٚ)اؼبقرر  مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية -ٙ
 من بركتوكوؿ مونًتياؿ:طاء  ٕ -ف أل ٕاد و اؼب دبوجباؼبسائل اؼبتصلة باإلعفاءات  -ٚ

 ؛ٕٚٔٓلعاـ الًتشيحات لئلعفاءات ألغراض االستخداـ الضركرم  )أ(
 . ٕٛٔٓك ٕٚٔٓللعامُت  الًتشيحات لئلعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرج )ب(

اختصاصات الدراسة اؼبتعلقة بتجديد موارد الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ  -ٛ
 .ٕٕٓٓ-ٕٛٔٓفًتة يف ال
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تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كفريق التقييم العلمي بشأف ربليل التناقضات بُت  -ٜ
الًتكيزات اؼببلحظة لرابع كلوريد الكربوف يف الغبلؼ اعبوم كالبيانات اؼببلغ عنها خبصوص رابع  

 .(ٚ/ٕٚكلوريد الكربوف )اؼبقرر 
 (.ٕٜ، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8)يق اؼبعايَت مقًتح إنشاء فريق ـبصص لتنس -ٓٔ
اؼبسائل اؼبتعلقة باالمتثاؿ كاالببلغ عن البيانات: عرض عمل عبنة التنفيذ دبوجب إجراء عدـ  -ٔٔ

 االمتثاؿ لربكتوكوؿ مونًتياؿ كاؼبقررات اليت أكصت هبا كالنظر فيهما.
 .عضوية فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم -ٕٔ
 (.٘/ٕٚ)اؼبقرر  مسائل متصلة بالتخلُّص التدرهبي من مرّكبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية -ٖٔ
 (.ٚ/ٕٙ)اؼبقرر  توفر اؽبالونات اؼبستعادة أك اؼبعاد تدكيرىا أك اؼبستخلصة -ٗٔ
 مسائل أخرل. -٘ٔ

 تنظيم العمل -دال 
اغبد مع السعي إُف حبسب االقتضاء،  اتفقت األطراؼ على اتباع إجراءاهتا اؼبعتادة كإنشاء أفرقة اتصاؿ - ٛٔ

باستثناء عبنة اؼبيزانية، اليت  ،للوفود الصغَتة يةمن عدد األفرقة اليت تعمل يف كقت كاحد لضماف اؼبشاركة الفعل
 عقد عند الضركرة.نست

 المسائل اإلدارية - ثالثاً 
 1106عام في النظر في عضوية ىيئات بروتوكول مونتريال  - ألف

مناصب يف ـبتلف شغل شارؾ إُف اجملموعات اإلقليمية تقدًن ترشيحاهتا إُف األمانة لطلب الرئيس اؼب - ٜٔ
اؽبيئات التابعة لربكتوكوؿ مونًتياؿ، دبا يف ذلك أعضاء مكتب االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ، كالرئيسُت 

 ،تعدد األطراؼ كعبنة التنفيذكأعضاء اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼب ،اؼبشاركُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية
 .ٕٚٔٓدبوجب إجراء عدـ االمتثاؿ لربكتوكوؿ مونًتياؿ لعاـ 

 عبنة التنفيذ كاللجنة التنفيذيةعضوية لأهنا تلقت أظباء اؼبرشحُت كيف كقت الحق، أبلغت األمانة عن  - ٕٓ
ف مشاريع اؼبقررات ، كإٔٚٔٓلعاـ   للفريق العامل اؼبفتوح العضويةُت اؼبشاركُتلرئيسل، ككذلك ٕٚٔٓلعاـ 

 خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول. كتعتمدىااألطراؼ  ايف ذبميع اؼبقررات لكي تنظر فيه قد أدرجتذات الصلة 

 التقرير المالي للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال وميزانيات البروتوكول - باء
ة الصادرة عن األمانة بشأف اؼبراجعة يف سياؽ تقدًن ىذا البند، لفت الرئيس اؼبشارؾ االنتباه إُف اؼبذكر  - ٕٔ

للصندكؽ االستئماين  ٕٛٔٓك ٕٚٔٓكاؼبيزانيتُت اؼبقًتحتُت لعامي  ٕٙٔٓاؼبقًتحة للميزانية اؼبعتمدة لعاـ 
اؼبلحقة كاإلضافة  (UNEP/OzL.Pro.28/4/Corr.1)اؼبذكرة ، كتصويب UNEP/OzL.Pro.28/4))لربكتوكوؿ مونًتياؿ 

. كأشار إُف أف األطراؼ اعتادت يف االجتماعات السابقة اتباع اؼبمارسة (UNEP/OzL.Pro.28/4/Add.1)هبا 
خبصوص اؼبتمثلة يف إنشاء عبنة معنية باؼبيزانية الستعراض الوثائق اؼبتعلقة باؼبيزانية كإعداد مشركع مقرر أك أكثر 

السيد  ، ينسقهامعنية باؼبيزانية ةاؼبيزانية. ككفقان لتلك اؼبمارسة، اتفقت األطراؼ على إنشاء عبنة مفتوحة العضوي
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على اؼبيزانيات اؼبخصصة ، لبلتفاؽ ساالس )اؼبكسيك( كالسيدة جياف كبلرؾ )إيرلندا( سإيفز إنريك غومي
 كإعداد مشاريع مقررات بشأف اؼبسائل اؼبالية للربكتوكوؿ. ،للصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ

لجنة اؼبيزانية مشركع مقرر بشأف التقرير اؼباِف كميزانية لف اف اؼبشاركاالرئيسقدـ  كيف كقت الحق - ٕٕ
 لنظر فيو كاعتماده خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول.على اكافقت األطراؼ ك الصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ، 

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات الجديدة والمستكملة عن بدائل  - رابعاً 
 (16/3مواد المستنفدة لألوزون )المقرر ال

، إُف أف اجتماع األطراؼ كاف قد من جدكؿ األعماؿ ٗللبند  ويف سياؽ عرض ،أشار الرئيس اؼبشارؾ - ٖٕ
إُف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف يعد تقريران لكي ينظر فيو الفريق العامل  ٗ/ٕٚطلب يف اؼبقرر 

ةن من ذلك التقرير لكي ينظر فيها االجتماع الثامن كالعشركف لؤلطراؼ. اؼبفتوح العضوية، كنسخةن مستكمل
تقريران أكليان يف االجتماع السابع كالثبلثُت للفريق العامل قد قدمت العمل اليت أنشأىا الفريق  ككانت إحدل فرؽ
ثبلثُت للفريق العامل، ، كتقريران منقحان يف االجتماع الثامن كالٕٙٔٓيف نيساف/أبريل اؼبعقود اؼبفتوح العضوية، 

 تعليقاتمن التقرير، تأخذ يف االعتبار ال مستكملةسبوز/يوليو. كأعدت فرقة العمل بعد ذلك نسخة  يفاؼبعقود 
ا االجتماع الثامن كالعشركف لؤلطراؼ. ككرد اؼبوجز مالواردة خبلؿ ىذين االجتماعُت كبعدنبا، لكي ينظر فيه

كرة األمانة بشأف اؼبسائل اؼبطركحة لكي يناقشها االجتماع الراىن التنفيذم للتقرير يف إضافة ملحقة دبذ 
(UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1). 

فرقة العمل اؼبشاركُت ألرؤساء الك  ٗ/ٕٚباسم فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر قدمت السيدة بيبل مارانيوف ك  - ٕٗ
لسيد فابيو بولونارا كالسيد آشلي ا كأعضاء فرقة العمل، ربز كالسيد ركبرتو بيشوتومربت كوهباألخرل، كالسيد ال

اؼبدُف هبا تعليقات يستجيب لل التقرير فذكركا فيو أ، ستكملككدكوؾ كالسيدة ىيلُت توب، عرضان عن التقرير اؼب
خبلؿ االجتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية بشأف معايَت درجات اغبرارة احمليطة العالية 

لتصنيع اعبديد على ا، كما يقدـ اؼبزيد من اؼبعلومات اؼبتعلقة بالطلب اإلصباِف كالطلب كسيناريوىات التخفيف
الفرع كخدمات الصيانة كتوافر البدائل لئلرغاء كألجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة كاآليركسوالت. كيرد يف 

 ؽبذا التقرير موجز للعرض. الثايناؼبرفق ألف من 
وبة بشأف اؼبسائل اليت ُسلط الضوء عليها خبلؿ العرض أك نوقشت يف العرض فًتة أسئلة كأج تأعقبك  - ٕ٘

 التقرير.
أعرب عدد من اؼبمثلُت عن رغبتهم يف االطبلع على معلومات بشأف كميات استهبلؾ كإنتاج ك  - ٕٙ

 ةعن األطراؼ العاملاليت يوفرىا التقرير مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف البلداف، فضبلن عن البيانات اجملمعة 
كبَتة من يبلن جدان من البلداف كاف مسؤكالن عن نسبة  قلسيما كأف عددان  ال ا،دبوجبه كغَت العاملة ٘دبوجب اؼبادة 

إنتاج كاستهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كبالنيابة عن فرقة العمل، رّد السيد المربت كوهبربز، الرئيس 
غَت متوافرة كأف البيانات اجملّمعة عن األطراؼ العاملة دبوجب  ، موضحان أف تلك اؼبعلوماتلفرقة العملاؼبشارؾ 

تنطوم على درجة من عدـ التيقن. كأكد أيضان أف فرقة العمل قد راعت، أثناء ها وجبدبكغَت العاملة  ٘اؼبادة 
د األكركيب، يف الواليات اؼبتحدة كاالربا عموؿ هباالطلب يف اؼبستقبل، اللوائح التنظيمية اؼبإعداد التوقعات بشأف 

 بلداف أخرل. ةكلكنها َف تراِع اللوائح التنظيمية يف أي
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ردان على عدة أسئلة بشأف تكلفة البدائل كتوافرىا، أكضح أف أسعار بدائل مركبات الكربوف ك  - ٕٚ
اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي َف تستقر بعد يف السوؽ، ذلك ألف الكثَت منها 

، بدائلبناء بعض قدرات اإلنتاج لبعض الأشار إُف زاؿ قيد التطوير أك َف يطور إال يف اآلكنة األخَتة. ك ي ال
اعتماد تلك البدائل. كأضاؼ أف الوضع يتغَت بسرعة  معدؿ  على ىي تعتمد أيضان ك  ،تزاؿ قيد التوّسع كلكنها ال

تزاؿ غَت مستقرة  تقلص، إال أف األسعار الكبَتة كأنو على الرغم من أف نطاؽ أسعار بعض البدائل آخذ يف ال
التقرير َف يأخذ يف اعتباره دقة. كأّكد أيضان أف أم قدر من الكمن الصعب جدان التنبؤ بالتطورات اؼبستقبلية ب

تكاليف حقوؽ اؼبلكية الفكرية؛ كعلى غرار اؼبسائل األخرل، يستحيل اغبصوؿ على بيانات دقيقة بشأف تلك 
لتقرير َف يقدـ تفاصيل عن توافر البدائل يف ـبتلف األقاليم؛ فعادة ما تكوف ىذه اؼبعلومات التكاليف. كما أف ا

البلداف النامية. عدد من يف إجراء بعض الدراسات ككوف دراسات أخرل قيد التنفيذ ب علموغَت متوافرة رغم 
يف صبيع البلداف، رغم أف األمر  نفس القدرأف البدائل ستتوافر بإُف االفًتاض يستند تقرير فرقة العمل قاؿ إف ك 

 سيختلف على أرض الواقع.
أضاؼ السيد ككدكوؾ، ردان على سؤاؿ بشأف توافر بدائل الرغاكم، أنو من الصعب التنبؤ بالتطورات ك  - ٕٛ

مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية من كل أسعار  لى من عاؼبستقبلية. فأسعار األكليفينات اؽبيدركفلورية حاليان أ
ربوف اؽبيدرككلورية فلورية، كلكنو من اؼبرجح إُف حد كبَت أف يتم تطوير خبلئط جديدة من شأهنا كمركبات الك

 توفَت أداء أفضل بأسعار أقل.
يف الوقت الذم تعتمد فيو الشركات الكبَتة بدائل مثل السيكلوبنتُت  والحظ عدد من اؼبمثلُت أنك  - ٜٕ

اؼبتوسطة اغبجم اليت سبثل اعبزء األكرب من الشركات يف ال يناسب الشركات الصغَتة ك فإف ذلك اػبيار لئلرغاء، 
السيد  كافق مصدر قلق كبَت بالنسبة لبلستدامة االقتصادية لتلك الشركات. ك أكدكا أف ذلك ك  .البلداف النامية

 قاؿ إنو علىك مشَتان إُف أف قابلية االشتعاؿ سبثل أيضان مصدر قلق للشركات الصغَتة كاؼبتوسطة اغبجم،  ،كوهبربز
 ىاتزاؿ غَت ميسورة السعر، إال أف من اؼبرجح جدان أف تنخفض أسعار  الرغم من أف األكليفينات اؽبيدركفلورية ال

يف اؼبستقبل. كردان على سؤاؿ آخر قاؿ إنو يستحيل إخضاع التقنيُت من ـبتلف القطاعات، كقطاعات التربيد 
 .كتكييف اؽبواء كالرغويات، للتدريب معان على تطبيق البدائل

، أّكد أف ىذه اؼبادة متاحة ذباريان، ٕٖ - ردان على سؤاؿ بشأف توافر ُمركَّب الكربوف اؽبيدركفلورمك  - ٖٓ
ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث  كُتدَرس كتطّبق على نطاؽ كاسع باعتبارىا بديبلن 

اليت تستطيع استخداـ  اتعليق على توافر اؼبادة كاؼبعدّ من اؼبستحيل لفرقة العمل التفاالحًتار العاؼبي. كمع ذلك 
يف بلداف كأقاليم ؿبددة، ذلك ألف األمر يتوقف على عوامل كثَتة جدان  ٕٖ - ُمركَّب الكربوف اؽبيدركفلورم

 تتوافر اؼبعلومات بشأهنا لدل فرقة العمل. ال
ائل أجهزة االستنشاؽ باعبرعات ردان على سؤاؿ بشأف العوائق االقتصادية اليت ربوؿ دكف اعتماد بدك  - ٖٔ

يف التقرير، أكضح على النحو اؼبشار إليو اؼبقننة احملتوية على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف البلداف النامية، 
السيد تويب أف تكلفة أجهزة استنشاؽ اؼبساحيق اعبافة أعلى من تكلفة أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة 

أجهزة استنشاؽ اؼبساحيق اعبافة ذات اعبرعة الواحدة أقل غَت أف  لكربوف اؽبيدركفلورية.احملتوية على مركبات ا
 تكلفة كميسورة اؼبناؿ حىت بالنسبة للمرضى ذكم الدخل اؼبنخفض.

ذلك الوارد يف التقرير، أكضح السيد كوهبربز أف  ٖردان على سؤاؿ بشأف جدكل سيناريو التخفيف ك  - ٕٖ
تصنيع مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية؛ كليس عن تحوؿ العلى أنو تاريخ بدء  ٕٕٓٓالسيناريو كاف قد حدد عاـ 
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تاريخ االنتهاء سبامان من التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كقد ُكضع ذلك السيناريو كغَته 
كفيما  ماؿ العملية.الستكتلفة زمنية ـب جداكؿجانب إُف كبداية عملية التحّوؿ،   ٕٕٓٓإلبراز أثر ربديد عاـ 

كغَته من السيناريوىات الواردة يف التقرير، العمل اؼبعتاد يتعلق ببعض اإليضاحات اؼبطلوبة خبصوص سيناريو 
 أشار إُف أنو قد يكوف من اؼبفيد إجراء مناقشة ثنائية مع الطرؼ اؼبدِف بالتعليقات.

ت تسرب مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، معدالأخذ يف اعتباره ردان على سؤاؿ عما إذا كاف التقرير قد ك  - ٖٖ
أكضح أف األرقاـ ُحسبت على االفًتاض أف صبيع مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبنَتجة ستنطلق يف هناية اؼبطاؼ 

 النظر فيها.ـبتلف تدابَت التقليل من التسرب كضركرة مواصلة  نبيةأبأقر إال أنو يف الغبلؼ اعبوم. 
ر اؼبنظمات الدكلية معايَت جديدة، أّكد أف تلك العملية تستغرؽ كقتان طويبلن. كردان على سؤاؿ بشأف نش - ٖٗ

لزمن اؼبطلق اؼبطلوب ثبلث سنوات، بيد أف العملية قد تستغرؽ ما لتوقع أف يكوف اغبد األدىن كقاؿ إف من اؼب
لى مبيعات يصل إُف طبس سنوات. كردان على سؤاؿ آخر، قاؿ إف الفريق ال يستطيع أف يعلق بشكل مفيد ع

 اففإنفاذ تلك اؼبعايَت أمر ىبص البلد - اؼبعايَت الدكلية يف ـبتلف البلداف يفتستو  أجهزة تكييف اؽبواء اليت ال
 .ةكاؼبصّدر  ةاؼبوّرد
ردان على سؤاؿ بشأف مدل اغباجة إُف إعادة التصميم  لتكييف اؼبعدات الستخدامها يف درجات ك  - ٖ٘

ف األمر سيشمل قدران من إعادة اؽبندسة كاستخداـ بعض اؼبكونات اغبرارة احمليطة العالية، كضح أظركؼ 
كأضاؼ مع ذلك فمن الصعب التعميم حيث ستختلف إعادة التصميم من منتج آلخر. ك اعبديدة أك اؼبعدلة؛ 

من الصعب تقدير أثر إعادة التصميم على األسعار ألنو سيختلف حسب اؼبنتج كالقطاع الفرعي كحجم أف 
 لتقديرات كاف ليتطلب متسعان من الوقت يفوؽ الوقت الذم أتيح لفرقة العمل.السوؽ؛ فإصدار ا

أنو على الرغم من تفهمها لرغبة األطراؼ يف اغبصوؿ على إُف السيدة مارانيوف يف اػبتاـ كأشارت  - ٖٙ
ارات قر على ازباذ ال ،بدافع الضركرةدأب يف اؼباضي، اجتماع األطراؼ فإف معلومات شاملة قبل ازباذ القرارات، 

. كأشارت إُف إضافية عّدؿ مساره بعد ذلك كلما توافرت معلوماتإنو على أساس معلومات جزئية فقط، مث 
تقاريره عن البدائل استكماؿ أنو، يف اغبالة الراىنة، يبكن لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف يواصل 

استعراض التكنولوجيات اؼبستحدثة بصورة بكامان تضمن أحتسيما أف اقًتاحات التعديل  كتكاليفها كتوافرىا، ال
 منتظمة.

عقب فًتة األسئلة كاألجوبة، قاؿ أحد اؼبمثلُت إف بعض بدائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات ك  - ٖٚ
القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي َف تعمل جيدان يف الظركؼ اؼبدارية، كأعرب عن أملو يف أف يتمكن 

لوجيا كالتقييم االقتصادم من مساعدة األطراؼ على اختيار بدائل مبلئمة. كقاؿ فبثل آخر إنو، على فريق التكنو 
ألطراؼ فكرة كاضحة عن نوع ا تعطيالرغم من أف سيناريوىات التخفيف اؼبعركضة يف التقرير مفيدة للغاية ك 

دائل كتوافرىا، كخاصة بالنسبة اإلجراءات اليت قد يتعُت ازباذىا، إال أف قلة اؼبعلومات بشأف تكاليف الب
 لقطاعات فرعية كأقاليم بعينها، تشكل مصدر قلق.

سيما عن الرغاكم كاآليركسوالت. كقاؿ  رحب فبثل آخر باؼبعلومات اعبديدة اليت يتضمنها التقرير، الك  - ٖٛ
االن جيدان مثيشكل إنو، على الرغم من أف اعتماد اؽبيدرككربونات كعوامل إرغاء ينطوم على ربديات، إال أنو 

ربتول على  على إمكانية ربقيق طفرة يف االنتقاؿ من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية إُف البدائل اليت ال
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، دكف استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف اؼبرحلة االنتقالية. كعلى كبو 

نخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ألجهزة االستنشاؽ باعبرعات فباثل، تتوافر بدائل مغايرة كذات قدرة م
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ربديات يف بعض من ىي األخرل ما تنطوم عليو اؼبقننة احملتوية على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، رغم 
جة الظركؼ. كرحب باؼبعلومات الواردة يف التقرير بشأف العمليات اؼبتعلقة باؼبعايَت الدكلية، كأضاؼ أف ىناؾ حا

دبا فيها  - كاضحة الستحداث اؼبعايَت من أجل ضماف إمكانية اعتماد البدائل اؼبراعية للمناخ كالصاغبة اقتصاديان 
 ٘بصورة أكسع يف صبيع القطاعات لدل األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة  - مواد التربيد القابلة لبلشتعاؿ

 على حد سواء. بهادبوجكاألطراؼ العاملة 

بشأف تسرب مركبات  آخر عن أملو يف أف هُبرم الفريق ضمن أعمالو اؼبستقبلية أحباثان كأعرب فبثل  - ٜٖ
 ىامان  خبلؿ عمليات التصنيع كالصيانة، كأضاؼ أف تلك العمليات تشكل مصدران  الكربوف اؽبيدركفلورية

يفينات يتفحص بشكل أدؽ اغباالت اليت تكوف فيها األكلأف  قيإنو ينبغي للفر  لبلنبعاثات. كقاؿ أيضان 
اؽبيدركفلورية أنسب البدائل عن مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي 

 سيما يف البلداف النامية. كأكثرىا مراعاة للبيئة، دبا يف ذلك أثرىا االقتصادم، كال
راؼ اؼبهتمة مشاكرات غَت رظبية ، كاتُفق على أف ذبرم األطباؼبعلومات اؼبقدمة كأحاطت األطراؼ علمان  - ٓٗ

 بشأف اؼبسألة أثناء االجتماع اغباِف.

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم المنافع المناخية، واآلثار المالية المترتبة  -خامساً 
الصندوق المتعدد األطراف نتيجة للجداول الزمنية للتخفيض التدريجي لمركبات الكربون في 
 (2/0 -دروفلورية الواردة في مقترحات التعديل )المقرر د.إالهي
يف سياؽ عرضو ؽبذا البند، إُف أف االجتماع االستثنائي الثالث لؤلطراؼ كاف قد أشار الرئيس اؼبشارؾ،  - ٔٗ

، إُف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم إعداد تقرير لينظر فيو االجتماع الثامن ٔ/ٖ -إطلب، يف اؼبقرر د.
الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ نتيجة  يفتقييمان للمنافع اؼبناخية، كاآلثار اؼبالية اؼبًتتبة  تضمنعشركف لؤلطراؼ، يكال

للجداكؿ الزمنية للتخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية الواردة يف مقًتحات تعديل الربكتوكوؿ فيما 
أنشأ فريق عمل معنيان هبذه اؼبسألة قاـ بإعداد التقرير الذم ق قد كاف الفريك  .يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية

التنفيذم يف إضافة مذكرة األمانة بشأف اؼبسائل اؼبطركحة لكي يناقشها االجتماع اغباِف  هأدرج موجز 
(UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1). 

 كاف للفريق العامل، الرئيساف اؼبشار قدمت السيدة بيبل مارانيوف كالسيد المربت كوهبربزعقب ذلك ك  - ٕٗ
عرضان عن التقرير، حيث قاال إنو يهدؼ إُف تقدًن تعريف كاضح للمصطلحات، كتسخَت اؼبنهجية اؼبقبولة اليت 
استخدمها الفريق يف التقييمات السابقة لسيناريوىات العمل اؼبعتاد كالتخفيف ؼبختلف االستخدامات القطاعية، 

ؽبذا التقرير  الثايناؼبرفق الفرع باء من تملة ؼبقًتحات التعديل. كيرد يف كتقدًن تقييم مبدئي للمنافع كالتكاليف احمل
 موجز للعرض.

أعقب العرض فًتة أسئلة كأجوبة بشأف اؼبسائل اليت ُسلط الضوء عليها خبلؿ العرض أك نوقشت يف ك  - ٖٗ
 التقرير.

ر تفًتض أف صبيع ردان على أحد األسئلة، أكد السيد كوهبربز أف السيناريوىات الواردة يف التقريك  - ٗٗ
كضع  يف حُت أنو من اؼبفيدمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبنَتجة ستنبعث يف هناية اؼبطاؼ إُف الغبلؼ اعبوم. ك 
األمر معقد أف اتضح فقد عدة سيناريوىات تتضمن افًتاضات بشأف معدالت االستعادة كإعادة االستخداـ، 

 لى استعادة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبستخدمة.حيث يتطلب معلومات عن قدرات فرادل األطراؼ ع
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يف التقرير، قاؿ إف الفريق استخدـ تعريفان  ‘‘االستهبلؾ’’ك ‘‘الطلب’’ردان على سؤاؿ عن الفرؽ بُت ك  - ٘ٗ
للطلب انطبلقان من القاعدة، حيث حسب كميات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اليت من احملتمل أف تدعو 

بدكرىا بتقديرات النمو ستتأثر اد حجم اؼبعدات اليت يتوقع أف تكوف عاملة يف كل قطاع، كاليت اغباجة إليها إلمد
االستهبلؾ، على النحو الذم يعرفو بركتوكوؿ مونًتياؿ، أما استنادان إُف الناتج احمللي اإلصباِف كعدد السكاف. 

كربوف اؽبيدركفلورية اؼبنتجة كاؼبخزنة أكرب حجمان، ألنو يشمل من بُت صبلة أمور أخرل مركبات الفُيفًتض أنو 
النسبة للفريق تقدير على ستحيل يكأم مركبات كربوف ىيدركفلورية تسربت ما بُت اإلنتاج كاالستخداـ، كلكن 

أرقاـ ؼبثل ىذه العوامل. كبصورة عامة، كاف الفريق قد استخدـ االفًتاضات الواردة يف تقاريره السابقة عن 
 ةالوارد ٕٗٔٓيف عاـ  ات الطلبفلورية. كردان على سؤاؿ آخر، قاؿ إنو يعتقد أف تقدير مركبات الكربوف اؽبيدرك 

 .االنظر فيه واصلتسم بالدقة، إال إنو يبكن للفريق أف يتيف التقرير 
أكدت السيدة مارانيوف، ردان على األسئلة، أف الفريق َف يأخذ يف االعتبار اؼبنافع اؼبناخية للتصدم ك  - ٙٗ

قد تكوف   كمياتو  تقارير أخرل توحي بأفعدة ، كأقرت بأف ٖٕ - ركب الكربوف اؽبيدركفلورمالعرضي ؼبئلنتاج ل
. كَف يدرج الفريق أيضان أم تقديرات ألثر إعفاء البلداف ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية، نظران ألف كبَتة

ا اقًتحو أحد اؼبمثلُت، إف تفاصيل ذلك اإلعفاء. كقالت أيضان، على غرار ماألطراؼ ال تزاؿ بصدد مناقشة 
كاستيعاب  سيساعد على تعزيز التنمية ٘ازباذ اإلجراءات اؼببكرة من جانب األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 

بدائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي. كأشارت أيضان إُف أف 
مل لقياـ البلداف بزيادة إنتاجها ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية بغية رفع خطوط األساس الفريق َف يراِع األثر احملت

 كضح السيد كوهبربز، استندت حسابات الفريق فقط إُف تقديرات الطلب انطبلقان من القاعدة.ألديها؛ ككما قد 
عبداكؿ الزمنية للتخفيض ااحملسوبة يف ردان على سؤاؿ عن الفركؽ الصغَتة نسبيان بُت اؼبنافع اؼبناخية ك  - ٚٗ

الواردة يف مقًتحات التعديل،  ٘ألطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة دل االتدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ل
، أم ما بعد تاريخ االنتهاء من ٕٓ٘ٓقاؿ السيد كوهبربز إف ذلك نتيجة امتداد السيناريوىات حىت عاـ 

ستكوف أكرب إذا ما اختَت كأكد أف الفركؽ . بوقت طويل تعديبلت اؼبقًتحةالتخفيض التدرهبي الوارد يف صبيع ال
 فق زمٍت أقصر.أ

التطبيقي، قاؿ إف الفريق  ةنظمن تقرير صدر مؤخران عن اؼبعهد الدكِف لتحليل األعردان على سؤاؿ ك  - ٛٗ
حيث ى ذلك، علالتعليق  ليس بوسعو للتكاليف، كلكن مرتفع جدان تقدير ما يتضمنو من على علم بالتقرير ك 

سيدرس نتائجو كينظر فيها. كأكد أف تقديرات الفريق للتكاليف اؼبًتتبة على  َت أنوغأِعد التقرير حديثان؛ 
تكلفة التعويض عن إغبلؽ ك : تكلفة ربويل معدات التصنيع، ىي الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ مشلت ثبلثة عناصر

تشمل تكلفة  كبات الكربوف اؽبيدركفلورية. إال أهنا الكتكلفة عمليات صيانة اؼبعدات اؼبستخدمة ؼبر  ،اؼبرافق
 َف يسبق للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ سبويل مثل تلك التكاليف. إذالتخلص من اؼبعدات القديبة، 

ردان على سؤاؿ آخر، قاؿ السيد كوهبربز إنو على الرغم من أف حساب اؼبنافع اؼبناخية الناذبة عن ك  - ٜٗ
بعينها قد يكوف أمران مفيدان، إال أنو سيشكل مهمة ضخمة تتطلب معلومات اإلجراءات اؼبتخذة يف أقاليم 

مفصلة عن كل بلد من البلداف. كأكدت السيدة مارانيوف أف الفريق قد اعتمد تعريفان ضيق النطاؽ إُف حد ما 
اخية زبفيض الطلب على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية خبلؿ حسابو للمنافع اؼبنيأخذ يف اعتباره سول  ال

 الناذبة عن كل مقًتح من مقًتحات التعديل، مع مقارنتو بسيناريو العمل اؼبعتاد.
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عقب فًتة األسئلة كاألجوبة، قاؿ العديد من اؼبمثلُت إنو على الرغم من القيمة اليت يبثلها التقرير، ك  - ٓ٘
لب يف اؼبستقبل، نظران أنو يتعُت على األطراؼ توخي اغبذر عند النظر يف اإلسقاطات الواردة فيو بشأف الط إال

 التطورات اؼبستقبلية.من لعدـ التيقن 
يف اؼبنافع اؼبناخية الًتاكمية ؼبقًتحات التعديل األربعة، فبا يؤدم  ان كبَت   ان قاؿ أحد اؼبمثلُت إف ىناؾ فرقك  - ٔ٘

لى جيغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف، كإف ىذا الفرؽ يعتمد يف اؼبقاـ األكؿ ع ٓ٘إُف ؾبموع أكثر من 
الوقت اؼبقًتح لبدء التخفيض التدرهبي. كإضافة إُف ذلك، قاؿ إف معاعبة التقرير للمقًتح اؽبندم، الذم افًتض 
عدـ التوصل التفاؽ بشأف اتباع خطوات انتقالية للتخفيض التدرهبي بالنسبة لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 

السائدة ىي االتفاؽ على خطوات انتقالية للتخفيض  ، ردبا كانت غَت كاقعية حيث إف النيةٕٓ٘ٓقبل عاـ  ٘
التدرهبي؛ فلو كاف قد راعى ىذه اػبطوات عباءت الفوائد اؼبتوقعة للمنافع اؼبناخية اؼبنبثقة عن اؼبقًتح أعلى. 

الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ كانت مفيدة للغاية،  يفإنو، على الرغم من أف تقديرات التكاليف اؼبًتتبة  أيضان كقاؿ 
يف  - كبناء القدرات كالتعزيز اؼبؤسسي كإعداد اؼبشاريع  -ال أف ىناؾ حاجة ألخذ فئات تكاليف أخرل أيضان إ

عامان يكوف غَت مؤكد، كلكن فور  ٓٗأك  ٖٓعُت االعتبار. كإضافة إُف ذلك، قاؿ إف أم إسقاط موزع على 
إف  كمضى قائبلن موارد الصندكؽ.  اعتماد التعديل، سيعاد تقييم التكاليف كل ثبلث سنوات يف إطار ذبديد

اليت توحي بأف التكاليف الًتاكمية  ،اؼبعهد الدكِف لتحليل النظم التطبيقيعن  الصادر مؤخران تقرير الاقًتاحات 
أعلى فبا قدره الفريق، ليست بالضركرة صحيحة؛ فعلى الرغم من أف اؼبنافع اؼبناخية جاءت تراكمية بشكل 

كقاؿ إنو يتطلع إُف  .كاليف تكوف يف شكل تكاليف ربويل رأظبالية ؼبرة كاحدةكاضح، إال أف كثَتان من الت
 مناقشة ىذه اؼبسألة ؾبددان.

قاؿ فبثل االرباد األكركيب إف تقرير الفريق قد ىّوف من شأف اؼبنافع اؼبناخية اؼبتعلقة بالتعديل اؼبقًتح من ك  - ٕ٘
يتم االتفاؽ على خطوات انتقالية للتخفيض التدرهبي طرفو، بينما بالغ يف تقدير التكاليف عندما افًتض أنو لن 

كأف التخفيض التدرهبي سيستكمل سبامان يف السنة األخَتة، أم قبل  ،٘ألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة دل ال
على  ٕٕٓٓ. فاؼبقًتح نّص بوضوح على أنو سيتم االتفاؽ على خطوات انتقالية حبلوؿ عاـ ٕٓ٘ٓحلوؿ عاـ 

إُف ذلك، سيعزز هنج السلة الوارد يف التعديل اؼبقًتح إحداث طفرة يف ؾباؿ  أقصى تقدير. كإضافة
التكنولوجيات. كيف سياؽ أكسع، قاؿ إف طوؿ فًتة التحوؿ سيؤدم إُف زيادة الطلب على مركبات الكربوف 

ت يف حدكث تأخَت مدتو طبس سنواإف فككفقان للفريق اؽبيدركفلورية كقدر كبَت من خدمات الصيانة البلحقة. 
. كلو كانت ىذه اؼبسائل ٖٕٓٓبدء التخفيض التدرهبي من شأنو أف يضاعف التأثَت اؼبناخي حبلوؿ عاـ 

أخذت يف االعتبار يف التقرير، لكاف توقع اؼبزيد من اؼبنافع اؼبناخية كقدران أقل من التكاليف اؼبًتتبة على التعديل 
 اؼبقًتح من قبل االرباد األكركيب.

توجههم بالشكر للفريق على عملو الشاؽ، إف التقرير َف يكن شامبلن بالقدر مع فبثلُت، عدة كقاؿ  - ٖ٘
ًتكيزه حصريان على اؼبنافع اؼبناخية كالتكاليف فنتيجة ليسمح لؤلطراؼ بالتوصل إُف قرارات حاظبة.  لكيالكايف 

توافر البدائل بعض العناصر مثل تكلفة كالفعالية ك  الواقعة على عاتق الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ، ذباىل
بد من أخذىا بعُت االعتبار، خاصة بالنسبة للبلداف النامية ذات  كسبلمتها، كىي قضايا حاظبة كاف ال

 االقتصادات اؽبشة.
األرقاـ ستند إُف األرقاـ اؼبتعلقة بفعالية التكلفة اليت استخدمها الفريق، كاليت تف إكقاؿ أحد اؼبمثلُت  - ٗ٘

للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ للمرحلة الثانية من التخلص التدرهبي من مركبات اليت اعتمدهتا اللجنة التنفيذية 
الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، ال تنطبق بالضركرة على اؼبرحلة األكُف من التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف 
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نفسها رككلورية فلورية اؽبيدركفلورية. فقد تبُت أف األرقاـ اؼبستخدمة للتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيد
هتّوف من قدر التكاليف اغبقيقية اليت تتكبدىا الشركات عند التحوؿ كبو البدائل. كمن الضركرم اغبصوؿ على 
معلومات مفصلة عن تكاليف بدائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار 

األطراؼ من فهم آثار اقًتاحات التعديل على اقتصاداهتا كعلى  العاؼبي، على أساس إقليمي، قبل أف تتمكن
 الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ.

ككجو فبثلوف آخركف االنتباه إُف أنبية قضايا مثل تكاليف التخلص من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية  - ٘٘
 التخفيض التدرهبي ؼبركبات ، كتأثَتااستبداؽبيتعُت كمن اؼبعدات اؼبستخدمة ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اليت س

الطاقة، كالتكاليف اليت يف استخداـ كفاءة الالكربوف اؽبيدركفلورية على اؼبشاريع الصغَتة كاؼبتوسطة اغبجم، ك 
ستواجهها البلداف اؼبستوردة للبدائل، كاحتياجات كشواغل البلداف ذات حجم االستهبلؾ اؼبنخفض. كاف ينبغي 

الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي  أف تتسم عملية استبداؿ مركبات
 للبيئة.بالنسبة باالستدامة، سواء بالنسبة للصناعة يف البلداف النامية، أك 

على أف التقرير يقدـ معلومات كافية يف اؼبرحلة اغبالية للسماح دبناقشة  كاأكد بيد أف فبثلُت آخرين - ٙ٘
األىم من ذلك أف التقرير ينص بوضوح على أف ربديد موعد التجميد أضافوا أف مل. ك مقًتحات التعديل بالكا

يف كقت مبكر مع كجود خطوط أساس معقولة من شأنو أف يزيد من اؼبنافع اؼبناخية ألم تعديل يف حُت 
نتيجة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ. كاختلفت التكاليف اليت يتحملها الصندكؽ يتكبدىا سيخفض التكاليف اليت 

تكلفة التعديبلت كلما تأخر تاريخ بدء التخفيض  تزداداقًتاحات التعديل بنسبة ثبلثة أضعاؼ، حيث 
بالطبع، إال أف األرقاـ  مهمان  ان التدرهبي. كعلى الرغم من أف توافر معلومات كاملة عن تكاليف البدائل يعترب أمر 

ا يكفي من التفاصيل لفهم آثار كتكاليف كل اقًتاح الواردة يف التقرير مشلت صبيع القطاعات الرئيسية ككفرت م
تعديل على نطاؽ كاسع. كمن اؼبتوقع أف يظهر اؼبزيد من اؼبعلومات بشأف البدائل مع بدء األطراؼ غَت العاملة 

لتخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار يف ا ٘دبوجب اؼبادة 
 نقطة انطبلؽ مناسبة. يشكلي، كبدء اللجنة التنفيذية إعداد اؼببادئ التوجيهية، كلكن التقرير العاؼب
 باؼبعلومات اؼبقدمة. كأحاطت األطراؼ علمان  - ٚ٘

 (16/0مسار دبّي بشأن مرّكبات الكربون الهيدروفلورية )المقرر  - سادساً 
 ٗتقديبو ؽبذا البند، إُف أنو كفقان للفقرة  أشار الرئيس اؼبشارؾ للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، يف معرض - ٛ٘

بشأف مسار ديّب، ُعِقدت ؾبموعة من اجتماعات الفريق العامل اؼبفتوح العضوية كاالجتماع  ٔ/ٕٚمن اؼبقرر 
من  ٕٙٔٓللعمل إلجراء تعديل بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف عاـ ’’لؤلطراؼ  الثالث االستثنائي

ت أكالن عن طريق إهباد حلوؿ يف فريق االتصاؿ اؼبعٍت جبدكل كُسبل إدارة مرّكبات الكربوف خبلؿ معاعبة التحّديا
كقد أسفر االجتماع السابع كالثبلثوف كاالجتماع السابع كالثبلثوف اؼبستأنف كاالجتماع الثامن ‘‘. اؽبيدركفلورية

االستثنائي الثالث لؤلطراؼ، يف فيينا كالثبلثوف للفريق العامل اؼبفتوح العضوية عن صدكر مقررات من االجتماع 
، بينما ُعِقد االجتماع الثامن كالثبلثوف اؼبستأنف للفريق العامل اؼبفتوح العضوية مباشرةن ٕٙٔٓ يف سبوز/يوليو

 قبيل االجتماع اغباِف.
ؼبعٍت كبناءن على اقًتاح الرئيس اؼبشارؾ، قرر اجتماع األطراؼ إعادة عقد فريق االتصاؿ اؼبنشأ من قَبل كا - ٜ٘

جبدكل كُسبل إدارة مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية، على أف يظل ربت رئاسة الرئيسُت اؼبشاركُت السيد باتريك 
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كعقدت مناقشات إضافية ربت ىذا البند من جدكؿ  ماكانَتين )أسًتاليا( كالسيد إكسيا ينغسياف )الصُت(.
 (.ٜٙٔ-ٜٗٔاألعماؿ خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول )انظر الفقرات 

 طاء من بروتوكول مونتريال 1 -ألف  1المسائل المتصلة باإلعفاءات بموجب المواد  - سابعاً 

 1106الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري لعام  - ألف

أشار الرئيس اؼبشارؾ، يف معرض تقديبو ؽبذا البند الفرعي، إُف أف طرفان كاحدان فحسب يف عاـ  - ٓٙ
، يتعلق باستخداـ ٕٚٔٓـ ترشيحان لئلعفاءات ألغراض االستخداـ الضركرم لعاـ ، كىو الصُت، قدَّ ٕٙٔٓ

طّنان من رابع كلوريد الكربوف يف اختبارات الزيت كالشحـو كىيدرككربونات النفط الكلية يف اؼباء. كاستمع  ٘ٙ
ولوجيا كالتقييم االقتصادم الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو الثامن كالثبلثُت إُف عرض قّدمو فريق التكن

كعبنة اػبيارات التقنية الطبية كالكيميائية التابعة لو كفيو أكصى الفريق باؼبوافقة على الًتشيح اؼبقدَّـ من الصُت. 
كيف نفس اعبلسة، قّدمت الصُت مشركع مقرر بشأف الًتشيح نّقحتو الحقان آخذةن يف االعتبار اؼبناقشات اليت 

ة كاؼبناقشات غَت الرظبية أثناء اجتماع الفريق العامل. كُعرض مشركع اؼبقرر اؼبنّقح على جرت يف اعبلسات العام
/]ألف[( للنظر ٕٛ، الفرع الثاين، مشركع اؼبقرر UNEP/OzL.Pro.28/3االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ )

 فيو.
 لرفيع اؼبستول.كَعقب العرض أقرّت األطراؼ مشركع اؼبقرر للنظر فيو كاعتماده أثناء اعبزء ا - ٔٙ

 1107و 1106الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الحرج للعامين  -باء 

قدَّمت طبسة أطراؼ شبانية  ٕٙٔٓأشار الرئيس اؼبشارؾ، عند تقديبو ؽبذا البند الفرعي، إُف أنو يف عاـ  - ٕٙ
ار كذلك إُف أف . كأشٕٛٔٓك ٕٚٔٓترشيحات إلعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرج لربكميد اؼبيثيل لعامي 

الفريق العامل اؼبفتوح العضوية استمع يف اجتماعو الثامن كالثبلثُت إُف عرٍض قّدمو فريق التكنولوجيا كالتقييم 
االقتصادم كعبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل التابعة لو بشأف تقييمهما األّكِف كتوصياهتما اؼبؤقتة فيما يتعّلق 

وقت تلّقت اللجنة معلومات إضافية من بعض األطراؼ اؼبقدمة للًتشيحات كأجرت بالًتشيحات. كمنذ ذلك ال
 معها مناقشات ثنائية، ككضعت صيغة هنائية لتقريرىا كتوصياهتا على أساس تلك اؼبناقشات كاؼبعلومات.

رات كقدَّـ السيد إياف بورتر كالسيد ؿبمد بصرم كالسيدة مارتا بيزانو، الرؤساء اؼبشاركوف للجنة اػبيا - ٖٙ
التقنية لربكميد اؼبيثيل، عرضان بشأف التوصيات النهائية للجنة فيما يتعّلق بالًتشيحات لئلعفاءات ألغراض 
االستخداـ اغبرج لربكميد اؼبيثيل، كترشيحُت لبلستخداـ الطارئ ؽبذه اؼبادة الكيميائية قدمتهما إسرائيل 

 بالتقرير اغباِف موجز للعرض أعده مقدِّموه. اينالثاؼبرفق  الفرع جيم من كجامايكا، على التواِف. كيرد يف
كعقب تقدًن العرض، طلب فبثلوف توضيحان بشأف بعض اؼبسائل كأدلوا ببيانات فيما يتعّلق بالتوصيات  - ٗٙ

كاالستخداـ اؼبستمر لربكميد اؼبيثيل كفقان لئلعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرج. كأعرب صبيع الذين تكلموا عن 
يارات التقنية لربكميد اؼبيثيل للعرض اؼبقدَّـ كتقييمها لئلعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرج تقديرىم للجنة اػب

 كيف السنوات السابقة. ٕٙٔٓاؼبقّدمة يف عاـ 
، ٘كأعرب فبثل عن القلق من أف عددان من األطراؼ، كخصوصان األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة  - ٘ٙ
لًتبة كأف االستخدامات الطارئة قد تتعرَّض إلساءة االستخداـ من ِقَبل تزاؿ تستخدـ بركميد اؼبيثيل ؼبعاعبة ا ال

األطراؼ. كتساءؿ اؼبمثل عّما إذا كانت اللجنة ُتدرِؾ مىت يبكن أف تتوّقف األطراؼ عن استخداـ بركميد اؼبيثيل 
 كعّما إذا كاف باإلمكاف قصر االستخدامات على اغبجر كمعاعبات ما قبل الشحن فقط.
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يد بورتر قائبلن إنو على الرغم من أنو يصعب جدان على اللجنة تقدًن مثل ىذا التنبؤ إال أف كأجاب الس - ٙٙ
صبيع األطراؼ اؼبقدمة للًتشيحات أشارت إُف رغبتها يف التخلص التدرهبي من استخداـ بركميد اؼبيثيل، كإف 

ؿ إُف السيد بورتر عّما إذا كاف اللجنة تأمل يف إمكاف ربقيق ذلك خبلؿ السنوات القليلة القادمة. كُكجِّو سؤا
تقييم اللجنة يستند فقط إُف توفر بدائل أك أهنا أخذت يف االعتبار شواغل اؼبزارعُت، فقاؿ إف اللجنة أخذت يف 
االعتبار اؼبسائل التقنية كاالجتماعية كاالقتصادية، دبا يف ذلك احتياجات اؼبزارعُت كالصناعات ذات الصلة، اليت 

 راؼ اؼبقدمة للًتشيحات يف ترشيحاهتا.أشارت إليها األط
كتساءؿ فبثل عّما إذا كاف يتعُت عدـ القضاء على استخدامات اغبجر كمعاعبات ما قبل الشحن  - ٚٙ

لربكميد اؼبيثيل، كقاؿ إنو يفهم أف ىذه التطبيقات يبكن تصنيفها كإعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرج كبالتاِف 
ة استهبلكها من بركميد اؼبيثيل. كقالت السيدة بيزانو ردان على ذلك إف فإهنا تتيح فرصة أماـ األطراؼ لزياد

اللجنة استعرضت يف السنوات اؼباضية بدائل لربكميد اؼبيثيل فيما يتعّلق باستخدامات اغبجر كمعاعبات ما قبل 
 يف اؼبائة من ىذه االستخدامات يبكن االستعاضة عنها. ٓٗ-ٖ٘الشحن ككجدت أف زىاء 

باألطراؼ اليت َف تقّدـ ترشيحات ألغراض االستخداـ اغبرج أك اليت طلبت إعفاءات  كأشاد فبثبلف - ٛٙ
 .ٕٙٔٓؼبقادير ـبفضة من بركميد اؼبيثيل يف عاـ 

كأشار فبثل جنوب أفريقيا إُف أف الًتشيح الذم قدمو بلده للحصوؿ على إعفاء ألغراض االستخداـ  - ٜٙ
 ٕٙٔٓىو الًتشيح الثاين فقط. ككما ىو اغباؿ يف سنة  ٕٚٔٓاغبرج لربكميد اؼبيثيل لئلنشاءات كاؼبطاحن لعاـ 

فقد أكصت عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل بأف سُبَنح جنوب أفريقيا إعفاءات ؼبقادير أقل من اؼبقادير اليت 
ومات طلبتها. بيد أنو أعرب عن تقديره للجنة ؼبراجعة اؼبقادير اؼبوصى هبا يف تقريرىا اؼبؤقت يف ضوء اؼبعل

اإلضافية اؼبقدمة من جنوب أفريقيا عقب االجتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية. كيف حُت َف 
فإف كزارة الزراعة تعمل مع الصناعة لئلسراع يف تسجيل فلوريد السلفوريل كبدائل  ٕٙٔٓيتغَّت الوضع منذ سنة 

يات اؼبرتبطة باغبصوؿ على صبيع اؼبعلومات البلزمة الستكماؿ أخرل لربكميد اؼبيثيل بالرغم من استمرار التحدّ 
ىذه التسجيبلت. كتعمل جنوب أفريقيا أيضان على تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعّلق باعبرعة كتواتر 
استخدامات بركميد اؼبيثيل بيد أهنا تواجو عددان من الصعوبات اؼبرتبطة بظركفها اؼبناخية كاالجتماعية 

دبا يف ذلك كوف معظم طواحينها قديبة جدان كذات أرضيات خشبية، فبا هبعلها عرضة لآلفات.  كاالقتصادية،
للخطر إال أهنا قبلت  كباختصار فإنو رغم أف ىذه التوصيات قد تُعرِّض اقتصاد جنوب أفريقيا كأمنها الغذائي

إلعفاءات ألغراض  توصيات اللجنة كسوؼ تعمل على تنفيذىا، بيد أهنا قد ربتاج إُف تقدًن ترشيحات
 . ٕٛٔٓاالستخداـ اغبرج يف اإلنشاءات كاؼبطاحن لعاـ 

كقالت فبثلة كندا إنو أثناء انعقاد االجتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية التقى فبثلوف  - ٓٚ
ائل لربكميد من كندا مع أعضاء اللجنة لتوضيح عدد من اؼبسائل بشأف برنامج أحباث ىذا البلد اؼبتعلقة ببد

اؼبيثيل، كعقب االجتماع، قّدـ ىؤالء أيضان معلومات إضافية إُف اللجنة بشأف ترشيحها. كسوؼ تواصل كندا 
تقدًن معلومات إُف اللجنة بشأف برنامج أحباثها، كىو برنامج وُبرِز تقدُّمان، كسوؼ تواصل بذؿ جهودىا للقضاء 

 على االستخدامات اغبرجة لربكميد اؼبيثيل.
ب فبثل أسًتاليا عن تقديره للجنة لتوصياهتا النهائية بشأف الًتشيح الذم قدمتو أسًتاليا لعاـ كأعر  - ٔٚ

؛ كقَِبَلت أسًتاليا ما خلصت إليو اللجنة من أف ىناؾ بدائل متوفرة لربكميد اؼبيثيل إلنتاج سيقاف الفراكلة ٕٛٔٓ
يضان إف برنامج أحباث أسًتاليا يُعَترب برناؾبان . كقاؿ إٔٛٔٓاعبارية كاؼبخزكف التأسيسي كسوؼ تنّفذىا حبلوؿ عاـ 
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شامبلن كىو وُبرِز تقدُّمان جيدان يف إهباد بدائل هبدؼ إنتاج سيقاف فراكلة جارية سليمة كخالية من األمراض. كيف 
عاـ  حاؿ قباح الربنامج فإف البلد سيتخلص تدرهبيان من بركميد اؼبيثيل يف صناعة إنتاج سيقاف الفراكلة اعبارية يف

ٕٜٓٔ . 
كأثٌت فبثبلف، دبا يف ذلك فبثل ربدث باسم ؾبموعة من األطراؼ، على أسًتاليا اللتزامها بالتخلص  - ٕٚ

. ككجو اؼبمثل االنتباه إُف تقرير ٜٕٔٓالتدرهبي من بركميد اؼبيثيل يف إنتاج سيقاف الفراكلة اعبارية حبلوؿ عاـ 
قدمة للًتشيحات، كقاؿ متحدثان باسم ؾبموعة من األطراؼ، اللجنة كإُف البيانات اؼبقّدمة من بعض األطراؼ اؼب

إف تلك البلداف يسرىا أف تعلم أف العمل سوؼ يستمر يف كندا بشأف تطوير بدائل لربكميد اؼبيثيل، دبا يف ذلك 
يف اؼبستقبل. كأضاؼ  من خبلؿ إجراء ذبارب من اؼبؤمل أف تغٍت عن اغباجة لتقدًن إعفاءات لبلستخداـ اغبرج

سيكوف آخر عاـ تقّدـ فيو الصُت ترشيحان  ٕٛٔٓلبلد سوؼ يتقاسم نتائج ىذا العمل مع اللجنة؛ كأف عاـ أف ا
لغرض االستخداـ اغبرج لربكميد اؼبيثيل، كأف ىذا البلد قّدـ إُف اللجنة خطة كطنية لئلدارة، حيث ُكجِّهت 

ع كقت فبكن، كأف جنوب أفريقيا تعمل إُف القياـ بنفس الشيء يف أسر  ٘الدعوة ألطراؼ عاملة دبوجب اؼبادة 
 على تسريع عملية تسجيل بدائل بركميد اؼبيثيل.

آخر معلومات إضافية عن حاجة جنوب أفريقيا الستخداـ بركميد اؼبيثيل يف اإلنشاءات فبثل كطَلب  - ٖٚ
 كاؼبطاحن، قائبلن إف كثَتان من البدائل متاحة ؽبذه االستخدامات.

كمعاعبات ما قبل الشحن عرب فبثل، ربدث باسم ؾبموعة من  كفيما يتعلق باستخدامات اغبجر - ٗٚ
البلداف، عن ارتياحو من أنو، على النحو اؼبشار إليو يف مذكرة األمانة بشأف اؼبسائل اليت ستناقش يف االجتماع 

ل يف ، فإف اؽبند تعتـز البدء يف تقدًن تقارير عن استخدامها لربكميد اؼبيثي(UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1)اغباِف 
اغبجر كمعاعبات ما قبل الشحن. كقاؿ إف األطراؼ هبب أف تواصل دراسة بدائل لربكميد اؼبيثيل ألغراض اغبجر 

 كمعاعبات ما قبل الشحن إذا ما أرادت إخضاع ىذه اؼبادة للرقابة الكاملة دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ.
بركميد اؼبيثيل  اتضاء على استخدامالق الذم اقًتحمثل اؼبالرئيس اؼبشارؾ أف  أشاركعقب اؼبناقشات  - ٘ٚ

لكي ينظر فيو اجتماع  تقدًن اقًتاح هبذا اؼبضموفقد يرغب يف النظر يف  يف اغبجر كمعاعبات ما قبل الشحن
 األطراؼ يف اجتماع مقبل.

كافقت األطراؼ على إنشاء فريق غَت رظبي من األطراؼ اؼبعنية ؼبواصلة النقاش بشأف الًتشيحات  - ٙٚ
ض االستخداـ اغبرج كتوصيات عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل هبدؼ تقدًن مشركع مقرر لئلعفاءات ألغرا

أف األطراؼ اؼبهتمة يبكنها أف  لؤلطراؼ. كمن اؼبفهـو أيضان  بشأف الًتشيحات للنظر فيو يف اعبلسة العامة
 تتشاكر بصورة غَت رظبية خبصوص الًتشيحات.

، بعرض مشركع كالياباف باسم كندا كالواليات اؼبتحدة أيضان  متكلما، فبثل أسًتاليا قاـ كيف كقت الحق - ٚٚ
 اؼبقرر الذم يعكس نتائج اؼبشاكرات غَت الرظبية.

عكس نتائج تلك اؼبشاكرات فبثل أسًتاليا مشركع مقرر منقح ي زيد من اؼبشاكرات عرضاؼبكبعد إجراء  - ٛٚ
 و كاعتماده خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول.مث أقرت األطراؼ مشركع اؼبقرر اؼبنقح للنظر فيكمن  اإلضافية.
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اختصاصات الدراسة المتعلقة بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال  -ثامناً 
 1111-1107رة في الفت

لدل تقدًن ىذا البند، قاؿ الرئيس اؼبشارؾ إنو كفقان لدكرة التمويل الثبلثية السنوات للصندكؽ اؼبتعدد  - ٜٚ
على األطراؼ، خبلؿ السنة اغبالية، كضع كاعتماد اختصاصات لدراسة ترمي إُف تقدير  يتعُتطراؼ فإنو األ

-ٕٛٔٓمن ربقيق االمتثاؿ أثناء فًتة ذبديد اؼبوارد  ٘األمواؿ البلزمة لتمكُت األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 
اؼبفتوح العضوية أُنِشئ فريق اتصاؿ يشًتؾ يف  . كأشار إُف أنو يف االجتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العاملٕٕٓٓ

رئاستو السيد فيليب شيموين )كندا( كالسيد عبيد بالوم )جنوب أفريقيا(، من أجل كضع تلك االختصاصات. 
 .UNEP/OzL.Pro.28/2 كيرد النص اغباِف لبلختصاصات يف مرفق الوثيقة

االجتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العامل كقررت األطراؼ أف هبتمع مرة أخرل فريق االتصاؿ اؼبنشأ يف  - ٓٛ
 اؼبفتوح العضوية لكي يواصل مناقشة ىذه اؼبسألة يف االجتماع اغباِف.

كيف كقت الحق عرض الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ مشركع مقرر بشأف ىذا اؼبوضوع أعده  - ٔٛ
األطراؼ مشركع القرار لتصويب خطأ مطبعي. كعقب ذلك أقر اجتماع  فريق االتصاؿ، مث نقحو شفويان 

 اؼبطركح للنظر فيو كاعتماده خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول.

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي بشأن تحليل التناقضات بين  -تاسعاً 
رابع  التركيزات المالحظة لرابع كلوريد الكربون في الغالف الجوي والبيانات المبلغ عنها بخصوص 

 (16/6كلوريد الكربون )المقرر 
، أكدت األطراؼ ؾبددان ٚ/ٕٚلدل تقدًن ىذا البند، أشار الرئيس اؼبشارؾ إُف أنو دبوجب اؼبقرر  - ٕٛ

اعبوم كالبيانات اؼببلغ عنها  الغبلؼقلقها بشأف االختبلفات اؼببلحظة بُت تركيزات رابع كلوريد الكربوف يف 
لبت إُف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كفريق التقييم العلمي مواصلة بشأف رابع كلوريد الكربوف، كط

إليها يف االجتماع اغباِف. كعلى النحو اؼبتفق عليو  فيتوصبلربليلهما ؽبذه اؼبسألة كتقدًن تقرير عن النتائج اليت 
سيأخذ يف اغبسباف تقريران صدر فإف ىذا التقرير  ،يف االجتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية

مؤخران عن الربنامج العاؼبي لبحوث اؼبناخ يف إطار مشركعو اؼبتعلق بعمليات السًتاتوسفَت كالًتكبوسفَت كدكرىا يف 
يف شكل قد صدر تقرير أفرقة التقييم كاف ك ‘‘. لغز رابع كلوريد الكربوف’’كىو اؼبشركع اؼبسمى  ،(e oes) اؼبناخ
 . ٕٙٔٓفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم الصادر يف أيلوؿ/سبتمرب  من تقرير ٗاجمللد 

كقدـ كل من السيد بوؿ نيوماف الرئيس اؼبشارؾ لفريق التقييم العلمي كالسيدة ىيلُت توب الرئيسة  - ٖٛ
فاض انبعاثات اؼبشاركة للجنة اػبيارات التقنية الطبية كالكيميائية عرضان بشأف التقرير. كقاؿ السيد نيوماف إف الب

رابع كلوريد الكربوف الناجم عن تدابَت الرقابة اليت ازبذت عقب التصديق على بركتوكوؿ مونًتياؿ كاف أقل فبا  
، فبا أدل إُف االستنتاج بأف ىناؾ انبعاثات إضافية. كقد حدد تقرير عمليات السًتاتوسفَت كاف متوقعان 

يسية لبلنبعاثات: االنبعاثات اؼبخلفة، على سبيل اؼبثاؿ من مدافن كالًتكبوسفَت كدكرىا يف اؼبناخ أربعة مسارات رئ
النفايات احملتوية على رابع كلوريد الكربوف اؼبتخلص منو؛ كاالنبعاثات العرضية غَت اؼببلغ عنها من مصادر أخرل؛ 

ستخدامات اؼبواد كانبعاثات اؼبواد غَت الوسيطة غَت اؼببلغ عنها؛ كاالنبعاثات اؼبتصاعدة من عمليات الًتميد كا
الوسيطة كاستخدامات عوامل التصنيع. كقد ساعدت تقديرات االنبعاثات اعبديدة ؽبذه اؼبسارات يف التقرير يف 
تقليص التفاكت بُت التقديرات التصاعدية كحسابات االنبعاثات التنازلية لرابع كلوريد الكربوف. ككاصلت السيدة 

د من البحوث من أجل تعزيز تقديرات االنبعاثات التنازلية اؼبستقاة توب العرض فقالت إف ىناؾ حاجة إُف اؼبزي
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من اؼببلحظات كإنو يتعُت كضع منهجيات ؿبسنة لتقدير انبعاثات رابع كلوريد الكربوف التصاعدية. كيف اػبتاـ 
َقدمت توصيات عديدة، دبا يف ذلك إنشاء فريق عامل أك عقد حلقة عمل ربت رعاية أفرقة التقييم هبدؼ 

الواردة يف تقرير عمليات السًتاتوسفَت كالًتكبوسفَت ‘‘ اقًتاحات البحث’’واصلة التحقيق يف اؼبسألة؛ كإحالة م
 يف اتفاقية فيينا للنظر فيها كتقييمها. األكزكفكدكرىا يف اؼبناخ، إُف مديرم حبوث 

قاؿ فبثل االرباد األكركيب، كيف اؼبناقشات اليت تلت ذلك رحب عدد من اؼبمثلُت بتقرير أفرقة التقييم. ك  - ٗٛ
وبتوم على ثغرات، على سبيل اؼبثاؿ فيما يتعلق ال يزاؿ التقرير  إفالذم ربدث باسم ؾبموعة من األطراؼ، 

بتسرب رابع كلوريد الكربوف الذم قد وبدث أثناء النقل كالتخزين أك نتيجةن لتحويل ىذه اؼبادة الكيميائية من 
. كعرب إعفاءات أخرلل التصنيع أك االستخدامات اؼبختربية كالتحليلية إُف استخدامات اؼبواد الوسيطة كعوام

يف تدمَت طبقة األكزكف. كرحب  فبثل آخر عن القلق من أف انبعاثات رابع كلوريد الكربوف ظلت مسانبان كبَتان 
فَت كالًتكبوسفَت العديد من اؼبمثلُت باقًتاح إحالة أمانة األكزكف اقًتاحات البحث يف تقرير عمليات السًتاتوس

كدكرىا يف اؼبناخ، إُف مديرم حبوث األكزكف، على الرغم من أف فبثل كندا قاؿ إنو بالنظر إُف قيود اؼبيزانية اغبالية 
 ينبغي االضطبلع بأنشطة إضافية إال إذا َف يكن ؽبا آثار كبَتة على اؼبيزانية. فإنو ال

لسيد نيوماف إف التقديرات الواردة يف التقرير راعت يف كيف معرض الرد على اؼبسائل اليت أثَتت قاؿ ا - ٘ٛ
يف اؼبائة من الكمية التقديرية اليت هبرم نقلها. بيد  ٘إُف  ٗالواقع التسرب من النقل كالتخزين، الذم ُقدر بنحو 

ك أف ىذه التقديرات َف تشمل ربويل رابع كلوريد الكربوف من استخدامات اؼبواد الوسيطة أك عوامل التصنيع أ
توجد بيانات متاحة عن ذلك. كقد  ، نظران ألنو الإعفاءات أخرلاالستخدامات اؼبختربية كالتحليلية إُف 

استخدمت البيانات اؼبتاحة من اؼببلحظات يف اؼبواقع اؼبختلفة حوؿ العاَف لقياس القيم اإلقليمية الواسعة 
ن اؼبناطق الصناعية كليس من اؼبراكز النطاؽ، حيث أشارت ىذه البيانات إُف أف معظم االنبعاثات تأيت م

 السكانية، كلكن َف يكن من اؼبمكن ربديد مصادر ؿبددة لبلنبعاثات.
 اؼبقدمة. باؼبعلوماتأحاطت األطراؼ علمان  - ٙٛ

 (81الفقرة  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8)مقترح إنشاء فريق مخصص لتنسيق المعايير  -عاشراً 
الرئيس اؼبشارؾ إُف أف الصُت قدمت، يف االجتماع الثامن كالثبلثُت للفريق لدل تقدًن ىذا البند، أشار  - ٚٛ

تتضمن مشركع مقرر بشأف إنشاء فريق ـبصص لتنسيق اؼبعايَت، هبدؼ  اجتماعالعامل اؼبفتوح العضوية، كرقة 
كربديث معايَت تعزيز التنسيق مع اؽبيئات اؼبعنية باؼبعايَت الدكلية كاإلقليمية ذات الصلة فيما يتعلق بتنقيح 

ذات الصلة باستخداـ اؼبواد البديلة. كقد كافق الفريق العامل على إحالة مشركع اؼبقرر  كاإلقليمية السبلمة الدكلية
 UNEP/OzL.Pro.28/3 اؼبنقح لكي ينظر فيو اجتماع األطراؼ يف االجتماع اغباِف. كيرد مشركع اؼبقرر يف الوثيقة

 اء[(./]بٕٛ)مشركع اؼبقرر  الفرع الثاين
كقاؿ فبثل الصُت إف العديد من األطراؼ أشارت إُف أهنا ستناقش اؼبسألة مع منظمات اؼبعايَت يف  - ٛٛ

دبا يف ذلك فبثل ربدث باسم ؾبموعة من ، بلداهنا كتقدـ تعليقات يف االجتماع اغباِف. كقاؿ العديد من اؼبمثلُت
إف األطراؼ ترغب يف ، ك ؼبقًتح على الربكتوكوؿ، إف ىذه اؼبسألة مهمة للمناقشات بشأف التعديل االبلداف

 .مناقشتومواصلة 
األطراؼ اؼبهتمة لكي ذبرم مناقشات غَت رظبية بشأف ىذه اؼبسألة كأف تقدـ  ذبتمع أفاتُِفق على  - ٜٛ

 تقريران إُف اجتماع األطراؼ عن نتائج مناقشاهتا.
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، قدمت الصُت يف كقت الحق نسخة كعقب مشاكرات كمناقشات غَت رظبية بُت األطراؼ اؼبعنية - ٜٓ
معدلة من مشركع اؼبقرر بشأف ىذه اؼبسألة ككافق اجتماع األطراؼ على مشركع اؼبقرر لينظر فيو كيعتمده خبلؿ 

 اعبزء الرفيع اؼبستول.

المسائل المتعلقة باالمتثال واإلبالغ عن البيانات: عرض عمل لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم  -حادي عشر
 بها والنظر فيهما التي أوصتلبروتوكول مونتريال والمقررات  االمتثال

قدـ رئيس عبنة التنفيذ دبوجب إجراء عدـ االمتثاؿ لربكتوكوؿ مونًتياؿ، السيد افتخار اغبسن شاه  - ٜٔ
)باكستاف(، تقريران عن نتائج اجتماعي اللجنة السادس كاػبمسُت كالسابع كاػبمسُت، مقدمان عرضان عامان عن 

، كما قدـ كافقت عليها اللجنة لكي ينظر فيها االجتماع الثامن كالعشركف لؤلطراؼ اليتع اؼبقررات الثبلثة مشاري
أف عمل اللجنة يف ىذين  أشار إُف. ك رل اليت نظرت فيها اللجنة خبلؿ السنةئل األخللمسا عرضا موجزان 

مستول امتثاؿ األطراؼ العاِف االجتماعُت كاف أخف فبا كاف عليو يف اؼباضي القريب، كيعزل ذلك إُف 
 اللتزاماهتا دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ.

عدـ امتثاؿ إسرائيل اللتزامات اإلببلغ عن تعلق بقاؿ إف أكؽبا يفإُف مشاريع اؼبقررات، مث التفت  - ٕٜ
، ٕ٘ٔٓك ٕٗٔٓالبيانات كاؼبعلومات فيما يتعلق باستخداـ اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف كعوامل تصنيع يف عامي 

، ٚ/ٖٕ، كعلى النحو احملدَّث دبوجب اؼبقرر ٗٔ/ٓٔ)أ( من اؼبقرر  ٗعلى النحو اؼبطلوب دبوجب الفقرة 
طنان استفاديان من فائض إنتاج بركموكلورك اؼبيثاف الذم جرل  ٖ,ٚٔككذلك التدابَت اؼبطبقة لديها لتجنب ربوؿ 

. ٕٓ/ٕٕمن اؼبقرر  ٖو اؼبطلوب يف الفقرة إُف استخدامات غَت مأذكف هبا، على النح ٕٗٔٓزبزينو يف العاـ 
اؼبقرر القياـ بذلك حبلوؿ مشركع كَف يرد الطرؼ على توصيات اللجنة بتقدًن اؼبعلومات اؼبتأخرة، كطلب إليو يف 

 . ٕٚٔٓآذار/مارس  ٖٔ
من  ٚ كبالنسبة ؼبشركع اؼبقرر الثاين اؼبتعلق بالبيانات كاؼبعلومات اؼبقدمة من األطراؼ كفقان للمادة -ٖٜ

بركتوكوؿ مونًتياؿ، فقد تناكؿ االلتزاـ األساسي اؼبتمثل يف اإلببلغ عن البيانات السنوية إلنتاج كاستهبلؾ اؼبواد 
طرفان، كانت ىناؾ شبانية أطراؼ َف تبلغ عن  ٜٚٔمن الربكتوكوؿ. كمن أصل  ٚاؼبستنفدة لؤلكزكف دبوجب اؼبادة 

رت اللجنة فيو يف ىذه اؼبسألة يف اجتماعها السابع كاػبمسُت. يف الوقت الذم نظ ٕ٘ٔٓىذه البيانات يف عاـ 
قدمت بياناهتا يف كقت الحق.  إسرائيل كأكزبكستاف كصبهورية أفريقيا الوسطى كركمانيا كالتفيا كىنغارياغَت أف 

ات طرفان كانت قد أبلغت، حبلوؿ موعد انعقاد ىذا االجتماع، عن بيان ٜٚٔطرفان من أصل  ٜ٘ٔكبالتاِف، فإف 
طرفان اليت كانت قد أبلغت  ٖٜٔعدد األطراؼ البالغ كىو عدد قريب من ، ٕ٘ٔٓاإلنتاج كاالستهبلؾ لعاـ 

طرفُت السابق حبلوؿ موعد االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ. كحث مشركع القرار ال عاـعن بياناهتا عن ال
 اإلببلغ كمن مث العودة إُف االمتثاؿ. كذكر أيضان على القياـ ب -أيسلندا كاليمن - نيهما، كنبابيا اقدميَف لذين ال

، األمر ٕٙٔٓحزيراف/يونيو  ٖٓحبلوؿ  ٕ٘ٔٓطرفان عن بيانات العاـ  ٜٔٔ، أبلغ ٘ٔ/٘ٔأنو، كفقان للمقرر 
السابق.  عاـطرفان اليت قامت بذلك حبلوؿ التاريخ نفسو يف ال ٗٛالذم يبثل ربسنان كبَتان عن عدد األطراؼ البالغ 

يف كنت اللجنة من استعراض حالة امتثاؿ تلك األطراؼ يف كقت مبكر، كأقبزت جزءان كبَتان من عملها كلذلك سب
االجتماع السادس كاػبمسُت. كخبلؿ االجتماعُت، استعرضت اللجنة أيضان حالة عدـ  كسط العاـ، خبلؿ

كدكمينيكا، كالصوماؿ كاليمن،  االمتثاؿ اللتزامات اإلببلغ عن البيانات من جانب صبهورية الكونغو الديبقراطية،
حبلوؿ موعد االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ. ككفقان للمقرر  ٕٗٔٓلعاـ  ٚاليت َف تبلغ عن بيانات اؼبادة 
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امتثاؿ لتدابَت الرقابة اليت أكدت أهنا يف حالة ذلك اغبُت بياناهتا اؼبتأخرة،  ذ، فقد قدمت األطراؼ منٜ/ٕٚ
 . ٕٗٔٓللعاـ 

 -ٙٔ/ٕٙالوارد يف خطة عملها يف اؼبقرر  - اؼبقرر الثالث بعدـ امتثاؿ غواتيماال اللتزامها كيتعلق - ٜٗ
أطناف استنفادية  ٖ٘,ٗبتخفيض استهبلكها من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية إُف كمية ال تتجاكز عن 

 حالة عدـ امتثاؿ، كلكن أطناف استنفادية كضعها يف ٗٚ,ٗكالبالغ  ٕٗٔٓ؛ فاستهبلكها للعاـ ٕٗٔٓيف عاـ 
. كالحظ مشركع اؼبقرر ذلك مع التقدير كحث الطرؼ على العمل مع ٕ٘ٔٓالطرؼ عاد إُف االمتثاؿ يف عاـ 

 . ٙٔ/ٕٙمن خطة عملو الواردة يف اؼبقرر  ىالوكاالت اؼبنفذة ذات الصلة لتنفيذ ما تبق
اؼ كانت سابقان يف حالة عدـ امتثاؿ كأشار أيضان إُف أف اللجنة كاصلت رصدىا عن كثب لعودة أطر  - ٜ٘

. كاستجابة ٕ٘ٔٓإُف حالة االمتثاؿ، كأفاد أف صبيع األطراؼ باستثناء طرؼ كاحد امتثلت اللتزاماهتا لعاـ 
، الذم طلب فيو إُف األطراؼ أف تذكر الكميات الصفرية يف استمارات إببلغ البيانات دبوجب ٗٔ/ٕٗللمقرر 
لطلبات  ٕٗٔٓت فارغة، استجابت صبيع األطراؼ اليت َف تقم بذلك يف العاـ بدالن من ترؾ اػبانا ٚاؼبادة 

التوضيح اليت قدمتها األمانة بشأف ىذه اؼبسألة، يف حُت أف عددان قليبلن َف يقدـ بعد ىذا التوضيح للعاـ 
صبيع . كتثَت عادة ترؾ اػبانات فارغة بعض التساؤالت فيما يتعلق بالبيانات، كلذلك فاللجنة ربث ٕ٘ٔٓ

األطراؼ على إدراج رقم يف كل خلية يف استمارات اإلببلغ عن البيانات بدالن من تركها فارغة. كستواصل 
 اللجنة إبقاء ىذه اؼبسألة قيد االستعراض.

كأضاؼ أنو يف االجتماع السادس كاػبمسُت، كانت اللجنة قد نظرت أيضان يف إنشاء جنوب السوداف  - ٜٙ
نة مع التقدير اعبهود اليت يبذؽبا الطرؼ كبو ىذا اؽبدؼ كىنأتو على إنشاء لنظاـ ترخيص. كالحظت اللج

طلبان لتغيَت بيانات خط األساس اػباصة هبا  كتشغيل مثل ىذا النظاـ. كأخَتان، كانت فيجي قد قدمت مؤخران 
ر مشاركة فبثل فيما يتعلق باستهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية. ككانت اللجنة قد الحظت مع التقدي

الطرؼ يف اجتماعها السابع كاػبمسُت من أجل تقدًن اؼبعلومات كلكن نظران للتأخر يف تقدًن الطلب كلوجود  
كمية كبَتة من اؼبعلومات اليت يتعُت النظر فيها، فقد كافقت اللجنة على إرجاء النظر يف ىذه اؼبسألة إُف 

 اجتماعها الثامن كاػبمسُت.
اإلعراب عن مبلحظات سبق أف أبداىا سابقوه كىي أف ؾبتمع األكزكف قاـ ببناء نظاـ  كيف اػبتاـ، كرر - ٜٚ

وبتذل بو. كعلى الرغم من الصعوبات اليت كانت متوقعة للعاـ  امتثاؿ وبًـت على نطاؽ كاسع كيعترب مبوذجان 
يف اؼبائة  ٜٓة كنسب ٘يف اؼبائة للقيم اؼبستهدفة لؤلطراؼ العاملة باؼبادة  ٓٔمع زبفيض بنسبة  - ٕ٘ٔٓ

فإف العدد القليل من حاالت عدـ االمتثاؿ يشهد على التزاـ  - ٘اؼبستهدفة لؤلطراؼ غَت العاملة باؼبادة 
األطراؼ بتلبية التزاماهتا دبوجب الربكتوكوؿ. كأعرب عن ثقتو بأنو بفضل الدعم الذم تقدمو األطراؼ، ستواصل 

، مبلحظان أف العمل الذم تقـو بو وبصل على مساعدة كبَتة دبشاركة فبثلي الصندكؽ  اللجنة تقدًن الدعم البلـز
 ٘اؼبتعدد األطراؼ كالوكاالت اؼبنفذة، كالعمل الدؤكب الذم تقـو بو ىذه اعبهات مع األطراؼ العاملة باؼبادة 

زمبلئو يف عن التقدير ألمانة األكزكف كعبميع  للتأكد من بقائها يف حالة امتثاؿ ىو ؿبل تقدير بالغ. كأعرب أيضان 
 اللجنة.

كاتفقت األطراؼ على إحالة مشاريع اؼبقررات من عبنة التنفيذ لكي هبرم النظر فيها كاعتمادىا خبلؿ  - ٜٛ
 اعبزء الرفيع اؼبستول.
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 عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي -ثاني عشر 
قة بعضوية فريق التكنولوجيا كالتقييم لدل تقدًن ىذا البند، قاؿ الرئيس اؼبشارؾ إف اؼبعلومات اؼبتعل - ٜٜ

الصادر عن  ٕٙٔٓمن التقرير اؼبرحلي لعاـ  ٔاالقتصادم كعباف اػبيارات التقنية التابعة لو، أدرجت يف اجمللد 
 ٕٙٔٓالفريق. ككرد جدكؿ مستكمل بأظباء الرؤساء اؼبشاركُت كاألعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم يف عاـ 

، UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1)انة بشأف اؼبسائل اؼبطركحة للنقاش يف االجتماع اغباِف يف اإلضافة ؼبذكرة األم
اؼبرفق الثالث(، كعلى األطراؼ أف تنتخب من سيحل ؿبلها آخذة يف االعتبار اػبربات اؼبطلوبة كضركرة التوازف 

اكلو آلتويو، كىو حاليان اعبنساين كاعبغرايف. كقد كردت حىت اآلف ترشيحات من طرفُت: الربازيل رشحت السيد ب
عضو يف عبنة اػبيارات التقنية للرغاكم اؼبرنة كاعباسئة، ليكوف رئيسان مشاركان للجنة كعضوان يف فريق التكنولوجيا 
 كالتقييم االقتصادم، كرشحت اؽبند السيد راجندرا شينده كعضو من كبار اػبرباء يف الفريق. كطلب إُف األطراؼ

ازيل كاؽبند، أف تناقش اؼبسألة على ىامش االجتماع اغباِف كأف تقدـ مشركع مقرر من ، كعلى رأسها الرب اؼبهتمة
 من كالعشرين لؤلطراؼ.أجل النظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب االجتماع الثا

يتضمن اظبُت آخرين كعقب مناقشات بُت األطراؼ اؼبعنية، كافق اجتماع األطراؼ على مشركع مقرر  -ٓٓٔ
كُأضيف االسم اػبامس إُف مشركع القرار عند  ألة لينظر فيو كيعتمده خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول.بشأف ىذه اؼبس

 اعتماده.
 (16/4المسائل المتصلة بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية الفلورية )المقرر  -ثالث عشر

جتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح لدل تقدًن ىذا البند، أشار الرئيس اؼبشارؾ إُف أنو يف اال -ٔٓٔ
، كخلص فيو إُف أف ىناؾ ٘/ٕٚالعضوية، عرض فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم تقريران يستجيب للمقرر 

 ٕٕٓٓبعض الشكوؾ بشأف اغباجة إُف مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية لبلستخدامات الضركرية بعد العاـ 
، كمن أجل ٘الصيانة ؼبعدات التربيد كتكييف اؽبواء القائمة لدل األطراؼ غَت العاملة باؼبادة من أجل خدمات 

. ككاف الفريق العامل قد طلب إُف فريق ٘اإلنتاج لتغطية االحتياجات احمللية األساسية لؤلطراؼ العاملة باؼبادة 
اتفق على أنو يبكن لؤلطراؼ اؼبهتمة اليت التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف يواصل عملو بشأف ىذه اؼبسألة ك 

 كضعت مقًتحات ذات صلة باؼبوضوع أف تقدمها للنظر فيها يف االجتماع اغباِف.
كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك، قالت فبثلة إف ؾبموعة صغَتة من األطراؼ اؼبهتمة ناقشت اؼبسألة بشكل  -ٕٓٔ

مل اؼبفتوح العضوية كفيما بُت الدكرات كتعتـز تقدًن كرقة غرفة غَت رظبي يف االجتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العا
اجتماعات تطلب فيها إُف الفريق أف يقدـ معلومات إضافية إُف األطراؼ عن اغباجة إُف مركبات الكربوف 
اؽبيدرككلورية فلورية من أجل االستخدامات احملددة. كقاؿ فبثل آخر إف اؼبناقشات اليت جرت يف االجتماع 

ن كالثبلثُت بشأف الركابط بُت التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كالتخفيض الثام
التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية قد أسفرت عن نص متفق عليو كذم أنبية يف حساب االحتياجات 

و ينبغي أف يرد يف أم تقرير مقبل بشأف اؼبستقبلية من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، كأف النص اؼبتفق علي
 ىذه اؼبسألة.

من أسًتاليا ككندا كالواليات اؼبتحدة األمريكية  عرضت فبثلة كندا مشركع مقرر مقدمان  كيف كقت الحق -ٖٓٔ
على مواصلة النظر  ٙ/ٜٔمن اؼبقرر  ٗٔ-ٕٔكالياباف. كأشارت إُف أف اجتماع األطراؼ اتفق دبوجب الفقرات 

إُف مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية  ٘ العاملة باؼبادةت ىناؾ حاجة مستمرة لدل األطراؼ غَت فيما إذا كان
، كػبدمة معدات التربيد كتكييف اؽبواء اغبالية، كإُف إنتاج تلك ٕٕٓٓلبلستخدامات األساسية بعد عاـ 
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، كأف االجتماع طلب إُف فريق ٘اؼبركبات لتغطية االحتياجات احمللية األساسية لؤلطراؼ العاملة باؼبادة 
، تقدًن معلومات إُف األطراؼ بشأف تلك اؼبسائل. ٘/ٕٚالتكنولوجيا كالتقييم االقتصادم، دبوجب اؼبقرر 

تقرير عن ذلك إُف الفريق  تقدًنالنظر يف ىذه اؼبسائل ك مواصلة كأضافت أف مشركع اؼبقرر يطلب إُف الفريق 
 . ٕٚٔٓالعامل اؼبفتوح العضوية يف عاـ 

كخبلؿ اؼبناقشة اليت تلت ذلك، طلب عدد من األطراؼ إيضاحات بشأف جوانب معينة من مشركع  -ٗٓٔ
 ٘عما إذا كانت األطراؼ غَت العاملة باؼبادة  ،اؼبقرر اؼبقًتح. كتساءؿ أحد اؼبمثلُت كأيده يف ذلك آخركف

، أك ما إذا كاف يبكن سد ٕٕٓٓعاـ ستحتاج إُف مواصلة إنتاج مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية بعد 
االحتياجات احمللية األساسية باستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اليت تنتجها يف األطراؼ العاملة 

. كأشار عدة فبثلُت إُف اغباجة إُف مزيد من الوضوح يف اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف مشركع اؼبقرر، ٘باؼبادة 
علق برصد الفريق إلنتاج مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية. كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف على ذلك ما يت كضربوا مثبلن 

من اؼبهم ازباذ التدابَت التنظيمية البلزمة من أجل كفالة استمرار اإلمدادات من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف ألغراض 
 االستخدامات اؼبختربية كالتحليلية.

، قاؿ فبثل أسًتاليا إف مشركع اؼبقرر ؾبرد امتداد لؤلنشطة اؼبطلوبة يف اؼبقرر على القضايا اليت أثَتت كردان  -٘ٓٔ
، الذم طلب فيو اجتماع األطراؼ إُف الفريق االضطبلع باألعماؿ اؼببينة يف مشركع اؼبقرر. كأضاؼ أف ٘/ٕٚ

ت مستقبلية مشركع اؼبقرر يهدؼ ببساطة إُف كفالة صبع اؼبعلومات إلرشاد األطراؼ فيما ستتخذه من قرارا
بشأف استمرار اغباجة إُف مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية لغرض االستخدامات األساسية لدل األطراؼ 

احتياجات اػبدمة يف قطاعاهتا خبلؼ قطاعات التربيد كتكييف اؽبواء، كالوفاء فضبلن عن ، ٘ العاملة باؼبادةغَت 
 .ٕٕٓٓبعد عاـ  ٘باؼبادة  باالحتياجات احمللية األساسية لؤلطراؼ العاملة

اؼبسألة يف إطار مشاكرات غَت رظبية، كأف تقدـ  ىذه كاتفقت األطراؼ على أف تناقش األطراؼ اؼبهتمة -ٙٓٔ
 تقريران إُف اجتماع األطراؼ بشأف نتائج مشاكراهتا.

اؼبسألة كعقب اؼبناقشات بُت األطراؼ اؼبعنية، كافق اجتماع األطراؼ على مشركع مقرر بشأف ىذه  -ٚٓٔ
 لينظر فيو كيعتمده خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول.

 (15/6توفر الهالونات المستعادة أو المعاد تدويرىا أو المستخلصة )المقرر  - رابع عشر
لدل تقدًن ىذا البند، أشار الرئيس اؼبشارؾ إُف أف توفر اؽبالونات اؼبستعادة أك اؼبعاد تدكيرىا أك  -ٛٓٔ

ماع الثامن كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، على النحو اؼبوجز يف الوثيقة اؼبستخلصة نوقش يف االجت
UNEP/OzL.Pro.28/2.كلكن َف تقدـ األطراؼ أم مقًتحات ؿبددة بشأف ىذه اؼبسألة . 

 لعدـ تقدًن أية مقًتحات يف اعبلسة اغبالية، َف يواَصْل النظر يف البند. كنظران  -ٜٓٔ
 مسائل أخرى -خامس عشر

 في إطار الصندوق المتعدد األطرافالمساعدة المالية والتقنية 
أفاد فبثل اإلمارات العربية اؼبتحدة بأف بلده سيقدـ مشركع مقرر للمناقشة خبلؿ االجتماعات اؼبعنية  -ٓٔٔ

ية . كقاؿ إف بلده كاف من أكائل البلداف اليت صدقت على اتفاقٕٚٔٓبربكتوكوؿ مونًتياؿ اؼبقرر عقدىا يف عاـ 
فيينا كبركتوكوؿ مونًتياؿ، كعمل بنشاط على التخلص التدرهبي من اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف، كصدؽ على 
صبيع التعديبلت اؼبدخلة على الربكتوكوؿ. كأضاؼ أف بلده حقق كل ذلك دكف تلقي مساعدة مالية أك تقنية من 



UNEP/OzL.Pro.28/12 

23 

من الربكتوكوؿ.  ٓٔك ٘دبوجب اؼبادتُت اؼبساعدة  لتلك الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ، على الرغم من كونو مؤىبلن 
كمضى فقاؿ إف بلده فخور باستضافة االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ، الذم اعُتمد خبللو مسار ديب. 

التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كلكنو ىبشى أف يطرح ىذا التخلص  كىو يؤيد سبامان 
 النطاؽ األصلي لربكتوكوؿ مونًتياؿ، كما ىبشى أف يتضرر بوجو خاص بوصفو بلدان ربديات إضافية تتجاكز 

تسود فيو درجات حرارة ؿبيطة عالية. كأشار إُف عدـ استطاعة بلده مواجهة ىذه التحديات بنفسو، كلذلك 
خبلؿ االجتماعات اؼبقرر عقدىا يف عاـ  فهو يود أف يناقش مدل تأىلو للحصوؿ على اؼبساعدة التقنية كاؼبالية

ٕٓٔٚ . 
 .اإلمارات العربية اؼبتحدةكأكد عدد من اؼبمثلُت اآلخرين أف ىذه اؼبسألة ذات أنبية كتؤثر على  -ٔٔٔ
سألة يف جدكؿ كاتُّفق على أف يعكس التقرير اغباِف بياف فبثل اإلمارات العربية اؼبتحدة، كأف ُتدرج اؼب -ٕٔٔ

 أعماؿ االجتماع اؼبقبل للفريق العامل اؼبفتوح العضوية.

 (1105تشرين األول/أكتوبر  03و 02الجزء الرفيع المستوى ) :ثانيالجزء ال
 افتتاح الجزء الرفيع المستوى -أواًل 

عبزَء افتتحت السيدة لوسي ديفورج )كندا(، رئيسة مكتب االجتماع السابع كالعشرين لؤلطراؼ، ا -ٖٔٔ
من صباح يـو  ٓٔ/٘ٓالرفيع اؼبستول لبلجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف الساعة 

 . ٕٙٔٓتشرين األكؿ/أكتوبر  ٖٔاػبميس 
 ببيانات افتتاحية كل من فخامة الرئيس بوؿ كاغامي رئيس صبهورية ركاندا، كالسيد إريك سوؽباًن كأدُف -ٗٔٔ

 .ديفورجنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كالسيدة اؼبدير التنفيذم لرب 
 ممثل )ممثلي( حكومة رواندا (بياناتبيان ) -ألف 

قد كاغامي يف كلمتو إف األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ كانت على أعتاب تقدـ خطَت ك   السيدقاؿ  -٘ٔٔ
اذ إجراءات ىامة بشأف فرصة الزباذ خطوة كبَتة إُف األماـ يف معاعبة تغَت اؼبناخ من خبلؿ ازبسنحت ؽبا 

كحث األطراؼ على أف تتخذ مساران طموحان، ُمشَتان إُف أنو خبلؿ جيل  .(HFCs)مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 
كاحد ساعد بركتوكوؿ مونًتياؿ على إصبلح الضرر الذم أصاب طبقة األكزكف نتيجة للنشاط البشرم يف كقت 

التخلص من ازدادت سرعة يف ـبتلف أكباء العاَف. كقاؿ إنو كلما اتسع فيو نطاؽ الرفاه كالرخاء االقتصادم 
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية سيصبح العاَف أكثر أمنان كرخاءن. كلن يؤدم التعديل الطموح اؼبتعلق دبركبات 

ن ذلك الكربوف اؽبيدركفلورية إُف اإلضرار بالتقدـ االجتماعي كاالقتصادم بل سيعززه يف الواقع. كعلى العكس م
 فإنو كلما تأخر ازباذ مثل ىذا اإلجراء، تضاعفت التكلفة كالتأثَت على البيئة كاألجياؿ القادمة.

تقع على عاتق  كعلى الرغم من أف مسؤكلية التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ال -ٙٔٔ
غبكومات أف توفر اغبوافز كتدعم اغبكومات كحدىا بل أيضان على أكساط العلماء كالقطاع اػباص، فإف على ا

اإلجراءات اليت تتخُذىا تلك األكساط بوسائل منها إرساؿ إشارات كاضحة تفيد بأف التغيَت كشيك، لتحفز 
بشكل متسارع كتزداد  يبذلك عمليات االبتكار كتطوير اؼبنتجات اعبديدة اليت ستمكن من التخفيض التدرهب

لك، فإف من اؼبهم توفَت التمويل الكايف لتحقيق التقدـ يف خطة كفاءة فعاليتو من حيث التكلفة. كعبلكة على ذ
استخداـ الطاقة حيث يبكن ربقيق مكاسب ضخمة من ربسُت كفاءة طاقة األجهزة. كيف اػبتاـ، دعا األطراؼ 

كيغاِف إُف العمل معان بركح من التعاكف كاالحًتاـ اؼبتبادؿ إلهباد اغبلوؿ للمسائل اؼبعلقة كلصنع التاريخ يف  
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باعتماد اتفاؽ يعطي طاقة جديدة التفاؽ باريس كيزيد من ثقة الشعوب يف قدرة اجملتمع الدكِف على معاعبة تغَت 
 اؼبناخ كغَت ذلك من اؼبسائل اؼبػُلحة بصورة فعالة.

 بيان )بيانات( ممثل )ممثلي( برنامج األمم المتحدة للبيئة -باء 
االفتتاحية على فخامة رئيس صبهورية ركاندا لتحويلو كيغاِف يف  أثٌت اؼبدير التنفيذم يف مبلحظاتو -ٚٔٔ

فيو مبليُت  كفاءة يف أفريقيا يف كقت انُتشلغضوف العقدين اؼباضيُت إُف مدينة من أنظف اؼبدف كأكثرىا  
زراء  من الفقر. كيف معرض إشارتو إُف أنو سافر إُف اؽبند يف األسبوع السابق لبلحتفاؿ بإعبلف رئيس ك ُتالركاندي

اؽبند بأف بلده سيصدؽ على اتفاؽ باريس بشأف تغَت اؼبناخ يف ذكرل مولد اؼبهاسبا غاندم، األمر الذم ُيشَت مع 
اإلعبلنات األخرل الصادرة عن غَته من زعماء العاَف إُف أف اتفاؽ باريس سوؼ يدخل حيز النفاذ يف 

عنف مع الصمود الذم اتبعو غاندم ؼبعاعبة  ، دعا األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ إُف اتباع هنج البلٕٙٔٓ
الذم ينشدكف ربقيقو. كقد أظهر بركتوكوؿ مونًتياؿ أف بوسع “ يكونوا التغيَت”التحديات اليت يواجهوهنا كأف 

اغبكومات أف تتحلى بالشجاعة كتتخذ اإلجراءات الضركرية للتعامل مع التحديات البيئية كاإلمبائية الكربل كغَت 
ات. كيف معرض اإلشارة إُف تاريخ الربكتوكوؿ الذم يعود إُف تاريخ اكتشاؼ اػبطر الذم يهدد ذلك من التحدي

طبقة األكزكف بواسطة العاؼبُت ماريو مولينا كشَتككد ركالند، مث التشكيك يف البداية من األكساط العلمية األكسع 
عتماد اتفاؽ متعدد األطراؼ من أكثر نطاقان، كقطاعات الصناعات الكيميائية، كازباذ قادة العاَف إلجراء با

اليت “ ركح مونًتياؿ” ػػاالتفاقات قباحان يف التاريخ، حث األطراؼ على البناء على قباح الربكتوكوؿ كالتحلي بػػ
 . ٜٚٛٔمكنت من اعتماده عاـ 

كقاؿ إف ىذه الركح تشمل فهمان من جانب صبيع األطراؼ بأف العمل اؼبشًتؾ ىو السبيل الوحيد  -ٛٔٔ
إلهباد اغبلوؿ للتحديات البيئية كاإلمبائية كغَتىا من التحديات اؼبلحة اليت يواجهوهنا، كأف يف اإلمكاف ربويل 
االقتصادات كالتكنولوجيا بسرعة كجعل تغَت اؼبناخ فرصة للتنمية اؼبستدامة؛ كإنو يتعُت على كل طرؼ أف يتحلى 

أكرب من مواقف اآلخرين، كهبعل اغبلوؿ الوسط ضركرية باؼبركنة كيدرس موقفو الستكشاؼ كيفية اقًتابو بشكل 
الزباذ اإلجراءات الشجاعة؛ كإف اإلجراءات اليت تتخذىا األطراؼ سيكوف ؽبا أثر على الشعوب كمن مث ينبغي 
أف تكوف طموحة. كيف اػبتاـ، أعرب عن األمل يف أف تتبع األطراؼ ركح مونًتياؿ كتتوصل إُف اتفاؽ بشأف 

بُت “ صيدان سهبلن ”اؽبيدركفلورية خبلؿ ىذا االجتماع. كنظران ألف ىذه اؼبركبات تشكل  مركبات الكربوف
 اإلجراءات اؼبناخية، فسيكوف عدـ اقتناصها يف كيغاِف أمران ال يغتفر.

 بيان رئيسة االجتماع السابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال -جيم 
االفتتاحية عن تقديرىا عبميع أكلئك الذين شاركوا بنشاط يف  ، يف مبلحظاهتاديفورجأعربت السيدة  -ٜٔٔ

ؼبعاعبة اؼبسألة الرئيسية اؼبدرجة على  ٕٙٔٓـبتلف اجتماعات بركتوكوؿ مونًتياؿ اليت ُعقدت خبلؿ عاـ 
جدكؿ أعماؿ االجتماع اغباِف، كىي مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كالذم طلب إُف األطراؼ 

من أجل التخفيض التدرهبي إلنتاج كاستهبلؾ مركبات  ٕٙٔٓره العمل كبو تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ يف يف إطا
الكربوف اؽبيدركفلورية. كظلت مسألة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية على جدكؿ أعماؿ بركتوكوؿ مونًتياؿ لنحو 

سألة هبدؼ ضباية اؼبناخ العاؼبي كطبقة سبع سنوات، كخصصت األطراؼ قدران كبَتان من الوقت كاؼبوارد ؽبذه اؼب
األكزكف من خبلؿ اتفاؽ مناسب عبميع األطراؼ. كبعد أف شددت على أف العاَف يتطلع إُف توصل األطراؼ 
إُف اتفاؽ بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية خبلؿ االجتماع اغباِف، قالت إف الوقت قد حاف ألف تنجز 

 كأف تقـو بالتخفيض التدرهبي ؽبذه اؼبركبات يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ.األطراؼ ما اتفقت عليو يف ديب 
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 المسائل التنظيمية –ثانياً 
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الثامن والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال -ألف 

من النظاـ  ٕٔادة من اؼب ٔخبلؿ اعبلسة االفتتاحية للجزء الرفيع اؼبستول لبلجتماع، ككفقان للفقرة  -ٕٓٔ
األساسي، جرل انتخاب أعضاء اؼبكتب التالية أظباؤىم بالتزكية. كخبلؿ اعبلسة االفتتاحية للجزء الرفيع اؼبستول 

من النظاـ األساسي، انتخب األعضاء التالية أظباؤىم بالتزكية ؼبكتب  ٕٔمن اؼبادة  ٔلبلجتماع، كفقان للفقرة 
 :يف بركتوكوؿ مونًتياؿاالجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ 

 السيد فنسنت بَتكتا )ركاندا( )الدكؿ األفريقية( الرئيس: 
 ندرم بيليبشك )بيبلركس( )دكؿ شرؽ أكركبا(أالسيد  نواب الرئيس: 
ميسا )اعبمهورية الدكمينيكية( )دكؿ أمريكا البلتينية كالبحر  سالسيد إلياس غومي  

 الكارييب(
ودية( )دكؿ آسيا كاحمليط )اؼبملكة العربية السع الصَتيف .عبد الباسط س السيد:  

 اؽبادئ(
 يكل سورنسن )الدامبرؾ( )دكؿ غرب أكركبا كغَتىا من الدكؿ(االسيد م اؼبقرر: 

 إقرار جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى لالجتماع الثامن والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال -باء 
 للجزء الرفيع اؼبستول على أساس جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت الوارد يف مت إقرار جدكؿ األعماؿ التاِف -ٕٔٔ

 :UNEP/OzL.Pro.28/1الوثيقة 
 افتتاح اعبزء الرفيع اؼبستول: - ٔ 
 فبثل )فبثلي( حكومة ركاندا؛ بياف )بيانات(   
 فبثل )فبثلي( برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛ بياف )بيانات(   
 كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ.االجتماع السابع  ةبياف رئيس   
 اؼبسائل التنظيمية: - ٕ 
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ؛ )أ(  
إقرار جدكؿ أعماؿ اعبزء الرفيع اؼبستول لبلجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ يف  )ب(  

 بركتوكوؿ مونًتياؿ؛
 مل؛تنظيم الع )ج(  
  كثائق تفويض اؼبمثلُت. )د(  
 عركض أفرقة التقييم عن التقدـ الذم أحرزتو يف أعماؽبا كعن اؼبسائل اؼبستجدة. - ٖ 
عرض مقدـ من رئيس اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ عن  - ٗ 

 كالوكاالت اؼبنفذة للصندكؽ. أعماؿ اللجنة التنفيذية كأمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ
 بيانات رؤساء الوفود كاؼبناقشات بشأف اؼبواضيع الرئيسية. - ٘ 
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باعتمادىا يف االجتماع  ىتقرير الرئيسُت اؼبشاركُت للجزء التحضَتم كالنظر يف اؼبقررات اؼبوص - ٙ 
 الثامن كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ.

 تماع التاسع كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ.تواريخ كمكاف انعقاد االج - ٚ 
 مسائل أخرل. - ٛ 
 اعتماد اؼبقررات اليت يتخذىا االجتماع الثامن كالعشركف لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ. - ٜ 
 اعتماد التقرير. - ٓٔ 
 اختتاـ االجتماع. - ٔٔ 

 تنظيم العمل -جيم 
على عقد مناقشات مائدة  اتفقتا اؼبعتادة. كباإلضافة إُف ذلك، تباع إجراءاهتااألطراؼ على  اتفقت -ٕٕٔ

 تعديلما يتعلق بالللجميع في نافعاؼبكضماف بشأهنا  اليت هبرم التفاكضاؼبتبقية  اؼبسائلعاعبة ؼبمستديرة كزارية 
 يف بركتوكوؿ مونًتياؿ. يةيدركفلور الكربوف اؽبركبات دب اػباص

 وثائق تفويض الممثلين -دال 
طرؼ من  ٜٛيف بركتوكوؿ مونًتياؿ كثائق فبثلي عتمد مكتب االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ ا -ٖٕٔ
شريطة أف ترسل  طرفان  ٛٗكافق اؼبكتب مؤقتان على مشاركة قد من األطراؼ اؼبمثلة يف االجتماع. ك  ٙٗٔ أصل

ستحضر االجتماعات اؼبقبلة كثائق تفويضها إُف األمانة يف أقرب كقت فبكن. كحث اؼبكتب صبيع األطراؼ اليت 
 ٛٔلؤلطراؼ على أف تبذؿ قصارل جهودىا لتقدًن كثائق التفويض إُف األمانة على النحو الذم تقتضيو اؼبادة 

أيضان بأف النظاـ الداخلي يقتضي أف تصدر كثائق التفويض أما عن األطراؼ ر اؼبكتب من النظاـ الداخلي. كذكَّ 
ر اػبارجية، أك يف حالة اؼبنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادم، عن السلطة يرئيس الدكلة أك اغبكومة أك عن كز 

ر اؼبكتب األطراؼ كذلك بأف فبثلي األطراؼ اليت ال تقدـ كثائق تفويضها بالشكل كذكَّ  اؼبختصة لتلك اؼبنظمة.
 .ق يف التصويتاغبمن اؼبشاركة الكاملة يف اجتماعات األطراؼ، دبا يف ذلك وُبرموف الصحيح قد 

 عروض أفرقة التقييم عن التقدم الذي أحرزتو في أعمالها وعن المسائل المستجدة -ثالثاً 
السيد بونفيس ك السيد ديفيد فاىي،  ، كىمثبلثة من الرؤساء اؼبشاركُت األربعة لفريق التقييم العلميقدـ  -ٕٗٔ

استنفاد طبقة بشأف  ٕٛٔٓ لعاـ عن خطط الفريق للتقييم العلمي سفارم كالسيد بوؿ أ. نيوماف، عرضان 
 يفو العرض مقدم أعدهللعرض  وجزمكيرد . اغبالية كاؼبستجدةالعلمية  عن اؼبسائل ، كما قدموا موجزاتاألكزكف

 ذا التقرير.ؽب الثايناؼبرفق  من ٔ-الفرع ىاء
سيد ناهبل اف كالمبالسيدة جانيت بور ، كنبا الرؤساء الثبلثة لفريق تقييم اآلثار البيئيةكقدـ اثناف من  -ٕ٘ٔ

اآلثار البيئية الستنفاد األكزكف كتفاعلو مع تغَت  بشأف ٕٛٔٓ عاـ تقييملاحملتملة الًتكيز عن ؾباالت  بوؿ، عرضان 
كالنظم  ،اؼبناخ، دبا يف ذلك آثاره على صحة اإلنساف كاآلثار االقتصادية ذات الصلة، كالنظم اإليكولوجية اؼبائية

 ا العرض،مقدمأعده للعرض،  وجزمكيرد على مستول األرض. اؼبوجودة واد اإليكولوجية األرضية، كاألكزكف كاؼب
 ذا التقرير.ؽب الثايناؼبرفق  من ٕ-الفرع ىاء

السيد أشلي  ، كىوفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادملكاحد من الرؤساء اؼبشاركُت الثبلثة كقدـ  -ٕٙٔ
، دبا يف ذلك التقدـ يف التخلص التدرهبي ائل اؼبستجدةكاؼبسعن التقدـ احملرز يف عمل الفريق  ككدكوؾ، عرضان 
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كما . ٕٛٔٓالتقييم الذم سيعده الفريق لعاـ تقرير اؼبتعلقة بطط اػبك  ،قطاعتنفدة لؤلكزكف يف كل من اؼبواد اؼبس
 امان ع ٕٙبعد  اتاػبيارات التقنية للهالوناؼبعنية ب توالفريق كعبنسيستقيل من السيد ديفيد كاتشبوؿ، الذم أشاد ب

 الثايناؼبرفق  من ٖ-الفرع ىاءيف  العرض مقدـ أعدهللعرض  وجزمكيرد ربكتوكوؿ مونًتياؿ. لمن اػبدمة اؼبتفانية 
 ذا التقرير.ؽب

 باؼبعلومات اؼبقدمة. اجتماع األطراؼ علمان  كأحاط -ٕٚٔ

ال عن أعمال عرض رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتري -رابعاً 
 اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق

)اؼبكسيك(، بصفتو رئيس اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ،  سالسيد أكغستُت سانشيقدـ  -ٕٛٔ
اؼبعلومات فيو  لؤلطراؼ، أكجز جتماع السابع كالعشريناالمنذ اللجنة مقررات عن التقدـ احملرز يف تنفيذ  تقريران 

 .UNEP/OzL.Pro.28/10الواردة يف الوثيقة 
كأفاد بأف اللجنة التنفيذية ركزت على رصد تنفيذ خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف  -ٜٕٔ

ػباص ا تاِفيف سياؽ اؽبدؼ ال ركباتتلك اؼبكخطط إدارة التخلص التدرهبي من إنتاج ، اؽبيدرككلورية فلورية
. ٕٕٓٓيناير كانوف الثاين/ ٔيف اؼبائة حبلوؿ  ٖ٘نسبتو زبفيض كىو ركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، دب

مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية من إدارة التخلص التدرهبي  يتخطمن كبعد اؼبوافقة على اؼبرحلة األكُف 
اليت اؼبتبقية  ةالثبلث البلدافكاحد من كقاـ ، وافق عليهام خطط بلدان  ٕٗٔ أصبح حاليان لدل بوتسوانا كليبيا،ل

 حاليان  أربعة عشر بلدان  كىناؾللجنة التنفيذية.  قبلللنظر فيها يف االجتماع اؼب خطتها تقدًنبخطة  ليس لديها
 ،لوريةدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فسبت اؼبوافقة على اؼبرحلة الثانية من خطتها إل

 للجنة التنفيذية. قبلللنظر فيها يف االجتماع اؼب هاخططالثانية من رحلة اؼبشبانية بلداف  كتقدـ
مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية من طط إدارة التخلص التدرهبي ػبالتنفيذ الكامل  كأشار إُف أف -ٖٓٔ

مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية خط أساس بلؾ استه إصباِفيف اؼبائة من  ٖٓما يقرب من  اؼبوافق عليها سيعاًف
كقاؿ إف اللجنة . ٘ العاملة باؼبادةاألطراؼ  يف البلدافركبات تلك اؼبإنتاج خط أساس يف اؼبائة من  ٛٛك ،فلورية

اؼبوافقة على خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، إعطاء سياؽ يف تواصل، 
 سبويبلن كقدمت أيضان ، حيثما يبكن على إحداث االحًتار العاؼبيمنخفضة ذات قدرة دخاؿ تكنولوجيا األكلوية إل

 كالتربيد. لذه التكنولوجيا يف قطاعي الرغاك النموذجية ؽبلعدد من دراسات اعبدكل كاؼبشاريع 
ئل اؼبواد اؼبستنفدة مزيد من الدراسات االستقصائية الوطنية لبداإلجراء  كمضى فقاؿ إف سبويبلن ُقدـ -ٖٔٔ

كسيتم النظر . بلدان  ٕٚٔمثل ىذه الدراسات االستقصائية إُف  اليت ذبرملؤلكزكف، ليصل العدد اإلصباِف للبلداف 
، ٕٚٔٓجنة التنفيذية اؼبقرر عقده يف عاـ للاألكؿ جتماع اال خبلؿوطنية الستقصائية االدراسات الربليل يف 

اؼبنخفضة كاؼبتوسطة كالعالية قدرة الذات  ت عن اذباىات استهبلؾ البدائلمعلوماالتحليل قدـ يمن اؼبتوقع أف ك 
يف ـبتلف القطاعات كالقطاعات الفرعية. كبناء على نتائج تلك  اؼبستخدمة حاليان  على إحداث االحًتار العاؼبي

اللجنة التنفيذية  رستنظ، يةيدركفلور الكربوف اؽبركبات دب اؼبتعلق تعديلالالدراسات االستقصائية كاؼبناقشات حوؿ 
كتَتة اجتماعاهتا يف  يف ستنظر اللجنة أيضان ك . مستقبلييف اجتماع  ةصبع بيانات الربامج القطري يف تنقيح مبوذج
 قبل كأثناء االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ. اعباريةضوء اؼبناقشات 
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اؼبنفذة األربع للصندكؽ اؼبتعدد ت وكاالالنيابة عن بال كقدـ رئيس اللجنة التنفيذية بعد ذلك معلومات -ٕٖٔ
األمم اؼبتحدة للتنمية  منظمةك ؛ كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة: برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي؛ األطراؼ، كىي

 كالبنك الدكِف. الصناعية )اليونيدك(؛
 طرفان  ٚٗإُف ساعدة اؼبتقدًن  ٕٙٔٓكاصل خبلؿ عاـ برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي كأشار إُف أف  -ٖٖٔ

 من البلداف األطراؼ ٘ٔكساعد  ،تنفيذ خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةل
من اػبطط يف طبسة الثانية من تنفيذ اؼبرحلة يف بدأ الربنامج  كأضاؼ أفخططها. الثانية من رحلة اؼبيف إعداد 

للنظر فيها يف من البلداف األطراؼ  ٕٔيف اػبطط الثانية من لة ؼبرحلتنفيذ اكقدـ طلبات  البلداف األطراؼ،
اعبهات اليت  صدارةيف  برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي كاف أيضان  كقاؿ إفللجنة التنفيذية.  قبلاالجتماع اؼب

التكلفة فعالة من حيث اللبدائل مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية  مبوذجيةكمشاريع  تقنيةتقييمات تضطلع ب
دراسات استقصائية  رم أيضان كهبمنخفضة الكربوف، بدائل  تطوير إُف أدىن حد كتعززتقلل اآلثار البيئية كاليت 

 .بلدان  ٕٔبدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف يف ل
 ػبطط اؼبتعاكنةكالة الو أك الرائدة بوصفو الوكالة اؼبنفذة  برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يعمل كأكضح أف -ٖٗٔ

 مشاريع ينفذك من البلداف األطراؼ،  ٕٓٔإدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية يف 
من قدـ أيضان اؼبساعدة، األمم اؼبتحدة للبيئة  كأعلن أف برنامج. من البلداف األطراؼ ٗٓٔالتعزيز اؼبؤسسي يف 

كالبالغ  ٘إُف صبيع البلداف العاملة باؼبادة األكزكف، قة بلئلجراءات اؼبتعللمساعدة على االمتثاؿ و لخبلؿ برناؾب
فريد النظاـ ال ربقيق ذلك يسرك المتثاؿ اللتزاماهتا دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ. بلدان من أجل ا ٚٗٔعددىا 

 اتلشبكلشبانية اجتماعات  كنظم برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛ ُتلشبكات اإلقليمية ؼبوظفي األكزكف الوطنيل
غرفة عن التعاكف بُت بلداف اعبنوب، كأنشطة بناء القدرات كخدمات  عمل مواضيعية إقليمية فضبلن حلقة  ٔٔك

 تبادؿ اؼبعلومات العاؼبية.
اليونيدك تنفذ خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية يف كأضاؼ أف  -ٖ٘ٔ
باكستاف كالربازيل كالسوداف كشيلي يف اػبطط الثانية من تلك رحلة اؼب األطراؼ، دبا يف ذلكبلدان من البلداف  ٗٚ
سبعة كأضاؼ أف اؼبنظمة تنفذ أيضان . سبت اؼبوافقة عليها مؤخران كىي خطط ، ماف كصبهورية فنزكيبل البوليفاريةكعُ 

اؽبيدرككلورية ركبات الكربوف ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ؼببشأف بدائل  مبوذجية مشاريع
يف ، كدراسات استقصائية بشأف بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف ركزمتربيد اؼبنظم ال بشأفجدكل كدراسيت فلورية، 

ارم تدمَت اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف. كمن بُت اؼبشاريع اعبمبوذجية لكسبعة مشاريع  بلدان من األطراؼ، ٖٔ
لبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ألجهزة ااختبار أداء  مبوذجي بشأفمشركع  تنفيذىا
 .احمليطة العالية رارةاغبدرجات  ذاتاؽبواء يف البلداف تكييف 

لتخلص اأف البلداف اليت تنفذ مشاريع تفيد ب ٕ٘ٔٓبيانات االستهبلؾ كاإلنتاج لعاـ أف  كأشار إُف -ٖٙٔ
التخفيضات اؼبطلوبة من  قبحت يف ربقيقفلورية مع البنك الدكِف التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية 

تلك خطط إدارة التخلص التدرهبي من  اؼبرحلة الثانية منبالفعل  منهاالعديد أعد مستويات خط األساس، ك 
يركز ، دية ذباريان اجملللمناخ ك  اؼبراعيةلبدائل مبوذجيُت لمشركعُت  شرع يف تنفيذالبنك الدكِف  كما أفركبات.  اؼب

بشكل كثيق مع األطراؼ  البنك الدكِف على احتياجات اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة اغبجم. كقد عمل أحدنبا
من اؼبقرر استعراضها يف عاـ كىي دراسات بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف، إلجراء دراسات استقصائية ل

ٕٓٔٚ . 
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صندكؽ اؼبتعدد األطراؼ كالوكاالت الثنائية كاؼبنفذة كيف اػبتاـ، شكر أعضاء اللجنة التنفيذية كأمانة ال -ٖٚٔ
أف من شأنو  ان حقيقي ان تغيَت  أحدثالصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ  كأشار إُف أف. همكالتزام همعملهم ك تفانيعلى 
 حمي صحة اإلنساف كالبيئة.اليت ستجٍت فوائد األكزكف كاؼبناخ من األجياؿ القادمة يُبّكن 
 باؼبعلومات اؼبقدمة. ان األطراؼ علم كأحاطت -ٖٛٔ

 بيانات رؤساء الوفود ومناقشة المواضيع الرئيسية - خامساً 
حلقيت مناقشة على  يف اعبزء الرفيع اؼبستول، من جدكؿ أعماؿ ٘يف إطار البند شاركت األطراؼ،  -ٜٖٔ

اعد لؤلمم ا السيد جوف بركات األمُت العاـ اؼبسدقيقة أدارنب ٜٓة كل منهما مد ىيئة مائدتُت مستديرتُت
عن كلمة ألقاىا  كاستمعت إُف بيانات أدُف هبا الوزراء كغَتىم من رؤساء الوفود، فضبلن اؼبتحدة كأمُت اؼبظاَف، 

 السيد جوف كَتم كزير خارجية الواليات اؼبتحدة.
ان تشرين األكؿ/أكتوبر،  ٗٔكيف صباح يـو اعبمعة  -ٓٗٔ على  لـز اؼبشاركوف يف االجتماع دقيقة صمت ترضبُّ

 ملك تايلند، جبللة بوميبوؿ أدكليادم، الذم ُتويف يف اليـو السابق.
 مناقشة المائدة المستديرة األولى -ألف 

كبو ’’مناقشة اؼبائدة اؼبستديرة األكُف اؼبعنونة  ٕٙٔٓتشرين األكؿ/أكتوبر  ٖٔانعقدت صباح يـو  -ٔٗٔ
إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ: معاعبة القضايا اؼبتبقية يف  اتفاؽ بشأف التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف

سبعة مشاركُت يف اغبلقة، كأجاب على أسئلة ُف إالسيد بركات مدير حلقة النقاش أسئلة  كجوك ‘‘. اؼبفاكضات
طرحها مشاركوف من اغبضور. كقد شارؾ يف النقاش األشخاص التالية أظباؤىم حسب ترتيب التحدُّث: السيد 

دالوتو من األرجنتُت؛ كالسيدة إيرين كاناس دياس من كوستاريكا؛ كالسيد ميغيل أرياس كانيييت من ألربتو بيدرك 
االرباد األكركيب؛ كالسيد أنيل مادىاؼ ديف من اؽبند؛ كالسيد إبراىيم عثماف جربيل من نيجَتيا؛ كالسيدة جينا 

كالسيد إريك سوؽباًن اؼبدير التنفيذم لربنامج مكارثي مديرة ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية؛ 
 األمم اؼبتحدة للبيئة.

كقبل اؼبناقشة شاىد اؼبشاركوف فيلمان قصَتان عن بركتوكوؿ مونًتياؿ، ركاه السيد ديفيد أتينبورك، ككاف قد  -ٕٗٔ
ستقبلية الرامية إُف ضباية أُنتج احتفاالن دبركر ثبلثة عقود من العمل يف إطار الربكتوكوؿ بغية إعطاء دفعة للجهود اؼب

 البيئة.
كحذر السيد بركات يف كلمتو االفتتاحية من قصر النظر، كأبرز أنبية سد الفجوة بُت االحتياجات  -ٖٗٔ

اؼبشاركُت ُف إالسؤاؿ األكؿ  كجواغبالية كاؼبستقبلية، مشددان على ضركرة إهباد حل كسط لتسوية ىذه اؼبسألة. مث 
م ربديد اؼبسائل اؼبتبقية اليت يتعُت حلها من أجل كفالة اعتماد تعديل بشأف مركبات منه يف اؼبناقشة، طالبان 

 الكربوف اؽبيدركفلورية يف االجتماع اغباِف، فضبلن عن إهباد سبل لتسوية اػببلفات بُت األطراؼ.
 ٘جب اؼبادة إف صبيع األطراؼ، سواء كانت أطرافان عاملة دبو  كأجاب السيد دالوتو على األسئلة قائبلن  -ٗٗٔ

أك غَت عاملة هبا، من الواضح أهنا بذلت جهودان كبَتة لفهم بعضها مواقف البعض كإلهباد حل كسط وبقق 
مصلحة األطراؼ بصورة متبادلة. كقاؿ إف كجود إطار يشتمل على مسؤكليات مشًتكة كلكنها متباينة، هبعل من 

ات الكربوف اؽبيدركفلورية أمران فبكنان يف االجتماع التوصل إُف تعديل يكوف مقبوالن عبميع األطراؼ بشأف مركب
اغباِف. كمع ذلك فإف مستول الطموح فيما يتعلق بالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 

لتوافر تكنولوجيا ناضجة كبدائل مناسبة بتكلفة معقولة. كأكد يف ىذا الصدد أنبية إتاحة الوقت  سيتحدد كفقان 
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 الصناعة من التخلي عن مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، قائبلن إف البلداف النامية على كجو الكايف لتمكُت
اػبصوص حباجة إُف ضباية صناعاهتا. كقاؿ إف التوصل إُف اتفاؽ خبصوص التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف 

 ان ؽبذا االجتماع.اؽبيدركفلورية، حبيث ال يهدد النمو االقتصادم ألم طرؼ، من شأنو أف يبثل قباح
كاسًتعت السيدة دياز االنتباه إُف الصبلت القائمة بُت اثنُت من أىداؼ التنمية اؼبستدامة نبا: اؽبدؼ  -٘ٗٔ
 اؼبناخ تغَّت لزباذ إجراءات عاجلة للتصدم )ا ٖٔاالستهبلؾ كاإلنتاج اؼبسؤكالف( كاؽبدؼ كفالة أمباط ) ٕٔ

ؾ السيئة ىي اؼبسؤكلة إُف حد كبَت عن تدىور اؼبناخ. كمع ذلك، (، يف إشارة إُف أف عادات االستهبلكآثارىا
فقد أشارت إُف أف كعي اؼبستهلكُت باؼبسائل اؼبتصلة بالبيئة كاؼبناخ يف ازدياد مطرد، كما أف لديهم القدرة على 

كات إحداث تغيَت لدل اؼبنتجُت. كيف معرض تقدًن أمثلة على ما ُأقبز من عمل يف منطقتها، قالت إف الشر 
اؼبصنعة أثبتت استعدادىا للتوافق مع اؼبتطلبات التنظيمية بغية ضباية البيئة؛ كإف اؼبنتجُت كاؼبستهلكُت حباجة إُف 
العمل معان لتحقيق أىدافهم اؼبشًتكة. كيف اػبتاـ قالت إف العديد من االتفاقات البيئية اؼبوجودة ىي اتفاقات 

تآزر يف التنفيذ كالتكامل بُت اعبهود اؼببذكلة بغية الوصوؿ إُف تنطبق على كوكب كاحد، كلذلك فهي تستوجب ال
الغاية اؼبشًتكة اؼبتمثلة يف ضباية مصاٌف األجياؿ القادمة. كيف ىذا الصدد فإف بركتوكوؿ مونًتياؿ قد كفر إطاران 

 كبَتة.  مناسبان إلقباز تعديل طموح كتفاؤِف بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية تكوف لو فوائد مناخية
كبات الكربوف اؽبيدركفلورية على ر السيد أرياس كانيييت: قاؿ إف سبب اعتماد التعديل اؼبتعلق دب -ٙٗٔ

أيسر السبل كأكثرىا فعالية من  الربكتوكوؿ كاضح، كىو أف التخلص التدرهبي من تلك اؼبركبات يشكل حاليان 
كاعتماد اتفاؽ مبتكر كمرف يراعي  حيث التكلفة لتحقيق مكاسب مناخية ىائلة. كىناؾ حاجة إُف كضع

االختبلفات يف مواقف األطراؼ كالتباين يف مقدراهتا، كوبدد خطوط أساس مبلئمة كتواريخ ذبميد معقولة. كقاؿ 
يف التفاصيل، كلذلك فهو وبث األطراؼ على أف تركز على الصورة الكبَتة.  إف اؼبفاكضات الدكلية تغرؽ أحيانان 

ألعضاء يف االرباد األكركيب ملتزمة بتقدًن دعم إضايف فٍت كماِف إُف الصندكؽ اؼبتعدد كأضاؼ قائبلن إف الدكؿ ا
األطراؼ بغية مساعدة البلداف النامية على تنفيذ تدابَت التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، 

لتخلص التدرهبي من ىذه كإف توافر الدعم اؼباِف الكايف سيساعد بالتأكيد على التوصل إُف تعديل بشأف ا
اؼبركبات؛ كدعا إُف استخداـ ىذا الدعم على كبو ذكي بغية ؿباكاة النجاحات السابقة اليت ربققت يف إطار 
الربكتوكوؿ. كأشار إُف أف االرباد األكركيب دعا األطراؼ إُف السعي لتحقيق أعلى مستول من الطموح؛ كأكد أف 

 ن التضامن كذبنب الدكافع األنانية.الوقت قد حاف للتصرؼ دبسؤكلية كبركح م
فعلى حد قولو، إذا ‘‘. األسرة العاؼبية’’كتكلم السيد ديف عن ضركرة الوحدة بُت األطراؼ ضمن  -ٚٗٔ

عاىن أم فرد من أفراد األسرة فإف باقي األسرة يعانوف من أجلو أيضان. كأضاؼ أف التعديل اؼبنشود بشأف مركبات 
ؼ يف متناكؿ اليد إال أف احتياجات صبيع األطراؼ البد كأف تؤخذ يف االعتبار. الكربوف اؽبيدركفلورية ىو ىد

يف  ٕكبو  - فاؽبند، مثلها يف ذلك مثل العديد من البلداف النامية األخرل، مسؤكلة عن حصة صغَتة فقط
د للقياـ بدكرىا يف من االنبعاثات العاؼبية من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كمع ذلك فاؽبند على استعدا -اؼبائة

ربمل اؼبسؤكلية عن مستقبل األسرة العاؼبية بل كىي حريصة على ذلك. كرغم كضوح اغباجة اؼباسة إُف العمل 
اغبثيث، فقد شدد على ضركرة الوحدة كاتباع هنج متوازف ال يتخلى عن أحد. كيف ىذا الصدد، أشار إُف أنبية 

إنو يتعُت على األطراؼ، أثناء مناقشة كيفية  ف النامية. كأضاؼ قائبلن تقدًن اؼبساعدة اؼبالية كالتقنية إُف البلدا
 ربقيق أىدافها خبلؿ االجتماع اغباِف، أف تتصور مستقببلن يبلئم صبيع األطراؼ.

كأعرب السيد جربيل عن ارتياحو ؼبا أبداه اؼبشاركوف من حسن نية يف االجتماع اغباِف من أجل اؼبضي  -ٛٗٔ
اد تعديل بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ الناجح للغاية. قدمان يف عملية اعتم
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كرغم أف التفاصيل، دبا يف ذلك مواعيد التجميد كسنوات خط األساس كالدعم اؼباِف كالتقٍت َف رُبدد بعد، فمن 
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. الواضح أف األطراؼ قد كصلت إُف اللحظة اؼببلئمة إلبراـ اتفاؽ تارىبي بشأف 

كأضاؼ قائبلن إف اعتماد اتفاقية باريس بشأف تغَت اؼبناخ َف يكن فبكنان لوال اؼبركنة اليت أبداىا زعماء العاَف، 
الذين سعوا لكفالة استيعاب احتياجات صبيع األطراؼ. كحث األطراؼ على العمل معا بركح األخذ كالعطاء 

 ؾ.من أجل ربقيق ىدفهم اؼبشًت 
كأعربت السيدة مكارثي عن االمتناف غبكومة ركاندا الستضافتها االجتماع، كألمانة األكزكف كبرنامج  -ٜٗٔ

األمم اؼبتحدة للبيئة ؼبا بذاله من جهود جبارة لتيسَت أعماؿ االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ، كأبرزت التقدـ 
. ٕ٘ٔٓن لؤلطراؼ اؼبعقود يف تشرين الثاين/نوفمرب اؼبلحوظ الذم مت إحرازه منذ االجتماع السابع كالعشري

كأضافت قائلة إف األطراؼ صبيعها قد تفهمت خطورة الوضع اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كالفرصة اليت 
يتيحها الربكتوكوؿ للتصدم لذلك الوضع، كحثت اؼبشاركُت على االستفادة من الزخم اؼبتوفر كركح اإلخبلص، 

ت اؼبثمرة كاالحًتاـ كالدعم اؼبتبادلُت يف االجتماع اغباِف من أجل كضع اللمسات األخَتة على تفاصيل كاؼبناقشا
التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف الوقت اؼبناسب. فالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف 

فاء بالتزاماهتا دبوجب اتفاقية باريس، فبا يتيح اؽبيدركفلورية يبثل مبادرة استباقية ىامة من جانب األطراؼ يف الو 
درجة مئوية بسبب ظاىرة االحتباس اغبرارم حبلوؿ هناية ىذا  ٘,ٓإمكانية ذبنب ارتفاع درجات اغبرارة دبقدار 

القرف. فحىت اآلف، يعزل قباح اؼبفاكضات اعبارية يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ إُف استماع األطراؼ إُف بعضها 
ل األطراؼ سويان إلهباد حلوؿ ؼبشاكلها تعود بالفائدة على اعبميع، بدعم من آلية مالية ؾبربة البعض كعم

كموثوؽ هبا. كقالت إف تقدًن الدعم اؼباِف الكايف لؤلطراؼ اليت ربتاج إُف دعم من شأنو أف يسهل عملية 
خَتية كجهات ماكبة أخرل،  التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، مشَتة إُف تعهُّد منظمات

مليوف  ٓٛ، بتوفَت ٕٙٔٓعلى ىامش الدكرة اغبادية كالسبعُت للجمعية العامة اليت ُعقدت يف أيلوؿ/سبتمرب 
دكالر ؼبساعدة البلداف اليت ربتاج إُف معونة من أجل تنفيذ تعديل طموح بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 

ت على أنبية ربديد تاريخ ذبميد مبكر كمواصلة كضع التزامات عملية كربسُت كفاءة استخداـ الطاقة. كأكد
كمسؤكلة على أساس أفضل اؼبعارؼ العلمية اؼبتاحة. كقالت إف اعتماد تعديل بشأف مركبات الكربوف 

 اؽبيدركفلورية سيمثل قباحان لكل األطراؼ كقفزة صباعية إُف األماـ بالنسبة للبشرية صبعاء.
ؽباًن عن أنبية النظر إُف اعتماد التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كفرصة كربدث السيد سو  -ٓ٘ٔ

ذبارية كليس تكلفة هبب ربملها. كقاؿ إف الرأم العاـ القوم قادر على إحداث تغيَت حقيقي لفائدة األجياؿ 
لسياسيُت بازباذ اغباضرة كاؼبقبلة؛ كأضاؼ أف السياسات تطبق كاألسواؽ تنظم عندما يطالب الشعب ا

ذبارية كبَتة. كأكد أف البلداف كالصناعات اليت تغتنم الفرص اليت تتيحها ىذه  إجراءات، األمر الذم يتيح فرصان 
تستبق التغيَتات يفوهتا القطار. كيعتمد  األكضاع ذبٍت أقصى الفوائد، يف حُت أف الصناعات اليت تقاـك أك ال

من جانب  - ية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ على القيادة القويةقباح الدكرة اغبادية كالعشرين التفاق
كعلى منظور أعماؿ جديد سبامان. كترل اؼبؤسسات  - فرنسا كالواليات اؼبتحدة كالصُت، من بُت دكؿ أخرل

فُت. كقاؿ التجارية أف االتفاؽ من شأنو أف يتيح فرصة لتحقيق أرباح أكرب كفرص عمل جديدة كزيادة رضا اؼبوظ
لن يبثل حدثا  - بركتوكوؿ كيغاِف بشأف تعديل يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية - إف اعتماد صك أفريقي

تارىبيان للقارة كحسب، بل سيحقق تغيَتان دبعدؿ أسرع بكثَت من اؼبتوقع، فبا يتيح فرصان إلدخاؿ مواد كيميائية 
إلنتاج الواسع النطاؽ من جانب اؼبؤسسات الصناعية، كيتيح جديدة بشكل تدرهبي كبتكلفة معقولة من خبلؿ ا
 ذلك أيضان فرصان للصناعة كالعاَف بأسره عبٍت الفوائد.
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 كيف أعقاب البيانات اؼبذكورة أعبله دعا السيد بركات اغبضور إُف طرح األسئلة كالتعليقات. -ٔ٘ٔ
ى النمو االقتصادم كأف الكفاءة يف استخداـ كردان على تعليق من فبثل بأف البلداف ربتاج إُف اغبفاظ عل -ٕ٘ٔ

الطاقة ينبغي أال تستخدـ كأداة للتفاكض، قالت السيدة دياز إف تكلفة التحوؿ عن مركبات الكربوف 
اؽبيدركفلورية من شأهنا أف تزداد كلما طاؿ تأخر ىذا التحوؿ، كإف زيادة كفاءة استخداـ الطاقة من شأهنا أف 

ىا يف ؾباالت أخرل. كأكدت أف الطموح كالبدء بعملية االنتقاؿ دكف تأخَت من تولد كفورات يبكن استثمار 
 شأنو أف يؤدم يف هناية اؼبطاؼ إُف إتاحة الفرص.

كتناكؿ السيد ديف مسألة معاعبة القضايا اؼبتبقية اليت يتعُت حلها يف إطار عملية التفاكض على  -ٖ٘ٔ
توفُّر  ؛ًتكة كإف كانت متباينة؛ اؼبركنة؛ النمو االقتصادمالتعديل، كعدَّد سبع قضايا ىي: اؼبسؤكليات اؼبش

التكنولوجيا من غَت مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف ـبتلف القطاعات؛ قضايا حقوؽ اؼبلكية الفكرية؛ فعالية 
ية. تكلفة التكنولوجيا البديلة عن مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كسبلمتها كمدل انتشارىا؛ التكلفة االقتصاد

السيدة مكارثي: قالت إنو، يف حُت يتعُت كضع ىذه اؼبسائل الرئيسية يف االعتبار، فعلى األطراؼ أف تتساءؿ 
يف كل حالة عما إذا كاف التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية سيحقق مصلحتها أـ ال. كأضافت أف 

من أجل معاعبة تغَت اؼبناخ ىي إحدل االعتبارات  الكيفية اليت ستغطي هبا األطراؼ تكلفة تنفيذ التزاماهتا
الرئيسية يف عملية التفاكض، كما أف التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية سيؤدم إُف بعض أقل 
التخفيضات تكلفة صوب ربقيق األىداؼ اؼبشًتكة التفاؽ باريس. كقالت إف العناصر الفردية التفاؽ التعديل 

كن التزاـ جانب اؼبركنة لتمكُت األطراؼ من التغلب على التحديات اليت تواجهها. كردد ستعمل كحزمة كيب
السيد كانيييت تعليقاهتا، كأضاؼ أف من األفضل للبلداف أال تصبح حبيسة تكنولوجيا مركبات الكربوف 

ؼبتجددة ربدث يف البلداف اؽبيدركفلورية بينما وبرز بقية العاَف تقدمان. كقاؿ إف أكرب التطورات يف ؾباؿ الطاقات ا
ء يأف الش اليت تتحلى بالشجاعة الكافية للمضي قدمان، كأشار إُف كوستاريكا كاؼبغرب كمثالُت. كمضى مؤكدان 

 اؼبهم ىو ازباذ اػبطوة األكُف.
يزاؿ يتعُت حلها، قالت إحدل اؼبمثبلت إف اعبدكل التقنية  ككذلك يف إطار معاعبة اؼبسائل اليت ال -ٗ٘ٔ
التجارم لبدائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يبثبلف مصدر قلق عند معاعبة اؼبسائل الرئيسية اؼبتبقية،  كالتوفر

كاقًتحت أف ينص التعديل على استعراض التكنولوجيا كاؼبعدات البديلة. كقالت إنو يتعُت إقباز ىذا االستعراض 
مثل درجات اغبرارة احمليطة العالية كالكثافة السكانية قبل التجميد كأف تؤخذ يف االعتبار الظركؼ كالقيود الوطنية 

العالية يف اؼبناطق اغبضرية كىو أمر شائع يف العديد من اؼبدف يف اؼبناطق االستوائية. كرد السيد أرياس كانيييت 
داكؿ قائبلن إنو على الرغم من أف األطراؼ تنظر إُف التكنولوجيا القائمة عند التفاكض على التعديل، إال أف اعب

التدرهبي.  تكنولوجيا ستتغَت خبلؿ فًتة التخلص؛ كعليو فإف الٕٚٗٓك ٕ٘ٗٓالزمنية اؼبقًتحة سبتد إُف عاـ 
كأعرب السيد سوؽباًن عن موافقتو على ما ذكر، كأضاؼ أف التغيَت التكنولوجي يبكن أف وبدث بسرعة شديدة 

وجيهات اؼبناسبة إُف األسواؽ. كذكرت السيدة كأف القطاع اػباص سيجد حلوالن ما داـ السياسيوف يقدموف الت
مكارثي أف ىناؾ ثركة من اؼبعلومات التقنية عن اؼبواد الكيميائية كالتكنولوجيا اؼبتاحة ككيف يبكن دؾبها إلنتاج 
منتجات أفضل للمستهلكُت. كإضافةن إُف ذلك قالت إف البحوث يبكن أف تًتكز على معاعبة مسائل ؿبددة،  

ضات كالتقييمات التقنية ذُبرل بانتظاـ يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ ؼبعاعبة ىذه اؼبسائل كما أف االستعرا
بالتحديد. كأخَتان قالت إف إعفاءات درجات اغبرارة احمليطة العالية ىي بالضبط األداة اؼبستخدمة دبوجب 

خلصت إُف أف ىناؾ بركتوكوؿ مونًتياؿ من أجل التصدم للتحديات اليت يشكلها توفر البدائل كجدكاىا. ك 
العديد من الطرؽ اليت يبكن هبا معاعبة اؼبسألة هبدؼ سبكُت األطراؼ من استيعاب العواقب اليت يبكن أف 

 ذباهبها فرادل البلداف كالفرص التجارية احملتملة.
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 كتناكؿ عدة مشاركُت طلبان للحصوؿ على اؼبزيد من اؼبعلومات عن الفرص اليت يبكن أف يتيحها تعديل -٘٘ٔ
، كألفريقيا بوجو خاص. كقاؿ السيد أرياس كانيييت ردان على ذلك إف التعديل ٘ العاملة باؼبادةطموح لؤلطراؼ 

سيما أفريقيا، اليت  الطموح من شأنو أف يساعد على مكافحة االحًتار العاؼبي كأف يفيد العاَف بأسره، كال
اطق األكثر اعتداالن. كقاؿ إنو ينبغي لبعض األطراؼ أف ستشهد تأثَتان أكرب نتيجةن لبلحًتار العاؼبي مقارنةن باؼبن

تدعم البلداف النامية، ينبغي لبعضها اآلخر أف تفرض بالقوة التطورات التكنولوجية، كلكن هبب أف تكوف ؽبا 
صبيعها أىداؼ طموحة. ككافق السيد سوؽباًن على أف ذبنب تغَت اؼبناخ يبثل إحدل الفوائد اؽبامة، كقاؿ إف 

، ككجو االنتباه إُف كجود أكرب ؿبطة ٘ العاملة باؼبادةذبارية ىامة لؤلطراؼ  أف يتيح فرصان  من شأنو أيضان  التعديل
للطاقة الشمسية يف العاَف باؼبغرب كإُف البنية التحتية اػبضراء اعبديدة يف إثيوبيا، كمثالُت على التنمية اػبضراء 

ُف ضباية البيئة. كحققت الصُت باؼبثل تنميةن اقتصادية كبَتة منذ توقيع يف أفريقيا، فبا يبُت الفوائد اإلمبائية للسعي إ
بركتوكوؿ مونًتياؿ من خبلؿ اغتناـ الفرص التجارية اػبضراء، دبا يف ذلك تطوير تكنولوجيا خضراء من قبيل 

ن أىداؼ م ٔ، أشار إُف أف اؽبدؼ السكك اغبديدية العالية السرعة كالطاقة الشمسية كطاقة الرياح. كأخَتان 
التنمية اؼبستدامة )القضاء على الفقر جبميع أشكالو يف كل مكاف( يعٍت نقل اعبميع إُف الطبقة الوسطى العاؼبية، 
األمر الذم من شأنو أف يوجد بدكره طلبان استهبلكيان ستغطيو تلك البلداف الرائدة للتغيَت، كاليت ترل يف ذلك 

ك البلداف إُف أفريقيا، دبساعدة من بقية العاَف، لتعزيز قدرات الطلب فرصةن ذبارية. كسيتوجو العديد من تل
 التصنيع.

كأضافت السيدة مكارثي أف العديد من االبتكارات الفعالة للغاية يف قطاع التربيد كتكييف اؽبواء  -ٙ٘ٔ
يساعد تتطلب استخداـ بدائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية لكي تعمل بكفاءة كاملة يف استخداـ الطاقة. كس

التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية على كفالة توفَت ىذه البدائل كسَتسل إشارات قوية إُف األسواؽ 
من شأهنا أف تؤدم إُف االبتكار كاالستثمار كإُف تكنولوجيا تتميز بكفاءة استخداـ الطاقة مع توفر اؼبواد 

 الكيميائية البلزمة على نطاؽ كاسع.
من أجل التحوؿ التكنولوجي، ككجهت االنتباه  سيدة دياز إُف إتاحة اؼبساعدة اؼبالية مبكران كدعت ال -ٚ٘ٔ

إُف ذبربة كوستاريكا يف ؾباؿ مصادر الطاقة اؼبتجددة كمثاؿ على الكيفية اليت يبكن هبا للطموح أف ىبلق 
كنتيجة لذلك فهو اآلف الفرص. كمضت قائلة إف ذلك البلد عمل بطموح على تطوير مصادر الطاقة اؼبتجددة، 

غَت متوقعة كظبح باجتذاب  يف اؼبائة من الكهرباء من مصادر الطاقة اؼبتجددة. كقد أتاح ذلك فرصان  ٜٜيولد 
 الشركات اليت تبحث عن إمدادات الطاقة النظيفة كجبلب الوظائف كالتنمية اإلقليمية.

يز على الصورة الكبَتة، كتساءؿ عما إذا كاف كأشار فبثل إُف تعليقات السيد أرياس كانيييت بشأف الًتك -ٛ٘ٔ
متينان كمستدامان. كرد السيد كانيييت قائبلن إنو يفضل النظر إُف التعديل كمقياس ‘‘ اعبدار خلف صورة التعديل’’

للحرارة. كأضاؼ أف اتفاؽ باريس أظهر أف األطراؼ مقتنعة بضركرة مكافحة االحًتار العاؼبي، كإذا كاف األمر 
سيما ما ىبص مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات  عليها العمل يف كل ؾباؿ من اجملاالت، كال كذلك، فإف

كبدأ يف  ٕ٘ٔٓالقدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي. كقد سن االرباد األكركيب بالفعل التجميد يف عاـ 
كنولوجيا بديلة. كستكوف ىذه ، مرسبلن إشارة إُف األسواؽ بأف عليها تطوير تٕٙٔٓعمليات اػبفض يف عاـ 

التكنولوجيا متاحة لآلخرين يف تاريخ خط األساس كالتجميد. كربط ىذا الوضع بوضع مصادر الطاقة اؼبتجددة، 
أف التعديل  يف اؼبائة، مؤكدان  ٓٛاليت ُطورت يف البداية بتكلفة عالية، مث البفضت تكلفتها منذ ذلك اغبُت بنسبة 

كاأليسر تكلفة،  سواؽ كالصناعة بضركرة االستثمار يف التكنولوجيا السليمة بيئيان الطموح سَتسل إشارة إُف األ
كأف تلك التكنولوجيا ستنتشر كتنخفض تكلفتها دبركر الوقت. كقاؿ إف االرباد األكركيب ىو يف الوقت نفسو 

 التضامن بُت األطراؼ أكرب جهة فبولة ألنشطة مكافحة تغَتُّ اؼبناخ لصاٌف البلداف النامية، ألف ىناؾ حاجة إُف
 كألنو يتعُت على البلداف اؼبتقدمة النمو مساعدة البلداف النامية.
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كأضافت السيدة مكارثي أنو يتعُت النظر يف التاريخ من أجل التنبؤ باؼبستقبل. كأشارت إُف أف  -ٜ٘ٔ
األمر الذم أدل إُف  بركتوكوؿ مونًتياؿ ُكضع بطريقة أرسلت إشارات كاضحة كؿبددة للسوؽ على اؼبدل البعيد،
عمليات كإجراءات  االستثمار يف مواد كيميائية كتكنولوجيا جديدة استفاد منها اعبميع. كمشل الربكتوكوؿ أيضان 

 تسمح بإعادة النظر يف أم تعديل على مر الزمن لكفالة ربقيق النتيجة اؼبتوقعة كالتكيف حسب االقتضاء.
 مناقشة المائدة المستديرة الثانية -باء 

كبو تعديل متعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ’’جرت مناقشة اؼبائدة اؼبستديرة الثانية حوؿ موضوع  -ٓٙٔ
. كجرت ٕٙٔٓتشرين األكؿ/أكتوبر  ٗٔيف صباح يـو  ‘‘للجميعاؼبنافع دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ: ضماف 

شاركُت يف السيد بركات أسئلة إُف سبعة ماألكُف، ككجو اؼبناقشة مناقشة اؼبائدة اؼبستديرة الثانية بنفس شكل 
الذين تكلموا ىم حسب الًتتيب  شاركوف السبعة يف اغبلقةمث تلقى أسئلة موجهة إليهم من القاعة. كاؼب اغبلقة

كالسيد أندرك ياتلماف مدير مكتب إدارة البيئة كالطوارئ يف  ،كزير البيئة يف بوركينا فاسو مالسيد باتيو باسيَت 
ريفاس ككيلة كزارة ضباية البيئة يف اؼبكسيك، كالسيدة حكيمة  ا غارسياتيزيا اؼبوحدة؛ كالسيدة مار كاليات ميكركن

اغبيطي كزيرة البيئة يف اؼبغرب؛ كالسيد جام ديف جوشي كزير السكاف كالبيئة يف نيباؿ؛ كالسيد فيدار 
 دكلة يف سلوفاكيا.ىيلغينسُت كزير اؼبناخ كالبيئة يف النركيج؛ كالسيد نوربرت كوريبل كزير ال

كلبدء اؼبناقشة، قاؿ السيد بركات إنو يف حُت أف التغيَت يبكن أف يكوف بعيد اؼبناؿ كأف الُنهج التقليدية  -ٔٙٔ
غَت مفيدة، فإف صبيع األطراؼ قد بذلت جهودان متواصلة كجادة لتحقيق التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف 

تعديل يف ىذا االجتماع. كحث اؼبمثلُت يف الساعات األخَتة من اؽبيدركفلورية، كىو ما يبشر باعتماد ال
االجتماع على االستماع إُف بعضهم البعض، كالنظر إُف القضايا بطريقة شاملة على خلفية الواقع العاؼبي. 

أنبية التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية  إيضاح شاركُت يف اغبلقةكطلب بعد ذلك من كل من اؼب
 كيف يبكن أف يفيد اعبميع.ك 

إف كجود ىذا العدد الكبَت من األطراؼ يف ىذا االجتماع  م، قاؿ السيد باسيَت استجابتو لذلككيف  -ٕٙٔ
الضوء أنبية التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كأشار إُف أف األطراؼ قد اجتمعت للتفاكض  ربزيُ 

ينبغي أف  ةعامصلحة الأسرة، فإف اؼب ةاختبلفات كما ىو اغباؿ يف أيوجد تعلى تعديل ألهنا أسرة كاحدة، كيف 
سود. كعند تناكؿ مسائل البيئة بصفة خاصة، على األطراؼ أف تسأؿ نفسها ما الذم سيكسبو العاَف ت

كاألجياؿ القادمة كالشعوب الضعيفة، كليس ما ستكسبو األطراؼ نفسها، ألف البيئة ال تعرؼ حدكدان. كأضاؼ 
التعديل يبثل خطوة منطقية تالية التفاؽ باريس اؼبتوقع أف يدخل حيز النفاذ يف األسابيع القادمة. كعلى صبيع أف 

كتساعد على إحداث تعديل يبكن اعتماده يف ىذا  تكف عن ازباذ موقف اؼبتفرجك  أدكارىااألطراؼ أف تؤدم 
 االجتماع.

ث الرئيسية للتعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كسرد السيد ياتيلماف ما قاؿ إهنا اؼبزايا الثبل -ٖٙٔ
دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ: أكالن، اؼبكاسب اؼبناخية الكبَتة اليت ستعود بفائدة على صبيع البشر؛ كثانيان، إمكانية 

اسب اؼبناخية اليت ستؤدم إُف زيادة كبَتة يف اؼبك كفاءة استخداـ الطاقةسيما تعزيز   ازباذ تدابَت تكميلية، ال
نتيجة اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كاغبد من االعتماد على الوقود األحفورم؛ كثالثان، مسانبة 

 التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة كخطة التنمية العاؼبية.
تعديل سيكوف مهمان ألنو سيؤثر على حياة كل إنساف. كأضافت أف كقالت السيدة غارسياريفاس إف ال -ٗٙٔ

طرفان إُف ربقيق نفس اؽبدؼ. كشأنو شأف بركتوكوؿ مونًتياؿ نفسو  ٜٚٔعملية التعديل تارىبية، حيث يسعى 
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ئية يزاؿ مثاالن للكوكب بأكملو، كاتفاؽ باريس الذم يبثل تقدمان كبَتان، فإف التعديل سيكوف لو منافع بي الذم ال
كاقتصادية على حد سواء. كعلى الرغم من ذلك، ىناؾ حاجة إُف ربقيق التوازف بُت االثنُت، كتعد عملية 
التفاكض أساسية لتحقيق النتيجة الصحيحة. كمن الضركرم أف يكوف لدل الصناعة يف البلداف النامية اغبافز 

، أكدت على أنبية الصندكؽ اؼبتعدد لتحويل خطوط إنتاجها كربقيق الربح يف الوقت ذاتو. كيف ىذا الصدد
األطراؼ للمكسيك كللبلداف النامية بشكل عاـ، نظران ألنو يسمح بتوجيو اؼبساعدة حيث تكوف ىناؾ حاجة 

للتمكُت من تنفيذ أحكاـ بركتوكوؿ مونًتياؿ، كأعربت عن أملها يف أف يُعتمد التعديل اؼبتعلق دبركبات  حقان إليها 
  كيغاِف.الكربوف اؽبيدركفلورية يف

كما كصفت السيدة اغبيطي االعتماد احملتمل للتعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية بأنو  -٘ٙٔ
األطراؼ تتفاكض حاليان بشأف كإف تفاؽ باريس، ال ىمبالتغيَت باعتماد واتارىبي. كقالت إف زعماء العاَف التزم

ارة سياسية قوية بأهنم مقتنعوف باغباجة إُف التغيَت. االتفاؽ األكؿ البلحق التفاؽ باريس، الذم سَتسل إش
يبكن ربقيقو عن طريق التعديل اؼبتعلق  كىو مادرجة مئوية،  ٘,ٓكأضافت أف ذبنب زيادة درجات اغبرارة دبقدار 

دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، سيؤدم إُف منافع مثل ذبنب ارتفاع مستول سطح البحر، كاغبد من ىجرة الناس 
الشماؿ كضماف األمن الغذائي للمبليُت. كدعت صبيع األطراؼ إُف حضور الدكرة الثانية كالعشرين ؼبؤسبر كبو 

األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ يف مراكش، اؼبغرب، حيث سيكوف الًتكيز على 
التعديل اؼبتعلق  - كف الرد اؼبناسبأكثر الشعوب ضعفان، كأضافت أنو ال يبكن تصور الوصوؿ إُف مراكش بد

للناس الذين ينتظركف التغيَت. كحثت األطراؼ على مغادرة ىذا االجتماع  - دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية
دبوقف مشًتؾ يرسل إشارة سياسية قوية إُف العاَف من خبلؿ اعتماد تعديل طموح يفي بكل كعود باريس 

  اؼبناخ.كتوقعات أكلئك الذين يعانوف من تغَت
كأشار السيد جوشي يف مبلحظاتو إُف أف البلداف النامية تتأثر بشدة من تغَت اؼبناخ على الرغم من أهنا  -ٙٙٔ

تنتج كميات صغَتة جدان من غازات الدفيئة. كلكي تنتقل البلداف النامية من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية إُف 
 كتكنولوجيةوف عليها أف ذبرم تغيَتات سياساتية كتشريعية غازات منخفضة إمكانية االحًتار العاؼبي، سيك

تتطلب مساعدة مالية كتقنية من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ كاؼبنظمات الدكلية. كباإلضافة إُف ذلك، سيكوف 
من اؼبهم التأكد من أف التكنولوجيات اعبديدة ربقق الكفاءة يف استخداـ الطاقة، كأهنا متاحة بسهولة كؾبدية 

 يان كتراعي البيئة من أجل تفادم اغباجة إُف أم تعديبلت أخرل.ذبار 
كقاؿ السيد ىيلغينسُت إنو من أطفاؿ منطقة القطب الشماِف، كىي منطقة من العاَف تزداد احًتاران  -ٚٙٔ

دبا  دبعدؿ يصل إُف ما يقرب من ضعف اؼبعدؿ العاؼبي. كمسًتعيان االنتباه إُف ـبتلف آثار تغَت اؼبناخ يف اؼبنطقة،
يف ذلك ارتفاع درجات اغبرارة، كذكباف األهنار اعبليدية، كارتفاع مستول سطح البحر مع ما لذلك من آثار  
كبَتة كغَت معركفة يف كثَت من األحياف على النظم اإليكولوجية، كصناعة صيد األظباؾ كالصادرات منها، قاؿ 

فرصة لتحقيق نتائج ملموسة بسرعة يف مكافحة تغَت إف التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية سيتيح 
اؼبناخ عن طريق اػبفض التدرهبي اؼببكر كالسريع. كأضاؼ أنو من خبلؿ كضع حلوؿ أكثر كفاءة يف استخداـ 

درجة  ٘,ٓارتفاع درجات اغبرارة اؼبتوقعة دبقدار درجة كاحدة مئوية بدالن من من الطاقة، يبكن لؤلطراؼ أف ربد 
األطراؼ أف تعمل معان للتغلب على التحديات اػباصة اليت تواجو اػبفض التدرهبي ؼبركبات مئوية. كعلى 

الكربوف اؽبيدركفلورية يف بعض البلداف، كتوفَت التمويل اؼببكر كضماف أف تكوف ىذه البلداف ؾبهزة ذبهيزان جيدان 
ربوف اؽبيدركفلورية. كعرب عن نفس كلمات دبا فيو الكفاية للوفاء بالتزاماهتا دبوجب التعديل اؼبتعلق دبركبات الك

ف إاؼبتحدثُت السابقُت، قائبلن إنو يبكن حل العديد من اؼبشاكل البيئية بسرعة أكرب بكثَت فبا كاف يعتقد أصبلن، ك 
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بركتوكوؿ مونًتياؿ حفز االبتكار الذم أدل إُف تقدـ أسرع بكثَت فبا كاف متصوران كقت اعتماده. كيبكن تكرار 
إذا اعتمد القادة مقررات ترسل إشارات كاضحة إُف األسواؽ كاؼبستثمرين كالشركات كاؼببتكرين  ىذا النجاح

طرفان يف حالة امتثاؿ اللتزاماهتا  ٜٚٔ االتكنولوجيُت. كأضاؼ أف صبيع األطراؼ يف الربكتوكوؿ كالبالغ عددى
يئية اؼبتعددة األطراؼ. كأشار إُف أف دبوجب الربكتوكوؿ، فبا يدؿ على اؼبكانة البارزة للصك بُت االتفاقات الب

عدـ اعتماد التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف ىذا االجتماع يبكن أف يتسبب يف ارتباؾ كشك يف 
 األسواؽ عن طريق اإلضرار دبصداقية اتفاؽ باريس.

العمل عن كثب كبشكل صباعي كقاؿ السيد كوريبل إف من الضركرم االستناد إُف اإلقبازات السابقة، ك  -ٛٙٔ
إلسباـ الصفقة بشأف التعديل الطموح ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف ىذا االجتماع. كقاؿ إف العمل اؼببكر 
ضركرم لتعزيز فعالية التكاليف كشدد على مدل تعقيد الركابط بُت آثار تغَت اؼبناخ مثل انعداـ األمن الغذائي 

لية كاؼبلكية ستكونا من السمات اؽبامة للتعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف كاؽبجرة. كأشار إُف أف الشمو 
اؽبيدركفلورية، كأف اؼبركنة بالغة األنبية؛ كعلى األطراؼ إدراؾ كمعاعبة األكضاع اؼبختلفة للبلداف من أجل ربقيق 

د يبدك من الصعب نتائج. كتعد القدرة على التوصل إُف حل كسط مسألة أساسية أيضان؛ كعلى الرغم من أنو ق
التوصل إُف اتفاؽ من اؼبنظور الوطٍت، فإف صبيع األطراؼ ستكوف فائزة من اؼبنظور العاؼبي إذا اعُتمد التعديل 
اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كقاؿ متحدثان باسم االرباد األكركيب إف االرباد على استعداد لتقدًن 

لداف النامية كالسكاف األكثر ضعفان. كدعا األطراؼ إُف اغتناـ الفرصة العتماد اؼبساعدة اؼبالية كالتقنية إُف الب
 التعديل يف كيغاِف، قائبلن إنو ال يبكن تصور عدـ القياـ بذلك.

توضيح آثار عدـ ازباذ إجراءات بشأف التعديل  شاركُت يف اغبلقةكطلب السيد بركات بعد ذلك من اؼب -ٜٙٔ
 يدركفلورية.اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽب

ياتيلماف ردان على ذلك إف بلده كاف أكؿ من اقًتح التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف  السيد كقاؿ -ٓٚٔ
اؽبيدركفلورية على بركتوكوؿ مونًتياؿ. كأشار إُف أف عدـ التوصل إُف اتفاؽ يف ىذا االجتماع سيكوف دبثابة 

طريق إُف الدكرة اغبادية كالعشرين ؼبؤسبر األطراؼ يف إعبلف األطراؼ أهنم ال يهتموف بالعاَف. كأضاؼ أف ال
االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ كاف طويبلن، كبدا اإلصباع يف بعض األحياف غَت قابل للتحقيق، كلكن بعد 
جهد كبَت مت اعتماد اتفاؽ باريس، فبا أرسل إشارة ىامة إُف العاَف تفيد بأف الزعماء ملتزموف بالتغلب على 

تحديات العاؼبية. كيف اػبتاـ، قاؿ إف ذبنب االحًتار العاؼبي عن طريق التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف ال
 اؽبيدركفلورية سيشكل قفزة ىائلة كبو ربقيق أىداؼ اتفاؽ باريس.

ة البنية حتمي كاسًتعى السيد ىيلغينسُت االنتباه إُف تقرير أعدتو اللجنة العاؼبية لبلقتصاد كاؼبناخ بعنواف -ٔٚٔ
مليار دكالر  ٜٓكيسلط الضوء على اغباجة إُف استثمارات قدرىا  التحتية اؼبستدامة: سبويل لنمو كتنمية أفضل،

أمريكي يف بنية ربتية مستدامة يف السنوات القادمة كبالتاِف أنبية إرساؿ إشارات متسقة، على الصعيدين الوطٍت 
يبكن أف تأمل يف صبع  ا. كأشار إُف أف اغبكومات كحدىا الكالعاؼبي، إُف األسواؽ كاؼبستثمرين، ضمن غَتنب

حجم االستثمارات البلزمة ؼبكافحة تغَت اؼبناخ كربقيق التنمية اؼبستدامة؛ كىي حباجة إُف مستثمرين من القطاع 
اػباص الذين وبتاجوف بدكرىم إُف إشارات كاضحة بشأف الطريق إُف األماـ. كمن شأف الفشل يف التوصل إُف 

فاؽ يف كيغاِف، بعد كقت قليل من اعتماد اتفاؽ باريس كيف الفًتة اليت تسبق ؿبادثات اؼبناخ يف مراكش أف ات
 يرسل اإلشارة اػباطئة.
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كقالت السيدة غارسياريفاس إهنا تتوقع بشدة التوصل إُف اتفاؽ بشأف التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف  -ٕٚٔ
وات عديدة من العمل من قبل صبيع األطراؼ. كأشارت إُف األحداث اؽبيدركفلورية يف ىذا االجتماع بعد سن

اعبوية الشديدة األخَتة الناصبة عن تغَت اؼبناخ اليت كاف ؽبا تأثَت مدمر يف بلداف مثل اؼبكسيك كىاييت، فقالت 
لورية. كأضافت إف صبيع البلداف معرضة ألثر تغَت اؼبناخ، كستستفيد من التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركف

أف رئيس اؼبكسيك مقتنع اقتناعان راسخان بضركرة العمل على أساس اتفاؽ باريس، كسلطت الضوء على عدد من 
 اؼببادرات اليت تقـو هبا اؼبكسيك يف ؾباالت مثل ربويل التكنولوجيا، كالطاقة اؼبتجددة كاإلصبلح اؽبيكلي.

بلؿ التزاـ سياسي رفيع اؼبستول، اعتماد أىداؼ شهد، من خ ٕ٘ٔٓكقالت السيدة اغبيطي إف عاـ  -ٖٚٔ
، مث خطة عمل أديس أبابا، ٖٕٓٓ-ٕ٘ٔٓالتنمية اؼبستدامة، كتبلىا إطار سيندام للحد من ـباطر الكوارث 

كأخَتان، اتفاؽ باريس. كقد فهمت األطراؼ يف باريس أف الفشل يف التوصل إُف اتفاؽ سيضع شكوكان حوؿ 
دامة. كنتيجة لذلك، ألكؿ مرة يف تاريخ اؼبفاكضات اؼبناخية، َف تشمل مناقشات ربقيق أىداؼ التنمية اؼبست

باريس خطط اؼبناخ كالبيئة فحسب، كلكنها مشلت أيضان صبيع اػبطط اؼبتعلقة بالبشر، دبا يف ذلك التنمية 
سنوات كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف، مثل اغبق يف الصحة كاغبق يف السكن البلئق. كيعد أف تفاكضت األطراؼ ل

التفاكض يف أجواء معزكلة داخل منظومة األمم اؼبتحدة، فقد فهمت أف عليها أف تكسر اغبواجز كتبٍت اعبسور. 
ت بتغيَت مباذج اإلنتاج كالتنمية كبناء حضارة تزاؿ منها صبيع الغازات اليت ترفع درجات اغبرارة يف مكقد التز 

تعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية سيضر دبصداقية اتفاؽ العاَف. كأشارت إُف أف عدـ االتفاؽ على التعديل اؼب
باريس، الذم يعتمد على العمل كالتنفيذ. كيف اػبتاـ، حثت األطراؼ على عدـ إضاعة الفرصة لبلحتفاؿ 
بالتعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية على بركتوكوؿ مونًتياؿ يف االجتماعات القادمة بشأف تغَت اؼبناخ 

 يف مراكش.
كعرب السيد كوريبل عن نفس تعليقات اؼبتحدثُت السابقُت، قائبلن إف عدـ اعتماد األطراؼ للتعديل  -ٗٚٔ

اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف كيغاِف سَتسل إشارة مربكة للمستثمرين. كأشار إُف أف تعبئة حجم 
ة اليت تواجو اجملتمع الدكِف سبثل ربديان ىائبلن. كقاؿ إف اػبفض التمويل العاـ كاػباص البلـز ؼبعاعبة اؼبشاكل البيئي

التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يبثل جهدان صغَتان نسبيان مقابل االلبفاض اؽبائل يف انبعاثات غازات 
كيغاِف. كأشار الدفيئة، كستجد األطراؼ صعوبة كبَتة يف أف تشرح ؼبواطنيها الفشل يف اغتناـ الفرصة اؼبتاحة يف  

إُف أف اعتماد اتفاؽ باريس يبثل حدثان بارزان، كلكن العمل اغبقيقي يف بدايتو فقط، كمن الضركرم أف تتحرؾ 
األطراؼ إُف األماـ معان، بدفع من الزخم الذم تولد يف األشهر األخَتة، لتحقيق إقبازات أكرب من تلك اليت 

 ربققت يف أم كقت مضى.
 رؤساء الوفودغيرىم من و بيانات الوزراء  - جيم

خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول، أدُف ببيانات رؤساء كفود األطراؼ التالية اؼبدرجة بالًتتيب الذم تكلم بو  -٘ٚٔ
رؤساء الوفود: جنوب أفريقيا كالصُت كاؽبند كاالرباد األكركيب كسلوفاكيا )رئاسة االرباد األكركيب( كنيجَتيا 

كصبهورية الك الديبقراطية البوليفارية(  -)صبهورية لنركيج كزمبابوم كجيبويت كفنزكيبل كميامبار ككينيا كبنغبلديش كا
الشعبية كالكامَتكف كسنغافورة كأكغندا كمدغشقر كنيباؿ كالربازيل كالكرسي الرسوِف ككوستاريكا كإثيوبيا 

كا ككندا كالياباف كأفغانستاف كإيطاليا كموريشيوس كسرم الناؼبوحدة(  -)كاليات كإندكنيسيا كساموا كميكركنيزيا 
كماليزيا كلكسمربغ كملديف كالواليات اؼبتحدة األمريكية كجزر مارشاؿ كتايلند. كأدُف ببياف أيضان فبثل اؼبعهد 

 الدكِف للتربيد.
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كأعرب فبثلو العديد من األطراؼ الذين تكلموا عن شكرىم غبكومة ركاندا كشعبها على كـر ضيافتهم  -ٙٚٔ
سلة االجتماعات اغبالية. كما كجو العديد منهم الشكر إُف أمانة األكزكف كأمانة الصندكؽ يف استضافة سل

اؼبتعدد األطراؼ كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كالوكاالت اؼبنفذة كالشركاء من اعبهات اؼباكبة كأفرقة التقييم 
تماع بصفة خاصة كبركتوكوؿ كاؼبنظمات الدكلية كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين على دكرىم يف ضماف قباح االج

 مونًتياؿ بصفة عامة.
كأشاد الكثَت من اؼبمثلُت بنجاح بركتوكوؿ مونًتياؿ كاألطراؼ فيو يف السيطرة على اؼبواد اؼبستنفدة  -ٚٚٔ

لؤلكزكف كالتخلص التدرهبي منها كاؼبساعدة على استعادة طبقة األكزكف، كأشار العديد منهم إُف البحوث اليت 
كاليت تدؿ على أف استنفاد طبقة األكزكف ينعكس بالفعل. كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف الربكتوكوؿ قد  أجريت مؤخران 

أنشأ آلية قوية كشفافة لتقدًن اؼبساعدة التقنية كاؼبالية إُف البلداف النامية لتلبية التزاماهتا بالتخلص التدرهبي من 
التعاكف الدكِف. كقاؿ فبثل آخر إف الربكتوكوؿ كاف اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف، كساىم يف ربقيق درجة كبَتة من 

مثاالن على كيف يبكن أف يؤدم تضافر اعبهود كااللتزاـ الكامل من اجملتمع الدكِف إُف مواجهة التحديات العاؼبية 
بفعالية. كأعرب العديد من اؼبمثلُت عن فخرىم بتصديق بلداهنم على الربكتوكوؿ كتعديبلتو كأكدكا من جديد 

 مهم بأىداؼ ىذا الصك.التزا
كقاؿ عدد من اؼبمثلُت إنو يبكن اآلف تطبيق النجاح التارىبي لربكتوكوؿ مونًتياؿ، كاألطر اؼبؤسسية اليت  -ٛٚٔ

جرل ذبربتها كاختبارىا ؼبساعدة األطراؼ يف كضع تدابَت للحد من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف، على التحدم 
ستهبلؾ كاإلنتاج من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف اعبديد اؼبتمثل يف اػبفض التدرهبي لبل

بركتوكوؿ مونًتياؿ أتاح فرصة لصنع التاريخ مرة أخرل كرفع مستول األداء بُت االتفاقات اؼبتعددة األطراؼ. 
دة تناسب التحديات كقاؿ فبثل آخر إف مبوذج االلتزاـ كالكفاءة كاؼبساءلة يف الربكتوكوؿ يسر اعتماد مباذج جدي

 اؼبستقبلية.

ككصف الكثَت من اؼبمثلُت اإلجراءات اؼبستمرة يف بلداهنم للتخلص التدرهبي من اؼبواد اؼبستنفدة  -ٜٚٔ
لؤلكزكف كلتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ، دبا يف ذلك من خبلؿ تدابَت تشريعية كسياساتية كمؤسسية كبراؾبية. كأشَت 

دبا يف ذلك إدخاؿ نظاـ للحصص كالًتاخيص؛ كضوابط االستَتاد؛ كتدريب  إُف ؾبموعة كاسعة من األنشطة،
كبناء قدرات موظفي اعبمارؾ كتقنيي الصيانة يف قطاعي التربيد كتكييف اؽبواء؛ كتعزيز القدرات اؼبؤسسية؛ 

شاريع كتشجيع اؼبواد البديلة كالتكنولوجيات اعبديدة كإعادة اؽبيكلة الصناعية الستيعاب ىذه التطورات؛ كم
الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاػباص؛ كالتعليم كالتوعية، دبا يف ذلك من خبلؿ أياـ األكزكف الدكلية. كقاؿ أحد 
اؼبمثلُت إف االلتزاـ السياسي القوم كاف حجر الزاكية ؽبذه اإلقبازات. ككضع العديد من اؼبمثلُت تلك التدابَت يف 

ت الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، كإدخاؿ بدائل غَت مستنفدة إطار خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبا
لؤلكزكف كذات إمكانية احًتار عاؼبي منخفضة كموفرة للطاقة، كخاصة يف قطاعات التربيد كتكييف اؽبواء 
كالرغاكم. ككصف بعض اؼبمثلُت إقبازات بلداهنم يف التخلص التدرهبي من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف، دبا يف ذلك 

 كبات الكربوف الكلورية فلورية كاؽبالونات كرابع كلوريد الكربوف كبركميد اؼبيثيل، قبل اؼبوعد احملدد.مر 
كقاؿ العديد من اؼبمثلُت الذين يتبنوف هنجان شامبلن متعدد التخصصات كمتعدد القطاعات غبل  -ٓٛٔ

لؤلكزكف دبوجب بركتوكوؿ كانت جزءان  اؼبشاكل العاؼبية اؼبعقدة إف جهود بلداهنم للسيطرة على اؼبواد اؼبستنفدة
من التزاـ أكسع بالتنمية اؼبستدامة كضباية البيئة كصحة اإلنساف. كشجع أحد اؼبمثلُت اجملتمع الدكِف على تعزيز 
التعاكف بُت السياسة كالعلـو كاالقتصاد للصاٌف العاـ كضباية الكل كاستفادهتم، قائبلن إنو يف ىذا الصدد ينبغي أف 

كتوكوؿ مونًتياؿ إعبلـ كتثقيف كتشجيع الشعور باؼبسؤكلية يف ؾباؿ ضباية البيئة. كقاؿ فبثل آخر إنو يواصل بر 
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يبكن استدامة النمو االقتصادم دكف بيئة نظيفة آمنة كقاؿ فبثل آخر إف اإلنتاج كاالستهبلؾ اؼبستدامُت هبب  ال
إلنساف كالطبيعة، كالقضاء على عدـ اؼبساكاة أف يكونا مكونُت من مبوذج أكسع يستند إُف عبلقة متناغمة بُت ا

 كالظلم كالفقر.
كشدد الكثَت من اؼبمثلُت على أنبية التوصل إُف اتفاؽ بشأف تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ ليشمل ضوابط  -ٔٛٔ

مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، ؼبا للضوابط من منافع مناخية كبَتة. كتكلم العديد من اؼبمثلُت عن السياؽ 
كسع للمفاكضات الصعبة كاؼبكثفة، دبا يف ذلك يف سياؽ مسار ديب، الذم جعل األطراؼ على حافة األ

االتفاؽ. كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف اؼبناقشات اؼبطولة مّكنت األطراؼ من التوصل إُف فهم أفضل للمواقف 
اؼبهم تذّكر أف اؼببليُت من  كالشواغل اؼبختلفة لؤلطراؼ. كقاؿ فبثل آخر إنو خببلؼ صبيع البيانات العلمية، من

األركاح البشرية ستكوف يف خطر ما َف تُتخذ إجراءات عاجلة للسيطرة على غازات الدفيئة، دبا يف ذلك مركبات 
 الكربوف اؽبيدركفلورية.

كدعا العديد من اؼبمثلُت األطراؼ إُف السعي إُف أف يكوف التعديل طموحان، كيشمل تواريخ ذبميد  -ٕٛٔ
ل إشارة كاضحة إُف اجملتمع الدكِف تفيد بأف األطراؼ يف الربكتوكوؿ ملتزمة خبطة تنمية شاملة ربمي مبكرة، كيرس

طبقة األكزكف كربد من االحًتار العاؼبي. ككانت ؼبظاىر االلتزاـ ىذه أنبية كبَتة يف ضوء اؼببادرات اؽبامة اليت 
تغَت اؼبناخ حيز النفاذ، كخطة التنمية ذبرم يف أماكن أخرل، دبا يف ذلك قرب دخوؿ اتفاؽ باريس بشأف 

اؼبعتمدة مؤخران كاعتماد منظمة الطَتاف اؼبدين الدكِف لتدبَت عاؼبي قائم على السوؽ  ٖٕٓٓاؼبستدامة لعاـ 
. كتشتمل اؼببادرات البارزة األخرل اليت أشار ٕٕٓٓللمساعدة يف ربقيق مبو خاؿ من الكربوف ابتداء من عاـ 

من أجل  الئتبلؼ الطموح للغاية لبلرباد األكركيب كإعبلف نيويورؾ الصادر عن االئتبلؼ إليها اؼبمثلوف على ا
 تعديل طموح بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.كفالة 
كحث العديد من اؼبمثلُت على اعتماد هنج خفض كاقعي كمرف للجداكؿ الزمنية للخفض التدرهبي من  -ٖٛٔ

األخذ يف االعتبار ظركؼ كقدرات كل بلد على حدة. كقالت إحدل  مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، مع
اؼبمثبلت إف من اؼبهم مراعاة أف بعض البلداف النامية لديها ظركؼ خاصة قد تتطلب حلوالن خاصة كإنو هبب 
االحتفاظ باؼبؤسسات كالطرائق الناجحة لربكتوكوؿ مونًتياؿ الستيعاب مثل ىذه اػبصوصيات؛ ككاصلت قائلة 

زمة النهائية ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية لن يًتتب عليها خطوط أساس كتدابَت رقابة فحسب، كلكن إف اغب
أيضان استمرار الدعم اؼباِف من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ، كما كاف اغباؿ يف اؼباضي. كقاؿ فبثل آخر إنو من 

إف الزيادة يف موارد الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ أجل النجاح يف اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، ف
ينبغي أف تغطي عناصر التكاليف اؼبتعلقة بكفاءة استخداـ الطاقة، كتعزيز الدعم لقطاع اػبدمات، كتكلفة 

 براءات االخًتاع كاإلتاكات كدعم البحث كالتطوير.
ؽبذه العملية، كعلى البلداف اؼبتقدمة أف  كقاؿ العديد إف تطوير اؼبواد البديلة كتوافرىا مسألة بالغة األنبية -ٗٛٔ

تتحمل اؼبسؤكلية الواجبة عن نقل التكنولوجيا، كأنشطة بناء القدرات، كسبويل اؼبشاريع كأشكاؿ الدعم األخرل 
للبلداف النامية. كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف األطراؼ من البلداف اؼبتقدمة هبب أف تأخذ زماـ اؼببادرة يف كضع خط 

ٍت للخفض التدرهبي يتسماف بالطموح، كبالتاِف دفع عجلة التغيَت يف السوؽ كتطوير بدائل أساس كجدكؿ زم
جديدة ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، يف حُت أف أم حل يف البلداف النامية هبب أف وبقق أقصى منافع مناخية 

 ة بُت الطموح كالواقعية.كأف يظل يف الوقت نفسو قاببلن للتنفيذ. كقاؿ فبثل آخر إنو من اؼبهم اؼبوازن
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كحدد عدد من اؼبمثلُت التحديات اليت قالوا إنو يتعُت التغلب عليها أثناء تنفيذ التعديل اؼبتعلق دبركبات  -٘ٛٔ
الكربوف اؽبيدركفلورية، دبا يف ذلك ربديد بدائل مراعية للبيئة كموثوقة كبأسعار معقولة كؾبدية اقتصاديان؛ كقضايا 

يتعلق بقابلية اشتعاؿ البدائل؛ ككفاءة البدائل من حيث استخداـ الطاقة؛ كالتحديات  السبلمة، مثبلن فيما
اػباصة اليت تواجهها البلداف ذات درجات حرارة ؿبيطة عالية كبيئات حضرية كثيفة؛ كربسُت اللوائح كالتشريعات 

االخًتاع للتكنولوجيات غَت يف بيئة سريعة التغَت التكنولوجي؛ كمسألة حقوؽ اؼبلكية الفكرية كتسجيل براءات 
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كآثارىا من حيث التكاليف. كباإلضافة إُف ذلك، أؼبح العديد من اؼبمثلُت 
للتحديات طويلة األمد اليت ال تزاؿ تفرض صعوبات يف االمتثاؿ ألحكاـ بركتوكوؿ مونًتياؿ، دبا يف ذلك 

كاغبدكد الوطنية اليت يسهل اخًتاقها، كإدارة مصارؼ اؼبواد اؼبستنفدة  النزاعات، كالضعف أماـ الكوارث الطبيعية
لؤلكزكف، كإغراؽ اؼبواد القديبة، كاؼبشاكل اليت تواجهها الدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية )على سبيل اؼبثاؿ يف قطاع 

 مصايد األظباؾ( كضعف الدكؿ اليت هبا جباؿ عالية أماـ تغَت اؼبناخ.
من اؼبمثلُت األنشطة كاؼببادرات اليت هبرم تنفيذىا بالفعل يف بلداهنم لتشجيع بدائل  ككصف العديد -ٙٛٔ

اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف منخفضة إمكانية االحًتار العاؼبي. كمن األمثلة على ذلك إطبلؽ برنامج البحوث 
يدركفلورية الذم ضم الوزارات التعاكنية بشأف البدائل منخفضة إمكانية االحًتار العاؼبي غَت مركبات الكربوف اؽب

كمعاىد البحوث كاألكساط األكاديبية كالصناعة كؾبموعات اؼبواطنُت؛ كإجراء دراسة جدكل بشأف مشركع لتربيد 
اؼبناطق إلحدل العواصم؛ كإنشاء صندكؽ أخضر لدعم تطوير بدائل االقتصاد األخضر كالتدليل عليها؛ 

َت اؼبناخ كضباية طبقة األكزكف. كقاؿ العديد من اؼبمثلُت إف إجراء كتشكيل عبنة تنسيق رفيعة اؼبستول بشأف تغ
الدراسات االستقصائية بشأف بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف كاستعراضات التكنولوجيا على اؼبستول الوطٍت من 

كطبيعة  شأنو أف يساعد كثَتان يف تقييم مدل توافر البدائل كالتشجيع على تطبيقها كتوفَت معلومات عن حجم
 التحدم.

كقاؿ اؼبفوض األكركيب اؼبعٍت باإلجراءات اؼبتعلقة باؼبناخ كالطاقة إف العمل بشأف مركبات الكربوف  -ٚٛٔ
اؽبيدركفلورية سيكوف كسيلة سريعة كفعالة من حيث التكاليف لتحقيق زبفيضات كبَتة يف االنبعاثات كسيؤدم 

دة مشًتكة، حيث إف معظم التكنولوجيات اؼبطلوبة متوفرة كفائ  كفاءة استخداـ الطاقةإُف كفورات كبَتة يف  
بالفعل بتكلفة مقبولة. كقاؿ إف الدكؿ األعضاء يف االرباد األكركيب ملتزمة بتوفَت الدعم اؼباِف كالتقٍت من خبلؿ 

اؼبتعلقة  الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ ؼبساعدة البلداف النامية على االمتثاؿ اللتزاماهتا
مبليُت يورك من التمويل اإلضايف لبدء  ٖدبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كأعلن عن تعهد االرباد األكركيب بتقدًن 

 ٛالعمل اؼببكر على استبداؿ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف منطقة أمريكا البلتينية كالكارييب، فوؽ مبلغ قدره 
 ريع فباثلة يف أفريقيا كجنوب شرؽ آسيا كاحمليط اؽبادئ.مبليُت يورك ينفقو بالفعل على مشا

كقالت فبثلة كندا إف بلدىا كاف ضمن ؾبموعة من البلداف اؼباكبة كاعبهات اػبَتية اليت أعلنت، يف  -ٛٛٔ
مليوف دكالر لتمويل اإلجراءات اؼببكرة كالبدائل ذات  ٓٛيف نيويورؾ، عن عزمها تقدًن  ٕٙٔٓأيلوؿ/سبتمرب 

 استخداـ الطاقة إذا اعُتمد تعديل طموح يف ىذا االجتماع يف كيغاِف. كقاؿ فبثل لكسمربغ إف بلده الكفاءة يف
سيتيح موارد إضافية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ ؼبساعدة البلداف النامية يف تنفيذ أم اتفاؽ بشأف مركبات 

لنركيج إُف عـز بلده على زيادة دعمو الكربوف اؽبيدركفلورية يتم التوصل إليو يف ىذا االجتماع. كأشار فبثل ا
، شريطة التوصل إُف اتفاؽ على ٕٚٔٓللصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتقدًن الدعم لتحقيق بداية سريعة يف عاـ 

 . ٘تعديل طموح دبوعد ذبميد مبكر دبا فيو الكفاية لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 
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ونًتياؿ، أبرز عدد من اؼبمثلُت التعقيد اؼبتزايد كفيما ىبص الطريق إُف األماـ بشأف بركتوكوؿ م -ٜٛٔ
للتحديات العاؼبية كالًتابط بينها كاغباجة إُف استجابة منسقة كمتآزرة تشمل التعاكف بُت االتفاقات البيئية 
اؼبتعددة األطراؼ كالكيانات األخرل داخل كخارج األمم اؼبتحدة. كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف الصكوؾ اؼبستقلة َف 

ية يف الواقع العاؼبي كاؼباِف اغباِف الذم يشهد منافسة متزايدة على اؼبوارد الشحيحة؛ كيف مثل ىذه تعد ؾبد
الظركؼ، ينبغي أف يقر بركتوكوؿ مونًتياؿ بآليات السوؽ اليت تضيف قيمة إُف خدمات النظم اإليكولوجية 

طراؼ ينبغي أف تواصل السعي إُف كيشجعها كيشجع أيضان فبارسات اإلنتاج اؼبستدامة. كقاؿ فبثل آخر إف األ
ربقيق منافع بيئية كاجتماعية كاقتصادية متوازنة. كقاؿ فبثل آخر إنو ينبغي اغبفاظ على االذباىات اإلهبابية 
كالزخم الذم تولد حىت اآلف لضماف استمرار اعبهود اؼبستدامة غبماية طبقة األكزكف كتعزيز جهود التخفيف من 

تعزيز اؽبياكل القائمة كاألطر االجتماعية كاالقتصادية كالقانونية. كأخَتان، قاؿ أحد  آثار تغَت اؼبناخ من خبلؿ
اؼبمثلُت إف بركتوكوؿ مونًتياؿ ينبغي أف يواصل العمل بنفس النهج اؼببتكر كاؼبرف الذم جعلو أحد االتفاقات 

 البيئية العاؼبية األكثر قباحان كاحًتامان على نطاؽ كاسع.
 شكر فبثل تايلند األطراؼ على تعاطفهم كتعازيهم يف كفاة جبللة اؼبلك ىوميبوؿ أدكليادج.كيف اػبتاـ،  -ٜٓٔ

 المالحظات التي أدلى بها السيد جون كيري
أشار السيد كَتم يف مبلحظاتو إُف أف االتفاؽ على بركتوكوؿ مونًتياؿ أحدث منذ ما يقرب من  -ٜٔٔ

ف يسَت عليو الكوكب. كقد أثبت ىذا اإلقباز كالعمل الذم اضطلع ثبلثُت عامان تغَتان جذريان يف اؼبسار الذم كا
بو دبوجب الربكتوكوؿ منذ ذلك اغبُت قيمة التعاكف الدكِف كالدبلوماسية كالصرب. فقد بدأ ثقب طبقة األكزكف يف 

 االنسداد بعد أف كاف يتسع بسرعة مقلقة.
ناخ تتزايد كل عاـ. كأضاؼ أف التعديل الطموح كأشار إُف أف األدلة العلمية لآلثار اؼبدمرة لتغَت اؼب -ٕٜٔ

للخفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يعد أكثر التدابَت الفورية فعالية اليت يبكن ازباذىا، ؼبنع االحًتار 
ينتج غيغاطن كاحد من  درجة مئوية. فاالستخداـ اغباِف من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ٘,ٓالعاؼبي دبقدار 

من ؿبطات الطاقة اليت تعمل  ٖٓٓاالنبعاثات اؼبكافئة لثاين أكسيد الكربوف سنويان، أم ما يعادؿ انبعاثات 
بالفحم. كيف حُت أف اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يشكل ربديات خطَتة للعديد من 

اؿ أف يتخذ أم بلد إجراءات دبفرده. األطراؼ، فقد أشار إُف أنو َف يكن من اؼبتوقع دبوجب بركتوكوؿ مونًتي
من خبلؿ خطوط  - كمن شأف التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية أف يقر باالختبلفات بُت األطراؼ

كيوفر الدعم اؼباِف، كما قد فعل الربكتوكوؿ دائمان. كاسًتعى  - أساس كجداكؿ زمنية متباينة للخفض التدرهبي
تمويل اإلضايف الذم تعهدت بو مؤخران اغبكومات كاؼبؤسسات لدعم البلداف النامية يف تنفيذ االنتباه أيضان إُف ال

 تعديل طموح متعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كربسُت كفاءة استخداـ الطاقة.
كشدد على أف الشيء اؼبهم ىو إرساؿ إشارة إُف الصناعة تفيد بأف البلداف جادة بشأف اػبفض  -ٖٜٔ
ي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، مثلما ساعد اتفاؽ باريس على ربفيز مستويات قياسية من االستثمار يف التدرهب

الطاقة اؼبتجددة. كأضاؼ أف كتَتة االبتكار التكنولوجي سريعة جدان بالفعل كأف التكاليف تنخفض دائمان؛ كأف 
ديدة للتربيد كتكييف اؽبواء. كاختتم كبلمو القطاع اػباص يدرؾ بشكل متزايد الفرص اليت تتيحها األسواؽ اعب

حبث األطراؼ على عدـ التأخر أكثر من ذلك، كلكن كما حدث يف باريس، أف تعمل معان للتغلب على 
 العقبات كاالرتقاء إُف مستول التحدم اؼبتمثل يف ضباية مستقبل الكوكب.
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لمقررات الموصى باعتمادىا في االجتماع تقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في ا -سادساً 
 الثامن والعشرين لألطراف

كدعا رئيس اجتماع األطراؼ الرئيسُت اؼبشاركُت لفريق االتصاؿ اؼبعٍت دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية إُف  -ٜٗٔ
الرئيس تقدًن تقارير نتائج مداكالت فريق االتصاؿ إُف اعبزء الرفيع اؼبستول مباشرة. كيف كقت الحق، قدـ 

اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ مشركع تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ فيما يتعلق باػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف 
اؽبيدركفلورية، جنبان إُف جنب مع مشركع مقرر ذم صلة ينص على اعتماد ىذا التعديل كمشركع مقرر آخر 

اؼبسائل، كلكن ال يزاؿ يتعُت مناقشة عدد يتعلق بالتعديل. كقاؿ إف فريق االتصاؿ توصل إُف اتفاؽ على معظم 
اؼبقررات مشاريع من القضايا يف اعبلسة العامة، كبالتاِف كضع عدد من األحكاـ الواردة يف مشركع التعديل ك 

 بُت قوسُت معقوفُت لئلشارة إُف أنو َف يُتفق عليها حىت اآلف.اؼبتعلقة بو 
ركُت لفريق االتصاؿ اؼبعٍت دبركبات الكربوف كطلب رئيس اجتماع األطراؼ من الرئيسُت اؼبشا -ٜ٘ٔ

اؽبيدركفلورية مساعدتو يف تيسَت اؼبناقشة يف اعبلسة العامة بشأف القضايا العالقة اؼبتبقية يف نص التعديل كاؼبقرر 
 اؼبصاحب لو.

كبعد قراءة نص التعديل اؼبقًتح، كمناقشة للقضايا العالقة، اعتمد اجتماع األطراؼ نص التعديل  -ٜٙٔ
 ، بالصيغة اؼبعدلة شفويان خبلؿ اؼبناقشات.ٕ/ٕٛكاؼبقرر اؼبصاحب لو بوصفو اؼبقرر  ٔ/ٕٛبوصفو اؼبقرر 

 التعليقات اليت أبديت أثناء اعتماد التعديل
أفاد الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ بأف سويسرا كالنركيج اقًتحتا خبلؿ مناقشات الفريق اعتماد مقرر  -ٜٚٔ

يع مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اعبديدة احملتملة. كاتفق اؼبؤيدكف على سحب اؼبقرر بشأف إعداد قائمة جبم
اؼبقًتح نظران لضيق الوقت اؼبتاح لتناكلو يف ىذا االجتماع كلكنهم أشاركا إُف أهنم سيعرضونو مرة أخرل يف 

 ـ.كطلبوا من األمانة إدراجو يف جدكؿ أعماؿ االجتماع القاد ٕٚٔٓاجتماع آخر يف عاـ 
إضافة فقرة ديباجة توضح أف اعتماد تعديل كيغاِف يعكس رغبة األطراؼ إحدل اؼبمثبلت كاقًتحت  -ٜٛٔ

يف معاعبة اآلثار اؼبناخية الضارة الناصبة عن االنتقاؿ من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية إُف مركبات 
ات بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دبوجب سيوضح سبب ازباذ إجراء والكربوف اؽبيدركفلورية، كاليت قالت إن

بركتوكوؿ مونًتياؿ. كاعًتض فبثل آخر على ىذا االقًتاح مشَتان إُف تأخر الوقت كعدـ مناقشة مثل ىذه الفقرة 
يف فريق االتصاؿ. كاتفقت األطراؼ على عدـ إدراج مثل ىذه الفقرة يف اؼبقرر بصيغتو اؼبعتمدة كلكنها اتفقت 

 يف ىذا التقرير. على أف تنعكس
كقاؿ فبثل االرباد الركسي، متحدثان باسم بلده كفبثلي بيبلركس ككازاخستاف كطاجيكستاف  -ٜٜٔ

كأكزبكستاف، إنو َف يعط اىتمامان كافيان لآلثار اؼبالية اؼبًتتبة على اعتماد التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف 
ؼببلغ اؼبطلوب سيكوف كبَتان. كباإلضافة إُف ذلك، قاؿ إف اؽبيدركفلورية كإف بلداهنم يساكرىا القلق من أف ا

مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ليست مواد مستنفدة لؤلكزكف، كبالتاِف تقع خارج نطاؽ بركتوكوؿ مونًتياؿ، يف 
حُت أف سبويل اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يتجاكز أيضان اختصاص الصندكؽ اؼبتعدد 

، الذم أنشئ لغرض كاحد ىو سبويل التخلص التدرهبي من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف. كنتيجة لذلك، األطراؼ
قاؿ إف ذبديد موارد الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لغرض سبويل اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 

زء من التعديل اؼبتعلق يبكن أف يتحقق إال من خبلؿ مسانبات طوعية للصندكؽ. كلذلك، اقًتح، كج ال
من الربكتوكوؿ لتنص على أف كل سبويل  ٓٔمن اؼبادة  ٔدبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، أف يتم تعديل الفقرة 
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أنشطة اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اليت سيقدمها الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ ستأيت من 
 مسانبات طوعية للصندكؽ فقط.

متحدثان باسم ؾبموعة من األطراؼ ردان  ٘فبثل إحدل الدكؿ األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة  كقاؿ -ٕٓٓ
على ذلك إف تلك األطراؼ ال يبكن أف تقبل مثل ىذا اؼبقًتح ألنو من شأنو أف يقوض التأكيدات اليت قدمتها 

رد مالية إضافية كافية لتمويل اػبفض فيما يتعلق باستعدادىا على توفَت موا ٘األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 
شرطان  ٘التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كاليت كانت بالنسبة للعديد من األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

الستعدادىا على اؼبوافقة على تعديل اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كاتفق مؤيدك تغيَت اؼبادة 
مقًتحهم كلكنهم طلبوا أف يعكس ىذا التقرير مقًتحهم، كالسبب الذم ذكركه بشأنو  على سحب ٓٔ

كموقفهم الذم يفيد بأف يف تنفيذ تعديل اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف بلداهنم، فإهنم 
وف اؽبيدركفلورية سيعتربكف أف مسانباهتم للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتمويل اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكرب

 طوعية. كيرد البياف الذم أدُف بو االرباد الركسي يف اؼبرفق الثالث هبذا التقرير.
كقالت فبثلة إندكنيسيا إنو يف حُت أف بلدىا لن يعرقل توافق اآلراء أك اعتماد أم تعديل فيما يتعلق  -ٕٔٓ

رية بعد اختتاـ ىذا االجتماع لتحديد ما إذا  دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، فإف اؼبشاكرات الوطنية ستكوف ضرك 
. كأشار ٕٕٗٓىو  ٘كاف بلدىا يبكن أف يقبل أف يكوف عاـ التجميد األكؿ لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

نفس الغرض فيما يتعلق اف الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ إُف أف فبثلي كمبوديا كتايلند أدليا ببيانُت يفيد
 البيانُت ينبغي أف ينعكسا أيضان يف ىذا التقرير.ببلدنبا، قائلُت إف 

إف اؼبساعدة اؼبالية للمنشآت فيما يتعلق بتدمَت مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، اؼبمثبلت كقالت إحدل  -ٕٕٓ
ستكوف حاظبة. كقالت إنو يف حالة عدـ كجود مثل ىذه  ٖٕ-دبا يف ذلك مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية

 ىا لن يكوف قادران على االمتثاؿ ألحكاـ التدمَت اؼبنصوص عليها يف التعديل.اؼبساعدة، فإف بلد
كقاؿ أحد اؼبمثلُت إف العديد من اؼبمثلُت أعربوا خبلؿ اؼبفاكضات اؼبتعلقة بتعديل كيغاِف عن رغبة  -ٖٕٓ

إطار التعديل، بلداهنم يف ازباذ إجراءات مبكرة كطموحة للخفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف 
، كلكنو أشار إُف أف مثل ىذا اإلجراء ٕٕٔٓ ككاف أمل البعض أف يكوف ذبميد االستهبلؾ مبكران يف عاـ

. كقاؿ إف بلده شجع ٘اؼببكر سيتطلب مساعدة مالية مقابلة طموحة من األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 
لتدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف كقت صبيع األطراؼ على ازباذ مثل ىذا اإلجراء الطموح للخفض ا

على استكشاؼ سبل لدعم ذلك ماليان. كاستطرد قائبلن إف  ٘ مبكر، كشجع األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة
بلده سيعد إعبلنان خبلؿ األشهر القليلة القادمة لتوقع عليو األطراؼ اليت ترغب يف ازباذ إجراءات مبكرة 

التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كاألطراؼ اليت ترغب يف تقدًن الدعم اؼباِف ؼبثل  طموحة بشأف اػبفض
ىذا اإلجراء. كأعرب العديد من اؼبمثلُت اآلخرين عن تأييدىم لفكرة أف يقابل اػبفض التدرهبي اؼببكر ؼبركبات 

الدعم اؼباِف اؼببكر، كقالوا إف  الكربوف اؽبيدركفلورية دعم ماِف مبكر، كشدد العديد بصفة خاصة على أنبية
 بلداهنم ستنضم إُف األطراؼ األخرل يف التوقيع على اإلعبلف.

كبعد اعتماد التعديل، قاؿ أحد اؼبمثلُت متحدثان باسم ؾبموعة من األطراؼ، إنو مت االتفاؽ يف فريق  -ٕٗٓ
من الربكتوكوؿ، سيتعُت أف يبدأ  ٕدة من اؼبا‘ ٕ’)أ(  ٜاالتصاؿ على أنو من أجل تفعيل الفقرة الفرعية اعبديدة 

فريق التقييم العلمي العمل البلـز لتزكيد اجتماع األطراؼ باؼبعلومات اليت وبتاج إليها لتعديل إمكانات االحًتار 
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ران ؼبا يرد يف الفقرة الفرعية، كأف يقدـ تقري العاؼبي ؼبواد اجملموعة األكُف من اؼبرفق ألف كاؼبرفق جيم كاؼبرفق كاك كفقان 
 عن التقدـ يف ىذا الصدد إُف الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو التاسع كالثبلثُت.

، بشأف التعديل اإلضايف لربكتوكوؿ مونًتياؿ، اتفقت األطراؼ على أف ٔ/ٕٛكبعد اعتماد اؼبقرر  -ٕ٘ٓ
 .‘‘ِفتعديل كيغا’’التعديل اؼبعتمد من خبلؿ ىذا اؼبقرر ينبغي أف يكوف معركفان باسم 

كتكلم الكثَت من اؼبمثلُت اغباضرين يف القاعة للتعبَت عن سعادهتم باعتماد التعديل، قائلُت إنو كاف  -ٕٙٓ
إقبازان تارىبيان من شأنو أف يسهم مسانبة كبَتة يف الوفاء بااللتزامات دبوجب اتفاؽ باريس بشأف تغَت اؼبناخ، كإنو 

التوافق كالتعاكف غبل مشاكل العاَف اؼبلحة على كبو فعاؿ.  أثبت أف بلداف العاَف يبكن أف تتحد بركح من
كأعرب العديد من اؼبمثلُت أيضان عن شكرىم كتقديرىم ؼبؤيدم التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف 

خية. كما الربكتوكوؿ على جهودىم يف إقباز اؼبسألة اؼبعركضة على األطراؼ كما كصفو أحد اؼبمثلُت قيادهتم اؼبنا
كجو العديد من اؼبمثلُت الشكر إُف الرئيسُت اؼبشاركُت لفريق االتصاؿ اللذين قادا اؼبفاكضات، ككذلك األمُت 
 التنفيذم كأمانة األكزكف، على عملهم اعباد اؽبائل كإقبازىم يف تيسَت اؼبفاكضات اليت أدت إُف اعتماد التعديل.

 اؼبشاركُت للجزء التحضَتم النظر يف صبيع اؼبسائل اؼبتبقية كطلب رئيس اجتماع األطراؼ من الرئيسُت -ٕٚٓ
على جدكؿ األعماؿ. كيف كقت الحق، أفاد الرئيس اؼبشارؾ للجزء التحضَتم بأنو سبت اؼبوافقة على العديد من 

 مشاريع اؼبقررات للنظر فيها كاعتمادىا خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول.
 اع التاسع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالتواريخ ومكان انعقاد االجتم -سابعاً 

كنقلت فبثلة كندا عرض بلدىا استضافة االجتماع التاسع كالعشرين لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ  -ٕٛٓ
، كىي ٕٚٔٓعاـ كاالجتماع اغبادم عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية فيينا غبماية طبقة األكزكف يف مونًتياؿ يف 

الذكرل السنوية الثبلثُت لربكتوكوؿ مونًتياؿ. كقرر اجتماع األطراؼ كفقان لذلك أف تعقد تلك االجتماعات يف 
 مونًتياؿ يف تواريخ يعلن عنها بعد إجراء مشاكرات بُت البلد اؼبضيف كاألمانة.

 مسائل أخرى -ثامناً 
 ثناء اعبزء الرفيع اؼبستول.كَف يتناكؿ اجتماع األطراؼ أية مسائل أخرل أ -ٜٕٓ

 ن لألطراف في بروتوكول مونتريالياالجتماع الثامن والعشر الصادرة عن اعتماد المقررات  -تاسعاً 
كدبوجب ىذا البند، قدمت فبثلة ركاندا، متحدثة باسم بلدىا كاؼبغرب، مشركع مقرر بشأف كفاءة  -ٕٓٔ

كربوف اؽبيدركفلورية، الذم سيطلب اجتماع األطراؼ استخداـ الطاقة يف سياؽ اػبفض التدرهبي ؼبركبات ال
دبوجبو من فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم استعراض فرص ربقيق الكفاءة يف استخداـ الطاقة يف قطاعي 
التربيد كتكييف اؽبواء كاؼبضخات اغبرارية، كيدعو األطراؼ إُف تزكيد الفريق باؼبعلومات ذات الصلة على أساس 

لب من الفريق تقييم أية معلومات مقدمة كتقدًن تقرير عن نتائج جهوده إُف االجتماع التاسع طوعي كيط
كالعشرين لؤلطراؼ. كبعد اؼبناقشة، اليت شدد فيها العديد على أنبية ربسُت كفاءة استخداـ الطاقة كوسيلة 

كافق اجتماع األطراؼ على مشركع لتعزيز اؼبنافع اؼبناخية من اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، 
اؼبقرر العتماده. كاعتمد اجتماع األطراؼ بعد ذلك اؼبقرر، جنبان إُف جنب مع اؼبقررات اؼبوافق عليها أثناء اعبزء 

 التحضَتم، كالورقات غَت الرظبية اؼبشار إليها يف الفقرة التالية.
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 يقرر االجتماع الثامن كالعشركف لؤلطراؼ ما يلي: -ٕٔٔ

 : تعديالت إضافية لبروتوكول مونتريال17/0قرر الم
من اتفاقية فيينا غبماية طبقة  ٜمن اؼبادة  ٗ، كفقان لئلجراءات اؼبنصوص عليها يف الفقرة أف يعتمد 

 األكزكف، تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ اؼببُت يف اؼبرفق األكؿ لتقرير االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ؛
 شأن التعديل المتعلق بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية: القرار ب17/1المقرر 

الذم اعتمد اجتماع األطراؼ دبوجبو تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ اؼببُت يف  ٔ/ٕٛإُف اؼبقرر  إذ يشَت 
 اؼبرفق األكؿ لتقرير االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ )اؼبشار إليو فيما يلي باسم التعديل(،

ياء يف اؼبادة األكُف من التعديل تنطبقاف على بيبلركس كاالرباد  ٕمن اؼبادة  ٗك ٕفقرتُت أف ال -ٔ
 الركسي ككازاخستاف كطاجيكستاف كأكزبكستاف؛

يف اؼبادة األكُف من التعديل  ٘من اؼبادة  رابعان  ٛأف الفقرات الفرعية )ب(، )د( ك)ك( من الفقرة  -ٕ
ماف كباكستاف كقطر كاؼبملكة ف اإلسبلمية كإيراف كالعراؽ كالكويت كعُ تنطبق على البحرين كاؽبند كصبهورية إيرا

من األطراؼ العاملة  ٕالعربية السعودية كاإلمارات العربية اؼبتحدة )كيشار إُف ىذه البلداف فيما باسم اجملموعة 
 (؛٘باؼبادة 

قة بحقوق الملكية ، بما في ذلك المسائل المتعل15/8)أ( من المقرر  0العناصر الواردة في الفقرة 
 الفكرية عند النظر في جدوى مركبات الكربون الهيدروفلورية وسبل إدارتها

أف يقرَّ بأنبية التحديث السريع للمعايَت الدكلية اؼبتعلقة دبواد التربيد القابلة لبلشتعاؿ ذات  -ٖ
تشجيع اإلجراءات اليت  ، كدعمIEC60335-2-40القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، دبا فيها اؼبركب 

عديبة القدرة أك تسمح بطرح ىذه اؼبواد يف األسواؽ بطريقة مأمونة، فضبلن عن تصنيع مواد التربيد البديلة 
القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي اليت ربل ؿبل مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كمركبات منخفضة 

 انتها كالتعامل معها؛الكربوف اؽبيدركفلورية، كاستخدامها كصي
ككل طبس  ٕٕٕٓأف يطلب إُف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف هُبرم، يف عاـ  -ٗ

، كأف ٜ/ٕٙ)أ( من اؼبقرر  ٔسنوات بعد ذلك، استعراضات دكرية للبدائل، باستخداـ اؼبعايَت اؼببينة يف الفقرة 
 كاعبديدة ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية؛يقدـ تقييمات تكنولوجية كاقتصادية ألحدث البدائل اؼبتاحة 

أف يطلب إُف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم إجراء استعراض تكنولوجي قبل عاـ  -٘
ؼبدة سنتُت لصاٌف  ٕٕٛٓبأربع أك طبس سنوات للنظر يف إرجاء تاريخ التقيد بالتجميد يف عاـ  ٕٕٛٓ

عاعبة معدؿ النمو الذم يتجاكز عتبة معينة يف القطاعات ، بغرض م٘من األطراؼ العاملة باؼبادة  ٕاجملموعة 
 ذات الصلة؛

 العالقة بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
بالقطاعات لتخفيض مركبات الكربوف  الصلةبالعبلقة بُت اعبدكؿ الزمٍت ذم  أف يُقر -ٙ

بُت تفضيل ذبنب االنتقاؿ من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، ك 
اؽبيدرككلورية فلورية إُف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي، كإتاحة 

 ؛اؼبركنة عند عدـ توافر أية بدائل أخرل ؾبربة تقنيان كؾبدية اقتصاديان 
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سيما قطاع تربيد العمليات  عض القطاعات، كالأيضان هبذه العبلقات فيما ىبص بأف يُقر  -ٚ
الصناعية، كتفضيل ذبنب االنتقاؿ من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية إُف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 

بدائل أخرل يف ركنة عند عدـ توافر أية للعمل دبذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي، كاالستعداد 
 :التاليتُت اغبالتُت

عدـ توافر إمدادات مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية من مصادر االستهبلؾ اؼبوجودة أك  )أ(
 من اؼبخزكنات أك اؼبواد اؼبستعادة/اؼبعاد تدكيرىا؛

إذا كاف ذلك سيسمح يف كقت الحق باالنتقاؿ مباشرة من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية  )ب(
 دكمة على إحداث االحًتار العاؼبي؛رة منخفضة أك معفلورية إُف بدائل ذات قد

، ٘مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دبوجب اؼبادة استخداـ ، قبل الشركع يف عملية ذبميد أف يقـو -ٛ
، بإتاحة تدابَت مركنة فيما يتعلق بالتخلص التدرهبي من مركبات أعبله ٚيف الفقرة كيف ضوء اإلقرار الوارد 

ة فلورية الذم يبس بعض القطاعات، كعلى األخص القطاع الفرعي لتربيد العمليات الكربوف اؽبيدرككلوري
 ، كذلك لتجنب ازدكاجية التحويبلت؛الصناعية

 المسائل المالية
 المبادئ األساسية واألطر الزمنية

باعتباره لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ بأف التعديل وبافظ على الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ  أف يُقر -ٜ
ستوفر اؼبوارد اؼبالية اإلضافية الكافية للتعويض عن  ٘من اؼبادة  ٔ العاملة بالفقرةاؼبالية، كأف األطراؼ غَت  اآللية

من  ٔ العاملة بالفقرةبالنسبة لؤلطراؼ  بات الكربوف اؽبيدرككلوريةالتكاليف الناشئة عن االلتزامات اؼبتعلقة دبرك
 ؛دبوجب التعديل ٘اؼبادة 

اعتماد التعديل، بوضع  من تاريخ تُت، يف غضوف سنالقياـالتنفيذية ة أف يطلب إُف اللجن -ٓٔ
مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدرهبي الستهبلؾ كإنتاج مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، دبا يف ذلك عتبات 

اؼ ، كعرض تلك اؼببادئ التوجيهية على اجتماع األطراؼ لبلطبلع على آراء األطر الفعالية من حيث التكلفة
 كتلقي مسانباهتا قبل أف تضع اللجنة التنفيذية الصيغة النهائية لتلك اؼببادئ التوجيهية؛

أف يطلب إُف رئيس اللجنة التنفيذية أف يقدـ تقريران إُف اجتماع األطراؼ عن التقدـ احملرز كفقان  -ٔٔ
تغيَت يف اسًتاتيجية كطنية أك  ؽبذا اؼبقرر، دبا يف ذلك عن اغباالت اليت أدت فيها مداكالت اللجنة التنفيذية إُف

 ؛مقدـ إُف اللجنة التنفيذية كطٍتخيار تكنولوجي 
أف يطلب إُف اللجنة التنفيذية تنقيح النظاـ الداخلي للجنة التنفيذية هبدؼ إدراج اؼبزيد من  -ٕٔ

 ؛٘ من اؼبادة ٔ العاملة بالفقرةاؼبركنة فيو لؤلطراؼ 

تيار استراتيجياتها وأولوياتها الخاصة في القطاعات المرونة في التنفيذ التي تمكن البلدان من اخ
 والتكنولوجيا
لتحديد األكلويات اؼبتعلقة دبركبات  ٘من اؼبادة  ٔ العاملة بالفقرةأف تتاح اؼبركنة لؤلطراؼ  -ٖٔ

الكربوف اؽبيدركفلورية، كربديد القطاعات، كاختيار التكنولوجيا كالبدائل، ككضع كتنفيذ اسًتاتيجياهتا للوفاء 
لتزامات اؼبتفق عليها بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، استنادان إُف احتياجاهتا احملددة كظركفها الوطنية، باال

 ؛مكباتباع هنج قطر 
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أعبله  ٖٔأف يطلب إُف اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ إدراج اؼببدأ الوارد يف الفقرة  -ٗٔ
لتخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كضمن عملية ضمن اؼببادئ التوجيهية ذات الصلة لتمويل ا

 ؛صنع القرارات اؼبتعلقة بذلك
اإلرشادات الموجهة إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق بقطاعات االستهالك 

 واإلنتاج وتقديم الخدمات
ٔ٘-  ، جيهية جديدة بشأف اؼبنهجيات كضع مبادئ تو  لدلأف يطلب إُف اللجنة التنفيذية أف تقـو

 :كحسابات التكاليف، جبعل الفئات التالية من التكاليف مؤىلة، كإدراجها يف حساب التكاليف
 :االستهبلكي طاع التصنيعبالنسبة لق ( أ)

 التكاليف الرأظبالية اإلضافية؛ ‘ٔ’
 ؛تكاليف التشغيل اإلضافية خبلؿ فًتة ربددىا اللجنة التنفيذية ‘ٕ’
 اعدة التقنية؛أنشطة اؼبس ‘ٖ’
البحث كالتطوير، عند اغباجة إليو من أجل تكييف كربسُت بدائل مركبات الكربوف  ‘ٗ’

 اؽبيدركفلورية ذات القدرة اؼبنخفضة أك اؼبعدكمة على إحداث االحًتار العاؼبي؛
تكاليف براءات االخًتاع كالتصاميم، كالتكاليف اإلضافية لعائدات حقوؽ اؼبلكية، مىت   ‘٘’

 ضركريان كفعاالن من حيث التكلفة؛ ككاف ذلك 
 تكاليف األخذ اؼبأموف بالبدائل القابلة لبلشتعاؿ كالبدائل ذات اػبصائص السمية. ‘ٙ’

 قطاع اإلنتاج:بالنسبة ل ( ب)
األرباح الضائعة نتيجة إليقاؼ تشغيل/إغبلؽ مرافق اإلنتاج، فضبلن عن زبفيض  ‘ٔ’

 اإلنتاج؛
 رَّحُت؛التعويضات اؼبقدمة للعاملُت اؼبس ‘ٕ’
                      ؛  اإلنتاج مرافق تفكيك  ‘ٖ’
 أنشطة اؼبساعدة التقنية؛ ‘ٗ’
البحث كالتطوير اؼبتصل بإنتاج البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة أك اؼبعدكمة على إحداث  ‘٘’

 االحًتار العاؼبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كذلك هبدؼ زبفيض تكاليف البدائل؛
 يف براءات االخًتاع كالتصاميم أك التكلفة اإلضافية لعائدات حقوؽ اؼبلكية؛تكال ‘ٙ’
تكاليف ربويل اؼبرافق إلنتاج بدائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة اؼبنخفضة  ‘ٚ’

أك اؼبعدكمة على إحداث االحًتار العاؼبي عندما يكوف ذلك ؾبديان من الناحية التقنية 
 كلفة؛كفعاالن من حيث الت

، كىو منتج (HFC-23) ٖٕ-من انبعاثات مركب الكربوف اؽبيدركفلورم تكاليف التقليل ‘ٛ’
، عن طريق (HCFC-22) ٕٕ-عملية إنتاج مركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورملثانوم 
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من معدؿ انبعاثو يف العملية، أك تدمَته من البقايا الغازية اؼبطلقة، أك عن طريق  التقليل
إُف مواد كيميائية أخرل مأمونة بيئيان. كينبغي سبويل ىذه التكاليف من صبعو كربويلو 

من  ٔ العاملة بالفقرةالصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ، من أجل الوفاء بالتزامات البلداف 
 التعديل؛احملددة يف  ٘اؼبادة 

 بالنسبة لقطاع الصيانة: )ج(
 أنشطة توعية اعبمهور؛ ‘ٔ’
 كضع السياسات كتنفيذىا؛ ‘ٕ’
برامج إصدار الشهادات كتدريب التقنيُت فيما يتعلق باؼبناكلة اؼبأمونة كاؼبمارسات اعبيدة  ‘ٖ’

 البدائل، دبا يف ذلك معدات التدريب؛فيما يتعلق بسبلمة الك 
 تدريب موظفي اعبمارؾ؛ ‘ٗ’
 منع التجارة غَت اؼبشركعة يف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية؛ ‘٘’
 أدكات الصيانة؛ ‘ٙ’
 ت اختبار مواد التربيد لقطاع التربيد كتكييف اؽبواء؛معدا ‘ٚ’
 إعادة تدكير مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كاستعادهتا؛ ‘ٛ’

أف يطلب إُف اللجنة التنفيذية للصندكؽ أف تزيد فيما يتعلق بقطاع الصيانة التمويل اؼبتاح  -ٙٔ
ذلك اؼبقرر بالنسبة لؤلطراؼ اليت يصل  اؼببالغ اؼبدرجة يف دبا يتجاكز ٓ٘/ٗٚدبوجب مقرر اللجنة التنفيذية 

طنان مًتيان، عندما يلـز ذلك من  ٖٓٙؾبموع خط أساس استهبلكها من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية إُف 
أجل إدخاؿ بدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي 

ف اؽبيدركفلورية معدكمة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي، مع االحتفاظ بكفاءة كبدائل ؼبركبات الكربو 
 ؛استخداـ الطاقة، كذلك يف قطاع الصيانة/اؼبستعملُت النهائيُت أيضان 

 التاريخ النهائي للقدرة المؤىَّلة
اليت سبتد بالنسبة لؤلطراؼ  ٕٕٓٓكانوف الثاين/يناير  ٔ أف التاريخ النهائي للقدرة اؼبؤىَّلة ىو  -ٚٔ

بالنسبة لؤلطراؼ اليت سبتد فًتة  ٕٕٗٓكانوف الثاين/يناير  ٔ ، كٕٕٕٓإُف  ٕٕٓٓفًتة خط األساس ؽبا من 
 ؛ٕٕٙٓإُف  ٕٕٗٓخط األساس ؽبا من 

 الثالثالتحويل التحويل الثاني و 
لث يف أف يطلب إُف اللجنة التنفيذية إدراج اؼببادئ التالية اؼبتصلة بالتحويل الثاين كالتحويل الثا -ٛٔ

 اؼببادئ التوجيهية للتمويل:
تُعرَّؼ عمليات التحويل األكُف، يف سياؽ التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية،  )أ(

بأهنا عمليات ربويل اؼبؤسسات اليت َف ربصل من قبل على دعم مباشر أك غَت مباشر، جزئيان أك كليان، من 
بدائل ذات قدرة منخفضة أك معدكمة على إحداث االحًتار العاؼبي،  إُف استخداـ ،الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ

 مواردىا اػباصة؛ العتماد علىدبا يف ذلك اؼبؤسسات اليت ربولت إُف استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية با
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اؼبؤسسات اليت ربولت بالفعل إُف استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف سياؽ التخلص  )ب(
ي من استخداـ مركبات الكربوف الكلورية فلورية ك/أك مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ستكوف مؤىلة التدرهب

للحصوؿ على سبويل من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتغطية التكاليف اإلضافية اؼبتفق عليها، بنفس الطريقة 
 اؼبؤىلة لعمليات التحويل األكُف؛ اؼبتبعة فيما ىبص اؼبؤسسات

اؼبؤسسات اليت تتحوؿ عن استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية إُف استخداـ مركبات   )ج(
كربوف ىيدركفلورية ذات قدرة عالية على إحداث االحًتار العاؼبي، بعد تاريخ اعتماد التعديل، يف إطار خطط 

ف كافقت عليها اللجنة التنفيذية، إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اليت سبق أ
ستكوف مؤىلة للحصوؿ على سبويل من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ فيما ىبص عمليات التحويل البلحقة إُف 
استخداـ بدائل ذات قدرة منخفضة أك معدكمة على إحداث االحًتار العاؼبي لتغطية التكاليف اإلضافية اؼبتفق 

 اؼبؤىلة لعمليات التحويل األكُف؛ ص اؼبؤسساتعليها بنفس الطريقة اؼبتبعة فيما ىب
اؼبؤسسات اليت تتحوؿ عن استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية إُف استخداـ مركبات  )د(

عاـ مواردىا اػباصة قبل  باالعتماد علىالكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي 
ل ستكوف مؤىلة للحصوؿ على سبويل من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتغطية التكاليف دبوجب التعدي ٕٕ٘ٓ

 اؼبؤىلة لعمليات التحويل األكُف؛ اإلضافية اؼبتفق عليها بنفس الطريقة اؼبتبعة فيما ىبص اؼبؤسسات
اؼبؤسسات اليت تتحوؿ عن استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية إُف مركبات كربوف  )ق(

رية ذات قدرة أقل على إحداث االحًتار العاؼبي بدعم من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ عند عدـ توفر ىيدركفلو 
بدائل أخرل ستكوف مؤىلة للحصوؿ على سبويل من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ فيما ىبص عمليات التحويل 

إلقباز  كاف ذلك ضركريان البلحقة إُف بدائل ذات قدرة منخفضة أك معدكمة على إحداث االحًتار العاؼبي، إذا  
 اػبطوة النهائية للتخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.

 عمليات التخفيض اإلجمالي المستدامة
للجنة التنفيذية إدراج اؼببدأ التاِف اؼبتعلق بالتخفيضات اإلصبالية اؼبستدامة يف أف يطلب إُف ا -ٜٔ

االستهبلؾ اؼبتبقي باألطناف اؼبؤىَّل للتمويل على أساس نقطة حجم وُبدَّد : سياسات الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ
اؼبعتمدة سابقان يف مباذج االتفاؽ بداية االستهبلؾ اإلصباِف الوطٍت مطركحان منو الكمية اؼبمولة من اؼبشاريع 

تسق مع اؼبتعدد السنوات يف اؼبستقبل فيما ىبص خطط التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، دبا ي
 ؛ٚ٘/ٖ٘اؼبقرر 

 األنشطة التمكينية
إطار  أف يطلب إُف اللجنة التنفيذية أف تدرج يف التعديل األنشطة التمكينية التالية لكي سبوؿ يف -ٕٓ

 :التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلوركية
 قطاع الصيانة بناء القدرات كالتدريب على التعامل مع بدائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف )أ(

 كقطاعي التصنيع كاإلنتاج؛
 التعزيز اؼبؤسسي؛ )ب(
 باء؛ ٗإصدار الًتاخيص دبوجب اؼبادة  )ج(
 اإلببلغ؛ )د(
 مشاريع البياف العملي؛ )ق(
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 ؛كضع االسًتاتيجيات الوطنية )ك(
 تعزيز المؤسسات

االلتزامات اعبديدة يف ضوء  اؼبقدـ لتعزيز اؼبؤسساتدعم الاللجنة التنفيذية إُف زيادة أف يوجو  -ٕٔ
 التعديل؛اؼبتعلقة دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دبوجب 

 الكفاءة في استخدام الطاقة

أف يطلب إُف اللجنة التنفيذية كضع توجيهات بشأف التكاليف اؼبرتبطة باحملافظة على فعالية  -ٕٕ
عدات ذات القدرة اؼبنخفضة أك استخداـ الطاقة أك ربسُت تلك الفعالية بالنسبة للبدائل من التكنولوجيا كاؼب

اؼبعدكمة على إحداث االحًتار العاؼبي، عند التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، مع إيبلء 
 االعتبار للدكر الذم تقـو بو اؼبؤسسات األخرل اليت تعاًف كفاءة استخداـ الطاقة، عند االقتضاء؛

 المةبناء القدرات الالزمة لمعالجة مسألة الس
د أكلويات اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات من أجل معاعبة يطلب إُف اللجنة التنفيذية ربدأف ي -ٖٕ

 ؛مسائل السبلمة اؼبرتبطة بالبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة أك اؼبعدكمة على إحداث االحًتار العاؼبي
 التخلص من المواد

فعالة من حيث التكلفة للمخزكنات أف يطلب إُف اللجنة التنفيذية النظر يف سبويل اإلدارة ال -ٕٗ
 ؛ىااؼبستعملة أك غَت اؼبرغوب فيها من اؼبواد اػباضعة للرقابة، دبا يف ذلك تدمَت 

 تكاليف أخرى
أنو هبوز لؤلطراؼ أف ربدد بنود تكاليف أخرل لتضاؼ إُف القائمة اإلرشادية للتكاليف  -ٕ٘

 إحداث االحًتار العاؼبي؛اإلضافية الناصبة عن التحوؿ إُف بدائل ذات قدرة منخفضة على 
 إعفاء للبلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية

توجد  ظركؼ درجات حرارة ؿبيطة عالية حيث الفيها لؤلطراؼ اليت تسودىا  إعفاءن  أف يُتيح -ٕٙ
 بدائل مناسبة لبلستخداـ يف قطاع فرعي معُت، على النحو اؼببُت أدناه؛

االستخدامات الضركرية كاغبرجة دبوجب بركتوكوؿ  ىذا اإلعفاء عن إعفاءاتأف يبيز كيفصل  -ٕٚ
 مونًتياؿ؛

الكربوف  ذبميد استخداـ مركباتمن تاريخ  عل ىذا اإلعفاء سارم اؼبفعوؿ كمتاحان اعتباران أف هب -ٕٛ
 اؽبيدركفلورية، كؼبدة أكلية قدرىا أربع سنوات؛

 ذا اؼبقرر، لدلالتذييل األكؿ ؽبىذا اإلعفاء على القطاعات الفرعية الواردة يف أف يطبق  -ٜٕ
درجات حرارة سنوات متتالية  عشريقل عن شهرين يف السنة خبلؿ  ما التشهد يف اؼبتوسط األطراؼ اليت 

قد أبلغ األمانة اؼبدرج يف التذييل الثاين درجة مئوية، كحيث يكوف الطرؼ  ٖ٘ هتاذرك اؼبتوسط الشهرم لتجاكز ي
يقل عن عاـ كاحد من تاريخ ذبميد استخداـ مركبات الكربوف  رظبيان عن اعتزامو استخداـ ىذا اإلعفاء قبل ما ال

 (ٕ()ٔ)؛اؽبيدركفلورية، ككل أربع سنوات بعد ذلك إذا رغب يف سبديد اإلعفاء
                                                           

ت مركز البيانات غبساب درجات اغبرارة اليومية القصول )باستخداـ ؿبفوظا متوسط درجات اغبرارة اؼبرجحة مكانيان   (ٔ)
 .http://browse.ceda.ac.uk/browse/badc/cru/data/cru_cy/cru_cy_3.22/data/tmx البيئية(:

 على النحو الوارد يف التذييل الثاين ؽبذا اؼبقرر. ( ٕ)
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أف على أم طرؼ يعمل يف إطار إعفاء درجات اغبرارة احمليطة العالية أف يبلغ بصورة منفصلة  -ٖٓ
 فرعية اليت ينطبق عليها اإلعفاء؛عن بيانات إنتاجو كاستهبلكو فيما ىبص القطاعات ال

من الربكتوكوؿ بأم عملية نقل  ٚأف يقـو كل من األطراؼ اؼبعنية بإببلغ األمانة دبوجب اؼبادة  -ٖٔ
 ؼبخصصات اإلنتاج كاالستهبلؾ اػباصة هبذا اإلعفاء اؼبتعلق بدرجات اغبرارة احمليطة العالية؛

ة فرعية تابعة لو، تشمل خرباء خارجيُت يف أف هُبرم فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كىيئ -ٕٖ
ؼبدل مبلءمة بدائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية لبلستخداـ عند  ؾباؿ درجات اغبرارة احمليطة العالية، تقييمان 

اغبصر  شمل على سبيل اؼبثاؿ التعدـ توفر بدائل مبلئمة، استنادان إُف اؼبعايَت اليت تتفق عليها األطراؼ، ك 
كيوصي بإضافة أك إلغاء قطاعات فرعية يف التذييل األكؿ ؽبذا  ،ٜ/ٕٙ)أ( من اؼبقرر  ٔؼبذكورة يف الفقرة اؼبعايَت ا
 ؛هبذه اؼبعلومات مع إببلغ اجتماع األطراؼ اؼبقرر،

دكريان كيبدأ قبل أربع سنوات من تاريخ ذبميد أعبله  ٕٖاؼبشار إليو يف الفقرة أف هُبرل التقييم  -ٖٖ
 وف اؽبيدركفلورية، ككل أربع سنوات بعد ذلك؛استخداـ مركبات الكرب

، يف موعد ال -ٖٗ يتجاكز سنة بعد تلقي التقرير األكؿ لفريق التكنولوجيا كالتقييم  أف يقـو
االقتصادم عن مبلءمة البدائل، باستعراض اغباجة إُف سبديد إعفاء درجات اغبرارة احمليطة العالية لفًتة إضافية 

عد ذلك، لقطاعات فرعية ؿبددة، يف األطراؼ اليت تفي باؼبعايَت الواردة يف الفقرة ب تصل إُف أربع سنوات، كدكريان 
أعبله، كأف تضع األطراؼ عملية معجلة لضماف ذبديد اإلعفاء يف الوقت اؼبناسب عند عدـ توفر بدائل  ٜٕ

 فريق كاؽبيئة الفرعية التابعة لو؛الؾبدية، مع إيبلء االعتبار لتوصية 
واردة يف اؼبرفق كاك كاػباضعة إلعفاء درجات اغبرارة احمليطة العالية غَت مؤىلة أف كميات اؼبواد ال -ٖ٘

 للحصوؿ على سبويل يف إطار الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ طاؼبا كانت معفاة لذلك الطرؼ؛
كاجتماع األطراؼ  ،بركتوكوؿ مونًتياؿإطار وجب إجراء عدـ االمتثاؿ يف دبأف على عبنة التنفيذ  -ٖٙ

، النظر يف حالة االمتثاؿ الستخدامات مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ٕٕٙٓك ٕٕ٘ٓي أف يؤجبل، لعام
من جانب أم طرؼ يعمل يف إطار إعفاء درجات حرارة ؿبيطة عالية، يف اغباالت اليت يتجاكز فيها الطرؼ 

-HCFC) ٕٕ-فلورم مستويات االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبسموح هبا بسبب استهبلكو ؼبركب الكربوف اؽبيدرككلورم

، شريطة أف يطبِّق الطرؼ اؼبعٍت جدكؿ ؽبذا اؼبقرر قطاعات الفرعية اؼبدرجة يف التذييل األكؿأك إنتاجو لو لل (22
التخلص التدرهبي من استهبلؾ كإنتاج مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية للقطاعات األخرل كأف يكوف قد 

 طلب التأجيل رظبيان عن طريق األمانة؛
 ٖٙ، يف سبديد تأجيل االمتثاؿ اؼبشار إليو يف الفقرة ٕٕٙٓأف ينظر، يف موعد ال يتجاكز عاـ  -ٖٚ

لفًتة إضافية مدهتا سنتاف، كأف يُنظر يف اؼبزيد من التأجيبلت بعد ذلك، عند االقتضاء، للبلداف العاملة دبوجب 
 بدرجات اغبرارة احمليطة العالية؛ اإلعفاء اػباص

 إعفاءات أخرى

باستخدامات معفاة أخرل مثل اإلعفاءات ألغراض االستخدامات الضركرية  أف يسمح -ٖٛ
 كاالستخدامات اغبرجة، لئلنتاج أك االستهبلؾ البلـز لتلبية االستخدامات اليت تتفق األطراؼ؛

، دبا يف ذلك آليات إعفاءات متعددة ٜٕٕٓإقامة آليات ؽبذه اإلعفاءات يف عاـ يف أف ينظر  -ٜٖ
 السنوات؛
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لومات كالتوجيهات لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم يف سياؽ استعراضو اؼبع أف يقدـ -ٓٗ
 الدكرم للقطاعات اليت قد تتطلب إعفاءات؛

 التذييل األول: قائمة بالمعدات المعفاة في ظروف درجات الحرارة المحيطة العالية
 كالسكٍت أجهزة تكييف اؽبواء ذات الوحدات اؼبتعددة اؼبنفصلة لبلستخداـ التجارم )أ(

 مكيفات اؽبواء اؼبنفصلة الوحدات اؼبزكدة بأنابيب )لبلستخداـ السكٍت كالتجارم( )ب(
 كحدات مكيفات اؽبواء اؼبعبأة التجارية ذات األنابيب )القائمة بذاهتا( )ج(

 قائمة البلدان العاملة بموجب إعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية التذييل الثاني:
 ،بنن ،البحرين ،باكستاف ،اإلسبلمية( -إيراف )صبهورية  ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ،إريًتيا ،ألردفا

اعبمهورية العربية  ،صبهورية أفريقيا الوسطى ،اعبزائر ،تونس ،توغو ،تشاد ،تركمانستاف ،بوركينا فاسو
كوت   ،قطر ،كبيسا - غينيا ،غينيا ،غانا ،غامبيا ،مافعُ  ،العراؽ ،السوداف ،السنغاؿ ،جيبويت ،السورية
 .نيجَتيا ،النيجر ،موريتانيا ،اؼبملكة العربية السعودية ،مصر ،ماِف ،ليبيا ،الكويت ،ديفوار

 الكفاءة في استخدام الطاقة: 17/2المقرر 
ركتوكوؿ مونًتياؿ من شأنو مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف إطار بمن التدرهبي  بأف التخلصذ يسلم إ

 حفيز كضماف ربقيق التحسينات يف كفاءة استخداـ الطاقة يف األجهزة كاؼبعدات،فرصان إضافية لت أف يتيح
استخداـ الطاقة يبكن أف وبقق ؾبموعة متنوعة من يف كفاءة بال ات اؼبتعلقةتحسينالأف ر كإذ يقدِّ 

لصحة العامة اقة ك أمن الطايف ؾباالت لتنمية اؼبستدامة، دبا يف ذلك اؼبنافع اؼبتحققة اؼبتمثلة يف ااؼبنافع اؼبشًتكة 
 كزبفيف آثار تغَت اؼبناخ،

عائدات االستثمار الكبَتة اليت تنتج عن نفقات متواضعة يف ؾباؿ كفاءة استخداـ الطاقة  كإذ يربز
 كالوفورات اؽبامة اليت تتيحها للمستهلكُت كاغبكومات على حد سواء،

اعبديدة لتحقيق الكفاءة  أف يطلب إُف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم استعراض الفرص -ٔ
يف إطار التحوؿ إُف البدائل اؼبراعية  اؼبضخات اغبراريةك  كتكييف اؽبواء التربيد اتاستخداـ الطاقة يف قطاعيف 

 للبيئة، دبا يف ذلك اػبيارات اؼبغايرة؛
أف يدعو األطراؼ إُف تقدًن اؼبعلومات ذات الصلة باالبتكارات اعبديدة يف ؾباؿ الكفاءة يف  -ٕ

إُف أمانة األكزكف، على أساس طوعي  اؼبضخات اغبراريةكتكييف اؽبواء ك  التربيد اتاـ الطاقة يف قطاعاستخد
 ؛ٕٚٔٓحبلوؿ أيار/مايو 

يطلب إُف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم تقييم اؼبعلومات اليت قدمتها األطراؼ بشأف أف  -ٖ
كتكييف اؽبواء أثناء عملية التحوؿ إُف مواد التربيد  التربيد ياستخداـ الطاقة يف قطاعفرص ربقيق الكفاءة يف 

على إحداث االحًتار العاؼبي، عديبة القدرة ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، كالبدائل 
 ؛ٕٚٔٓكتقدًن تقرير عن ذلك إُف االجتماع التاسع كالثبلثُت لؤلطراؼ يف عاـ 

 أن معايير السالمةإقامة مشاورات منتظمة بش: 17/3المقرر 
إقرار األطراؼ بأنبية القياـ يف الوقت اؼبناسب بتحديث اؼبعايَت الدكلية اؼبتعلقة دبواد التربيد  إُفإذ يشَت 

للجنة  40-2-60335القابلة لبلشتعاؿ ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، دبا يف ذلك اؼبعيار 
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دعمها لتعزيز اإلجراءات اليت تسمح بطرح مواد التربيد عديبة القدرة أك ذات الكهربائية التقنية الدكلية، كإُف 
القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، اليت تشكل بدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كمركبات 

 ،تها كمناكلتهاالكربوف اؽبيدركفلورية، يف األسواؽ بطريقة آمنة، فضبلن عن تصنيعها كاستخدامها كصيان
، للتمكُت من ان اؼبناسب كبطريقة ؿبايدة تكنولوجياؼبعايَت ذات الصلة يف الوقت  تنقيحلدعم  كإذ يسعى

 تغلغلها يف السوؽ،االستخداـ اآلمن للبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ك 
ة عمل تضم خرباء خارجيُت التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم إنشاء فرق فريقأف يطلب إُف  -ٔ

 حسب االقتضاء للقياـ دبا يلي:
االتصاؿ دبنظمات اؼبعايَت، دبا فيها اللجنة الكهربائية التقنية الدكلية، كالتنسيق معها من أجل  )أ(

كفقان  A3كA2L ك A2ت للجنة يف الوقت اؼبناسب، ككفالة التنقيح اؼبتزامن للفئا 40-2-60335دعم تنقيح اؼبعيار 
 ادؿ كشامل كسليم علميان؛لنهج ع

بشأف معايَت الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو التاسع كالثبلثُت تقدًن تقرير إُف  )ب(
 يلي:يتضمن  ،السبلمة اليت تناسب البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي

كاؼبنظمة الدكلية لتوحيد اؼبقاييس  التقدـ الذم أحرزتو اللجنة الكهربائية التقنية الدكلية ‘ٔ’
 كغَتنبا من اؽبيئات الدكلية اؼبعنية باؼبعايَت يف تنقيح اؼبعايَت الدكلية للسبلمة؛

 معلومات عن االختبارات ك/أك تقييمات اؼبخاطر كنتائجها ذات الصلة دبعايَت السبلمة؛ ‘ٕ’
يذ مقررات اجتماع األطراؼ يف تقييم اآلثار اؼبًتتبة على اؼبعايَت الدكلية فيما ىبص تنف ‘ٖ’

بركتوكوؿ مونًتياؿ اؼبتعلقة بالتخلص التدرهبي اؼبعجل من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية 
الكربوف اؽبيدركفلورية، كالتوصيات اؼبقدمة إُف  فلورية، كتدابَت الرقابة على مركبات

 األطراؼ هبذا الشأف؛
 يد اؼبقاييس؛الصلة إُف ىيئات توح تقدًن االستنتاجات ذات )ج(

أمانة األكزكف تنظيم حلقة عمل بشأف معايَت السبلمة ذات الصلة باالستخداـ  إُفأف يطلب  -ٕ
اآلمن للبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، مباشرة عقب االجتماع التاسع كالثبلثُت 

 للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، كذلك يف حدكد اؼبوارد اؼبتاحة؛
ؼبعايَت لديها من أجل ف وبث األطراؼ على التشاكر كالعمل مع الصناعات كىيئات توحيد اأ -ٖ

كضع اؼبعايَت اعبديدة يف الوقت اؼبناسب، كمواءمة اؼبعايَت القائمة، كتنقيح اؼبعايَت اغبالية اليت  إكماؿ عمليات
يدرككلورية فلورية كمركبات الكربوف من شأهنا أف تيسر اعتماد بدائل إضافية مراعية للبيئة ؼبركبات الكربوف اؽب

اؽبيدركفلورية كنشر البدائل اؼبوجودة منها على نطاؽ أكسع، كالسماح باستخدامها، هبدؼ إقباز ىذه اعبهود 
 ؛ٕٛٔٓحبلوؿ هناية عاـ 

 عن معايَت ٕٙٔٓحبلوؿ هناية عاـ ات إُف أمانة األكزكف دعو األطراؼ إُف تقدًن معلومأف ي -ٗ
ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث  استخداـ مواد التربيد القابلة لبلشتعاؿب يها ذات الصلةلدلسبلمة احمللية ا

 االحًتار العاؼبي؛
ككحدات ؼبعايَت الوطنية كاإلقليمية ايشجع األطراؼ على تعزيز الًتابط كالتعاكف بُت عباف أف  -٘

 ؛األكزكف الوطنية
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نظر يف الؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ يطلب إُف اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد األطراأف  -ٙ
زيادهتا عند  كأمساعدات تقنية كمساعدات يف ؾباؿ بناء القدرات، ما يقدمو الصندكؽ من  احملافظة على
، كذلك هبدؼ التابع لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة سيما من خبلؿ برنامج اؼبساعدة على االمتثاؿ االقتضاء، كال

 اف اؼبعايَت الوطنية كاإلقليمية؛ت الوطنية اؼبسؤكلة عن تنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ كعبربسُت التعاكف بُت السلطا
أف ينظر يف عقد مشاكرات منتظمة بشأف معايَت السبلمة الدكلية مع أمانة األكزكف كفريق  -ٚ

الكهربائية التقنية  التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كاؽبيئات الدكلية ذات الصلة اؼبعنية باؼبعايَت، دبا يف ذلك اللجنة
الدكلية كاؼبنظمة الدكلية لتوحيد اؼبقاييس، كىيئات اؼبعايَت اإلقليمية، دبا فيها اللجنة األكركبية لتوحيد اؼبقاييس، 
كاللجنة األكركبية للتوحيد القياسي للتقنيات الكهربائية، كـبتربات الضماف )اؼبعركفة سابقان باسم شركات 

لوطٍت األمريكي، كاعبمعية األمريكية ؼبهندسي التدفئة كالتربيد كتكييف اؽبواء كغَتىا، الضماف(، كمعهد اؼبعايَت ا
 مع مراعاة نتائج العمليات اؼبشار إليها يف ىذا اؼبقرر؛

اختصاصات الدراسة المتعلقة بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول : 17/4المقرر 
 1111-1107مونتريال للفترة 

إُف اؼبقررات اليت ازبذهتا األطراؼ بشأف االختصاصات السابقة لدراسات ذبديد موارد  يشَتإذ 
 الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ،

إُف اؼبقررات اليت ازبذهتا األطراؼ بشأف التجديدات السابقة ؼبوارد الصندكؽ اؼبتعدد  كإذ يشَت أيضان 
 األطراؼ،

ولوجيا كالتقييم االقتصادم أف يعد تقريران لتقديبو إُف االجتماع التاسع يطلب إُف فريق التكن -ٔ
، لتمكُت التاسع كالثبلثُتكالعشرين لؤلطراؼ، كأف يقدمو عن طريق الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو 

تعدد األطراؼ االجتماع التاسع كالعشرين لؤلطراؼ من البت بشأف اؼبستول اؼببلئم لتجديد موارد الصندكؽ اؼب
 ؛ٕٕٓٓ-ٕٛٔٓللفًتة 

من ىذا اؼبقرر، صبلة  ٔأف يضع الفريق يف اعتباره، عند إعداد التقرير اؼبشار إليو يف الفقرة  -ٕ
 أمور، من بينها ما يلي:

صبيع تدابَت الرقابة كاؼبقررات ذات الصلة، اليت كافقت عليها األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ  )أ(
، خصوصان ما يتعلق منها باالحتياجات اػباصة للبلداف ذات حجم دكؽ اؼبتعدد األطراؼللصن كاللجنة التنفيذية

ازبذىا باإلضافة إُف الشركات الصغَتة كاؼبتوسطة اغبجم كاؼبقررات اليت  ،االستهبلؾ اؼبنخفض كاؼبنخفض للغاية
، كاالجتماعات السابقة لو كالسبعُت الثامناالجتماع الثامن كالعشركف لؤلطراؼ كاللجنة التنفيذية يف اجتماعها 

 ؛ٕٕٓٓ-ٕٛٔٓمادامت تلك اؼبقررات تستلـز مصركفات من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ أثناء الفًتة 
من بركتوكوؿ  ٘ من اؼبادة ٔ العاملة بالفقرةاغباجة إُف زبصيص موارد لتمكُت صبيع األطراؼ  )ب(

زام،  ٕىاء، ك ٕألف إُف  ٕمن االمتثاؿ للمواد لة ربقيق ك/أك مواصمن ( ٘)األطراؼ العاملة باؼبادة مونًتياؿ 
 من الربكتوكوؿ؛ ياء ٕكطاء  ٕحاء، ك ٕك

من تلبية التزامات االمتثاؿ  ٘اؼبادة د لتمكُت صبيع األطراؼ العاملة باغباجة إُف زبصيص موار  )ج(
فبا يدعم التحوؿ ، وؿكاك من الربكتوك ٕفيما يتعلق باؼبادة  ٕٕ٘ٓ-ٕٕٓٓذات الصلة خبلؿ فًتة ذبديد اؼبوارد 

عند التخلص التدرهبي من مركبات إُف البدائل اؼبنخفضة القدرة أك العديبة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي 
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اليت  ةاؼبمتد اتكااللتزام ،الصادر عن مؤسبر األطراؼ ٙ/ٜٔمع مراعاة اؼبقرر  ،الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية
يف إطار اػبطط اؼبعتمدة إلدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف  ٘دة اؼباتعهدت هبا األطراؼ العاملة ب

 اؽبيدرككلورية فلورية؛
الثامن كالسبعُت  القواعد كاؼببادئ التوجيهية اليت تتفق عليها اللجنة التنفيذية يف اجتماعها )د(

ة للتمويل، دبا يف ذلك، على سبيل ، لتحديد أىلية اؼبشاريع االستثمارية كغَت االستثماريكاالجتماعات السابقة لو
 ؛اؼبثاؿ ال اغبصر، التعزيز اؼبؤسسي

إرشادية للموارد اليت يتضمنها التمويل  أف يقدـ فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أرقامان  -ٖ
 اؼبقدر البلـز للتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، كاليت يبكن ربطها بتمكُت األطراؼ

من تشجيع استخداـ البدائل اؼبنخفضة القدرة أك العديبة القدرة على إحداث االحًتار  ٘العاملة دبوجب اؼبادة 
عن تقدًن أرقاـ إرشادية عن أية موارد إضافية ستلـز ؼبواصلة التشجيع على استخداـ البدائل  العاؼبي، فضبلن 

 لعاؼبي؛اؼبنخفضة القدرة أك العديبة القدرة على إحداث االحًتار ا
من االضطبلع باألنشطة  ٘اغباجة إُف موارد إضافية لتمكُت األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  -ٗ

األكلية اؼبتعلقة بالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبدرجة يف اؼبرفق كاك كاػباضعة للرقابة 
 ياء؛ ٕدبوجب اؼبادة 

ء مشاكرات كاسعة النطاؽ مع صبيع اؼبعنيُت من أف يقـو الفريق، لدل إعداد التقرير، بإجرا -٘
 األشخاص كاؼبؤسسات، كاالطبلع على سائر مصادر اؼبعلومات ذات الصلة اليت تعترب مفيدة؛

أف يسعى الفريق جاىدان إُف إسباـ التقرير يف كقت مناسب يبّكنو من توزيعو على صبيع األطراؼ  -ٙ
 العامل اؼبفتوح العضوية؛ للفريق التاسع كالثبلثُتقبل شهرين من االجتماع 

هبدؼ اؼبساعدة  ٕٕٙٓ-ٕٕٗٓك ٖٕٕٓ-ٕٕٔٓأف يقدـ الفريق أرقامان إرشادية للفًتتُت  -ٚ
 ؛يف ربديد مستول سبويل مستقر ككاؼ، على أف يتم ربديث تلك األرقاـ يف الدراسات اؼبقبلة لتجديد اؼبوارد

ات المخبرية والتحليلية لعام االستخدام الضروري من أجل االستخداملغرض إعفاء : 17/5المقرر 
 في الصين 1106

األعماؿ اليت أقبزىا فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كعبنة اػبيارات التقنية  إذ يبلحظ مع التقدير
 للمواد الكيميائية التابعة لو،

الذم دبوجبو قضت األطراؼ، ضمن أمور أخرل، على استخداـ اؼبواد  ٘ٔ/ٔٔاؼبقرر  إُفكإذ يشَت 
اؼبستنفدة لطبقة األكزكف يف اختبارات الزيت كالشحـو كىيدرككربونات النفط الكلية يف اؼباء من اإلعفاء العاؼبي 

 لبلستخدامات اؼبختربية كالتحليلية،
من  ٘من اؼبادة  ٔكالذم دبوجبو ظبُِح لؤلطراؼ العاملة دبوجب الفقرة  ٙ/ٖٕإُف اؼبقرر  كإذ يشَت أيضان 
عن اغبظر القائم على استخداـ رابع   ٕٗٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب   ٖٔالكبراؼ حىت بركتوكوؿ مونًتياؿ، با

كلوريد الكربوف ألغراض اختبارات الزيت كالشحـو كىيدرككربونات النفط الكلية يف اؼباء يف حاالت فردية تعترب 
نبغي أف وبدث إال كفقان فيها ىذه األطراؼ أف اكبرافها لو ما يربره، كيوضَّح فيو أف أم اكبراؼ يتجاكز ذلك ال ي

إلعفاءات االستخدامات الضركرية فيما ىبص استخداـ رابع كلوريد الكربوف الختبار الزيت كالشحـو 
 ،ٕٗٔٓكىيدرككربونات النفط الكلية يف اؼباء ؼبا بعد عاـ 
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وف أف الصُت أبلغت عن صعوبة تطبيق البدائل اؼبوجودة حاليان الستخداـ رابع كلوريد الكربكإذ يبلحظ 
يف اختبارات الزيت كالشحـو كىيدرككربونات النفط الكلية يف اؼباء، كأشارت إُف أهنا ربتاج إُف مزيد من الوقت 
لتنقيح كتعزيز اؼبعايَت الوطنية، كإذ يبلحظ أيضان أف الطرؼ يتخذ التدابَت البلزمة لتطبيق البدائل كعربَّ عن 

 استعداده لبلستمرار يف القياـ بذلك،
الصُت، اليت قدَّمت طلب إعفاء ألغراض االستخداـ الضركرم من أجل استخداـ أف يشجع  -ٔ

رابع كلوريد الكربوف الختبارات الكشف عن الزيت كالشحـو كإصباِف ىيدرككربونات النفط يف اؼباء، على أف 
هبدؼ ضماف تستكمل تنقيح معيارىا الوطٍت اؼبعٍت كأف تضمن إنفاذ اؼبعيار الوطٍت اؼبنّقح يف أقرب كقت فبكن 

 انتقاؿ سلس إُف أسلوب ال يستخِدـ اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف؛
أف يطلب إُف الصُت أف تقدـ، قبل تقدًن أم طلبات أخرل لئلعفاءات ألغراض االستخداـ  -ٕ

الضركرم ؼبواد مستنفدة لؤلكزكف من أجل اختبارات الكشف عن الزيت كالشحـو كىيدرككربونات النفط الكلية 
علومات عن تقييمها الستخداـ األساليب التحليلية الدكلية األخرل يف ىذه االختبارات، كعن يف اؼباء، م

الظركؼ الوطنية اليت ذبعل من الصعب استخداـ ىذه األساليب، كعن التقدـ احملرز يف تطوير أسلوب خاص 
رهبي من رابع كلوريد الكربوف هبا، كعن تنقيح اؼبعايَت الوطنية ذات الصلة، إضافةن إُف اعبدكؿ الزمٍت للتخلص التد

 يف االستخدامات اؼبختربية كالتحليلية، مع اإلشارة إُف التواريخ كاػبطوات اؼبتوقعة يف تلك العملية؛
دبستول االستهبلؾ البلـز لتلبية االستخدامات الضركرية لرابع   ٕٚٔٓ عاـأف يأذف للصُت ل -ٖ

ونات النفط الكلية، على النحو احملّدد يف مرفق ىذا كلوريد الكربوف الختبارات الزيت كالشحـو كىيدرككرب
 اؼبقرر.

 17/5مرفق المقرر 
لرابع كلوريد الكربون من أجل اختبارات الزيت، الشحوم،  1106 عاماالستخدامات الضرورية لب اإلذن

 وىيدروكربونات النفط الكلية في الماء
 )باألطناف اؼبًتية(

 ٕٚٔٓ الطرؼ
 ٘ٙ الصُت

 1107و 1106عفاءات ألغراض االستخدام الحرج لبروميد الميثيل للعامين : اإل17/6المقرر 
قاـ هبا فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كعبنة اػبيارات التقنية  اليتاألعماؿ  مع التقدير إذ يبلحظ

 لربكميد اؼبيثيل التابعة لو،

 جانبلربكميد اؼبيثيل من غبرج لًتشيحات اإلعفاءات ألغراض االستخداـ االكبَت  بالتخفيض كإذ يقرّ 
 الكثَت من األطراؼ،

 ،ٜ/ٚٔمن اؼبقرر  ٓٔإُف الفقرة  كإذ يشَت
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أف تبلغ ألغراض االستخداـ اغبرج إعفاءات  رشحتإُف أف على صبيع األطراؼ اليت  كإذ يشَت أيضان 
جتماع السادس عشر عن بيانات ـبزكناهتا من بركميد اؼبيثيل باستخداـ اإلطار احملاسيب الذم اتفق عليو اال

 لؤلطراؼ،
لربنامج النتائج اؼبتوفرة  أسًتاليا ، قدمتٗ/ٕ٘من اؼبقرر  ٔللفقرة  كفقان  أنو، كإذ يبلحظ مع التقدير

لكي ينظر فيو االجتماع السابع كالثبلثوف للفريق العامل اؼبفتوح  ،إُف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أحباثها
 ،العضوية

إال إذا َف  ألغراض االستخداـ اغبرج ال ينبغي أف يسمح بوتاج كاستهبلؾ بركميد اؼبيثيل إن بأف كإذ يقرّ 
اؼبخزكنات اغبالية لربكميد اؼبيثيل اؼبوجود يف اؼبصارؼ أك يتوفر بركميد اؼبيثيل بالكمية الكافية كالنوعية اؼبناسبة من 

 ،اؼبعاد تدكيره
أف تأخذ يف  اإلعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرجبأف على األطراؼ العاملة دبوجب  كإذ يقّر أيضان 

االعتبار مدل توفر بركميد اؼبيثيل بكمية كافية كنوعية مناسبة من اؼبخزكنات اغبالية لربكميد اؼبيثيل اؼبوجود يف 
اؼبصارؼ أك اؼبعاد تدكيره عند منح الًتاخيص بإنتاج كاستهبلؾ بركميد اؼبيثيل لبلستخدامات اغبرجة أك اإلذف أك 

 لتصريح بذلك،ا
اليت لديها إعفاءات ألغراض االستخداـ ، الذم يطلب إُف األطراؼ ٗ/ٔ-إ.دإُف اؼبقرر  كإذ يشَت

 األطر احملاسبية السنوية،اغبرج أف تقدـ 
مرفق  من اؼببّينة يف اعبدكؿ ألف ٕٛٔٓك ٕٚٔٓلعامي بفئات االستخداـ اغبرج يسمح أف  - ٔ

 ،ٗ/ٔ -إ.د ؼبنصوص عليها يف ىذا اؼبقرر كمقرر االجتماع االستثنائيىذا اؼبقرر لكل طرؼ، رىنان بالشركط ا
، ٕٛٔٓك ٕٚٔٓدبستويات االستهبلؾ كاإلنتاج للعامُت بقدر ما تكوف تلك الشركط منطبقة، كما يسمح، 

مع إدراؾ أف البلزمة لتلبية احتياجات االستخدامات اغبرجة، ك اؼببّينة يف اعبدكؿ باء من مرفق ىذا اؼبقرر، 
 ؛ٙ/ٜكفقان للمقرر إضافية لئلنتاج كاالستهبلؾ  كمياتماع األطراؼ قد يوافق على  اجت

على األطراؼ أف تسعى إلصدار تراخيص لكميات بركميد اؼبيثيل البلزمة لبلستخدامات  أف - ٕ
اغبرجة أك إصدار أذكنات أك تصاريح ؽبذه الكميات أك زبصيصها على النحو اؼبنصوص عليو يف اعبدكؿ ألف 

 ؛رفق ىذا اؼبقررمن م
سبت اؼبوافقة عليو أف هبدد التزامو  ألغراض االستخداـ اغبرجعلى كل طرؼ لديو إعفاء أف  - ٖ

‘ ٕ’)ب(  ٔسيما اؼبعيار اؼبنصوص عليو يف الفقرة  ، كالٙ/ٜمن اؼبقرر  ٔبكفالة تطبيق اؼبعايَت الواردة يف الفقرة 
رجة لربكميد اؼبيثيل أك األذكنات أك التصاريح ؽبا، ، عند إصدار تراخيص االستخدامات اغبٙ/ٜمن اؼبقرر 

شباط/فرباير  ٔكيُطلب إُف كل طرؼ أف يوايف أمانة األكزكف بتقرير عن تنفيذ ىذا البند يف موعد أقصاه 
 للسنوات اليت ينطبق عليها ىذا اؼبقرر.
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 17/6المقّرر  مرفق
 اعبدكؿ ألف

 فئات االستخدامات الحرجة المتفق عليها
 (اف اؼبًتيةباألطن)

ٕٓٔٛ 
 ٖٓٚ,ٜٕالفراكلة  شتبلت أسًتاليا
ٕٓٔٚ 

 ٓٔ,ٗٙ؛ الطماطم ٗٛ,ٖٛشبار الفراكلة  األرجنتُت
 ٕٔٙ,٘شتبلت الفراكلة )جزيرة برنس إدكارد(  كندا

 ٖٙ,ٛٔالزقببيل )زراعة ؿبمية(  - ٚٔٙ,ٗٚالزقببيل يف اغبقوؿ اؼبفتوحة  الصُت
 ٓ,٘٘ اؽبياكل؛ ٔ,ٗاؼبطاحن  جنوب أفريقيا

 اعبدكؿ باء
 )أ(مستويات اإلنتاج واالستهالك المسموح بها

 (باألطناف اؼبًتية)
ٕٓٔٛ 
 ٖٓٚ,ٜٕ أسًتاليا
ٕٓٔٚ 

 ٜٗ,ٕٓٔ األرجنتُت
 ٕٔٙ,٘ كندا

 ٜٚٚ,ٕٜ الصُت
 ٔ,ٜ٘ جنوب أفريقيا

 )أ(  ناقصان اؼبخزكنات اؼبتاحة.

 لورية فلوريةالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروك: 17/7المقرر 

األطراؼ غَت العاملة )من بركتوكوؿ مونًتياؿ  ٘من اؼبادة  ٔأف األطراؼ غَت العاملة بالفقرة  إذ يدرؾ
بصدد ازباذ تدابَت للتقليل من إنتاج كاستهبلؾ اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف اؼبدرجة ضمن ( ىي ٘باؼبادة 

 ( كالتخلص منها يف هناية اؼبطاؼ،اؽبيدرككلورية فلوريةاجملموعة األكُف من اؼبرفق جيم )مرّكبات الكربوف 
على النحو بضركرة مواصلة النظر يف اؼبسائل اؼبتصلة دبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية،  كإذ يسلم

تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم  ه، كإذ يأخذ يف اعتبار ٙ/ٜٔمن اؼبقرر  ٗٔك ٖٔك ٕٔالفقرات  اؼببُت يف
 ،٘/ٕٚؼبقدـ استجابة للمقرر االقتصادم ا

قد تتطلب اغبصوؿ على مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية  ٘أف األطراؼ العاملة باؼبادة  كإذ يبلحظ
 ،ٕٕٓٓاحمللية األساسية بعد عاـ  ااؼبادة لتلبية احتياجاهتتلك فلورية اليت تنتجها األطراؼ غَت العاملة ب
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االقتصادم القياـ دبا يلي فيما ىبص اؼبواد اؼبدرجة يف أف يطلب إُف فريق التكنولوجيا كالتقييم  -ٔ
 اجملموعة األكُف من اؼبرفق جيم:

تقييم القطاعات، دبا فيها القطاعات الفرعية، إف ُكِجدت، اليت قد ربتاج فيها األطراؼ  مواصلة )أ(
، دبا يف ذلك ٕٕٓٓناير وف الثاين/ينكا ٔ إُف استخداـ ىذه اؼبركبات ألغراض أساسية بعد  ٘غَت العاملة باؼبادة 

 رية فلورية اليت قد تكوف ضركرية؛تقديرات كميات مرّكبات الكربوف اؽبيدرككلو 
مواصلة تقييم متطلبات خدمة معدات التربيد كتكييف اؽبواء كغَتىا من االحتياجات احملتملة  )ب(

 ؛٘ بالنسبة لؤلطراؼ غَت العاملة باؼبادة ٖٕٓٓك ٕٕٓٓيف القطاعات األخرل بُت عامي 
من كل من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية  الكميات اؼبنتجة مؤخران  استعراضمواصلة  )ج(

لتلبية االحتياجات احمللية األساسية، كتقدير الكميات اؼبتوقع إنتاجها يف اؼبستقبل كالكميات اليت ربتاجها 
 ؛ٕٕٓٓنوف الثاين/يناير كا ٔ الستخداماهتا احمللية األساسية بعد  ٘األطراؼ العاملة باؼبادة 

آذار/مارس  ٘ٔأف يدعو األطراؼ إُف تزكيد أمانة األكزكف باؼبعلومات ذات الصلة حبلوؿ  -ٕ
 إلدراجها يف التقييم الذم هبريو الفريق؛ ٕٚٔٓ

إُف الفريق العامل اؼبفتوح عن التقييم اؼبشار إليو أعبله أف يطلب إُف الفريق تقدًن تقريره  -ٖ
 ؛ٕٚٔٓعو التاسع كالثبلثُت يف عاـ العضوية يف اجتما

 من بروتوكول مونتريال 6البيانات والمعلومات المقدمة من األطراف وفقاً للمادة : 17/8المقرر 
 ٕ٘ٔٓبيانات عن عاـ  كاف ينبغي عليها أف تبلغ  ٜٚٔأصل  طرفان من ٜ٘ٔأف يبلحظ أف  -ٔ

على النحو  ٕٙٔٓأيلوؿ/سبتمرب  ٖٓلوؿ من تلك األطراؼ أبلغت عن بياناهتا حب ٜٙٔقد قامت بذلك كأف 
 من بركتوكوؿ مونًتياؿ؛ ٚاؼبادة  من ٖاؼبطلوب دبوجب الفقرة 

 ٖٓطرفان من تلك األطراؼ أبلغت عن بياناهتا حبلوؿ  ٜٔٔأف يبلحظ مع التقدير أف  -ٕ
ل إُف حد  حزيراف/يونيو من كل عاـ يسهّ  ٖٓ، كأف اإلببلغ حبلوؿ ٘ٔ/٘ٔكفقان للمقرر  ٕٙٔٓحزيراف/يونيو 

كبَت أعماؿ اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ فيما يتعلق دبساعدة األطراؼ 
طار على االمتثاؿ لتدابَت الرقابة يف إ( ٘)األطراؼ العاملة باؼبادة من الربكتوكوؿ  ٘من اؼبادة  ٔالعاملة بالفقرة 

 الربكتوكوؿ؛
عدـ إببلغ البيانات يف كقتها من جانب األطراؼ يعيق فعالية رصد  أف يشَت كذلك إُف أف -ٖ

 ماهتا يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ؛كتقييم امتثاؿ األطراؼ اللتزا
على  ٕ٘ٔٓا لعاـ معن بياناهت ابلغيكاليمن َف  آيسلنداطرفُت نبا أف يشَت مع القلق إُف أف  -ٗ

ا ما يف حالة عدـ امتثاؿ اللتزاماهتمياؿ، كأف ىذا هبعلهمن بركتوكوؿ مونًت  ٚالنحو اؼبطلوب دبوجب اؼبادة 
 األمانة لبياناهتا اؼبتأخرة؛ تلقيبإببلغ البيانات دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ إُف حُت 

أف وبث األطراؼ اؼبذكورة يف الفقرة السابقة على اإلببلغ عن البيانات اؼبطلوبة إُف األمانة  -٘
اليمن،  ومن بركتوكوؿ مونًتياؿ، كى ٘من اؼبادة  ٔالعامل دبوجب الفقرة  الطرؼ الوحيدبأسرع ما يبكن، كوبث 

 عند االقتضاء، على العمل عن كثب مع الوكاالت اؼبنفذة عند اإلببلغ عن البيانات اؼبطلوبة؛
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أف يطلب إُف عبنة التنفيذ أف تستعرض حالة األطراؼ اؼبذكورة يف الفقرة السابقة يف اجتماعها  -ٙ
 ُت؛الثامن كاػبمس

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 

 معلوماتعدم امتثال إسرائيل اللتزاماتها باإلبالغ عن البيانات وال :17/01المقرر 
أف إسرائيل صدقت على بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف كعلى  إذ يبلحظ
، كعلى ٜٜ٘ٔنيساف/أبريل  ٘كعلى تعديل كوبنهاغن بتاريخ  ،ٕٜٜٔحزيراف/يونيو  ٖٓتعديل لندف بتاريخ 

، كأهنا ٕٗٓٓنيساف/أبريل  ٘ٔ، كعلى تعديل بيجُت بتاريخ ٖٕٓٓأيار/مايو  ٕٛتعديل مونًتياؿ بتاريخ 
 من الربكتوكوؿ، ٘من اؼبادة  ٔتصنف كطرؼ غَت عامل دبوجب الفقرة 

أف يشَت مع القلق إُف أف إسرائيل َف تبلغ عن استخداـ اؼبواد اػباضعة للرقابة كعوامل تصنيع يف  - ٔ
أف عدـ إببلغ  ، كأف يبلحظٗٔ/ٓٔ)أ( من اؼبقرر  ٗ، على النحو اؼبطلوب يف الفقرة ٕ٘ٔٓك ٕٗٔٓعامي 

 إسرائيل عن اؼبعلومات اؼبطلوبة يضع الطرؼ يف حالة عدـ امتثاؿ اللتزاماتو باإلببلغ دبوجب ذلك اؼبقرر؛
من  ٖأف يشَت كذلك مع القلق إُف أف إسرائيل َف تقدـ بعد اؼبعلومات اؼبطلوبة دبوجب الفقرة  - ٕ

 يدكلور يد  طنان استفاديان من فائض إنتاج بركم ٖ,ٚٔبشأف التدابَت اؼبطبقة لديها لتجنب ربوؿ  ٕٓ/ٕٕاؼبقرر 
 إُف استخدامات غَت مأذكف هبا؛ ٕٗٔٓاؼبيثاف الذم جرل زبزينو يف العاـ 

أف يعرب عن قلقو إزاء تكرر عدـ استجابة إسرائيل لطلبات اغبصوؿ على اؼبعلومات كىي  - ٖ
 للجنة التنفيذ؛ ٚ/ٙ٘ك ٘/ٙ٘ك ٗ/٘٘طلبات سجلت يف التوصيات 

 ٖٔيطلب إُف إسرائيل أف تقدـ إُف األمانة يف أسرع كقت فبكن، كيف موعد أقصاه أف  - ٗ
 ، اؼبعلومات اؼبتأخرة بشأف ما يلي:ٕٚٔٓآذار/مارس 
، على النحو ٕ٘ٔٓك ٕٗٔٓاستخدامها للمواد اػباضعة للرقابة كعوامل تصنيع يف عامي  )أ(

 ؛ٗٔ/ٓٔ)أ( من اؼبقرر  ٗاؼبطلوب يف الفقرة 
طنان استنفاديان من  ٖ,ٚٔ، لتفادم ربويل ٕٓ/ٕٕمن اؼبقرر  ٖللفقرة  ليت ازبذهتا كفقان التدابَت ا )ب(

 ؛، إُف االستخدامات غَت اؼبأذكف هبإٗٔٓاؼبيثاف جرل زبزينها عاـ  يدكلور   يدفائض إنتاج بركم
 يطلب إُف عبنة التنفيذ أف تستعرض حالة إسرائيل يف اجتماعها الثامن كاألربعُت؛ - ٘

ألحكام بروتوكول مونتريال التي تنظم استهالك  1103: عدم امتثال غواتيماال في عام 17/00المقرر 
المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم، المجموعة األولى )مركبات الكربون الهيدروكلورية 

 فلورية(
 ٚقة األكزكف يف أف غواتيماال صدقت على بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطب إذ يبلحظ
كانوف   ٕٔكتعديل لندف، كتعديل كوبنهاجن، كتعديل مونًتياؿ كتعديل بيجُت يف  ٜٜٛٔتشرين الثاين/نوفمرب 

 من الربكتوكوؿ، ٘من اؼبادة  ٔكصنفت على أهنا طرؼ يعمل دبوجب الفقرة  ٕٕٓٓالثاين/يناير 
من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ  ان ر دكال ٜ ٕٚٚ ٖٜ٘أف اللجنة التنفيذية أقرت مبلغ  كإذ يبلحظ أيضان 

 من الربكتوكوؿ لتمكُت غواتيماال من ربقيق االمتثاؿ للربكتوكوؿ، ٓٔلتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ كفقان للمادة 
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أف االستهبلؾ السنوم الذم أبلغت عنو غواتيماال من اؼبواد اػباضعة للرقابة يف اجملموعة األكُف  - ٔ
يتسق  ال ٕٗٔٓيف عاـ  ةاستنفادي أطناف ٗٚ,ٗاؽبيدرككلورية فلورية(، كالبالغ  من اؼبرفق جيم )مركبات الكربوف

خبفض استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية إُف ما ال يزيد عن  ٙٔ/ٕٙمع التزامها الوارد يف اؼبقرر 
بَت الرقابة على يف ذلك العاـ، كلذلك فإف ىذا الطرؼ ىو يف حالة عدـ امتثاؿ لتدا ةاستنفادي أطناف ٖ٘,ٗ

 استهبلؾ تلك اؼبادة دبوجب الربكتوكوؿ لذلك العاـ؛
قدًن غواتيماال توضيحان غبالة امتثاؽبا كتصحيحها الستهبلكها من بتمع التقدير  أف وبيط علمان  - ٕ

طن استنفادم يف  ٗٚ,ٗك ٖٕٔٓطن استنفادم يف عاـ  ٗٛ,ٜمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ليصبح 
، حيث عزت البيانات غَت الصحيحة السابقة ػبطأ فٍت يف حساب استهبلؾ تلك اؼبادة يف الببلد ٕٗٔٓعاـ 

 ؼبدة السنتُت اؼبعنيتُت؛
إال أنو ال يزاؿ يف حالة  ٖٕٔٓيبلحظ أيضان أنو على الرغم من تنقيح الطرؼ لبياناتو لعاـ أف  - ٖ

 ؛ٖٕٔٓككلورية فلورية دبوجب الربكتوكوؿ لعاـ عدـ امتثاؿ اللتزاماتو بشأف استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدر 
لن تغَت أم من اؼبستويات  ٕٗٔٓك ٖٕٔٓيوافق على أف تصويبات البيانات لعامي أف  -ٗ

 ؛ٙٔ/ٕٙاؼبرجعية اليت سبق تسجيلها كاؼبوافقة عليها يف اؼبقرر 
بالفعل إُف تشَت إُف أهنا عادت  ٕ٘ٔٓغواتيماال أبلغت عن بيانات لعاـ بأف  يط علمان وبأف  - ٘

االمتثاؿ لتدابَت الرقابة على مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية دبوجب الربكتوكوؿ كيهنئ غواتيماال على إحرازىا 
 ذلك التقدـ؛
وبث غواتيماال على العمل مع الوكاالت اؼبنفذة ذات الصلة لتنفيذ ما تبقي من خطة العمل أف  - ٙ

 ؛ٙٔ/ٕٙالواردة يف اؼبقرر 
اصل الرصد عن كثب للتقدـ الذم ربرزه غواتيماال فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها يو أف  - ٚ

كالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية. كطاؼبا أف الطرؼ يعمل كبو تطبيق تدابَت الرقابة يف 
غبار عليو. كيف ىذا  الالربكتوكوؿ كينفذىا فإنو ينبغي االستمرار يف معاملتو بنفس الطريقة كطرؼ يف موقف 

الصدد ينبغي أف تستمر غواتيماال يف اغبصوؿ على مساعدة دكلية لتمكينها من الوفاء بتلك االلتزامات كفقان 
 للبند ألف من قائمة التدابَت اإلرشادية اليت قد يتخذىا اجتماع األطراؼ فيما يتعلق بعدـ االمتثاؿ.

 قييم االقتصادي: عضوية فريق التكنولوجيا والت17/01المقرر 

شكر فرادل أعضاء اؼبمتازة كأف يفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم على تقاريره  أف يشكر - ٔ
 ؛يهمكتفان اؼبتميز عملهم علىالفريق 

ييم فريق التكنولوجيا كالتق كبَت خرباء يف)اؽبند(   شيندم تعيُت السيد راجندرا أف يوافق على - ٕ
 ت؛االقتصادم لفًتة أربع سنوا

فريق ل رئيسةن مشاركةن )الواليات اؼبتحدة األمريكية(  مارانيوف تعيُت السيدة بيبل أف يوافق على - ٖ
 التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم لفًتة إضافية مدهتا أربع سنوات؛

 للرغواتللجنة اػبيارات التقنية  مشاركان  )الربازيل( رئيسان ألتوم  تعيُت السيد باكلو أف يوافق على - ٗ
 لفًتة أربع سنوات؛ اؼبرنة كالصلبة
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للجنة  ان مشارك ان فَتدكنيك )الواليات اؼبتحدة( رئيسب. تعيُت السيد دانييل  أف يوافق على - ٘
 للهالونات لفًتة أربع سنوات؛اػبيارات التقنية 

 (ليةؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشماآدـ تشاتاكم )اتعيُت السيد  أف يوافق على - ٙ
 ؛لهالونات لفًتة أربع سنواتلللجنة اػبيارات التقنية  ان مشارك ان رئيس

 : عضوية لجنة التنفيذ17/02المقّرر 
يبلحظ مع التقدير األعماؿ اليت قامت هبا عبنة التنفيذ يف إطار إجراء عدـ االمتثاؿ أف  - ٔ

 ؛ٕٙٔٓ عاـلربكتوكوؿ مونًتياؿ يف 
األردف ىبتار ك  ،يف اللجنة لسنة أخرليا ككندا ككينيا كىاييت بنغبلديش كركمانعضوية يؤكد أف  - ٕ

أعضاء يف اللجنة لفًتة سنتُت كباراغوام كجورجيا كالكونغو كاؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية 
 ؛ٕٚٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ تبدأ من 

تحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا ؼبملكة اؼب)االسيد براياف ركدم لمان باختيار أف وبيط ع - ٖ
 عاـللجنة لفًتة  ان للرئيس كمقرر  انائب السيد لوينارد مارينداين كَتكم )كينيا(ك  لشغل منصب الرئيس (الشمالية

 ؛ٕٚٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ بدأ يف يكاحد 
 : عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف17/03المقّرر 

األعماؿ اليت اضطلعت هبا اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد بالتقدير  مع أف وبيط علمان  - ٔ
 ؛ٕٙٔٓ عاـأمانة الصندكؽ يف األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ دبساعدة من 

أسًتاليا كأؼبانيا كبلجيكا كسلوفاكيا كالنمسا كالواليات اؼبتحدة يؤيد اختيار أف يوافق على  - ٕ
 ،من الربكتوكوؿ ٘من اؼبادة  ٔالفقرة اؼبمثلة لؤلطراؼ غَت العاملة باللجنة التنفيذية  أعضاء يف األمريكية كالياباف

ؼ العاملة األطرا أعضاء سبثلاألرجنتُت كالبوسنة كاؽبرسك كالصُت كالكامَتكف كلبناف كاؼبكسيك كنيجَتيا كاختيار 
 ؛ٕٚٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ بدأ من يكاحد  عاـبتلك الفقرة، لفًتة 

 ،للجنة التنفيذيةارئيس السيد بوؿ كراجنيك )النمسا( لشغل منصب وبيط علمان باختيار ف أ - ٖ
 ؛ٕٚٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ بدأ من يكاحد  عاـرئيس لفًتة لل السيد مازف حسُت )لبناف( نائبان ك 

 نتريال: الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مو 17/04المقّرر 
نيوبرغ )الواليات اؼبتحدة  ثياالسيد شيخ نديام سيبل )السنغاؿ( كالسيدة سناختيار أف يوافق على 

 ؛ٕٚٔٓ عاـرئيسُت مشارَكُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف األمريكية( 
 ال: التقارير المالية والميزانيات لبروتوكول مونتري17/05المقّرر 

 بشأف التقرير اؼباِف كاؼبيزانية للصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ، ٛٔ/ٕٚاؼبقرر  إُفإذ يشَت 
بالتقرير اؼباِف عن الصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة كإذ وبيط علمان 
 (ٖ)،ٕ٘ٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب   ٖٔاألكزكف للسنة اؼبنتهية يف 

                                                           
(ٖ)  UNEP/OzL.Pro.28/4/Add.1. 
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بأف اؼبسانبات الطوعية ىي عنصر مكمِّل أساسي من أجل التنفيذ الفعاؿ لربكتوكوؿ  إذ يسلمك 
 مونًتياؿ،

 بكفاءة األمانة اؼبستمرة يف إدارة مالية الصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ مونًتياؿ، كإذ يرّحب
 ،ٕٙٔٓرصيد التمويل يف عاـ كإذ يبلحظ نضوب 

 ٕٚٔٓكميزانية عاـ  ،دكالران  ٙ ٕٚٚ ٕٙٔدببلغ اؼبنقحة  ٕٙٔٓيوافق على ميزانية عاـ أف  - ٔ
تقرير االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ يف ل الرابع، على النحو اؼببُتَّ يف اؼبرفق ان دكالر  ٘ ٖ٘٘ ٗٓٓدببلغ 

 (ٗ)؛بركتوكوؿ مونًتياؿ
يف  ٘ٔيؤكد ؾبددان على أنو هبب اغبفاظ على احتياطي رأس ماؿ عامل عند مستول أف  - ٕ

اؼبائة من اؼبيزانية السنوية لتغطية النفقات النهائية يف إطار الصندكؽ االستئماين، كيبلحظ أف ىذا االحتياطي 
دببلغ  ٕٛٔٓ، كوبيط علمان باالحتياطي اؼبقًتح لعاـ ٕٚٔٓلعاـ  ان دكالر  ٖٓٛ ٕٔ٘هبب أف يساكم مبلغ 

 ؛ان دكالر  ٕٗٛ ٜٚٚ
من ىذا اؼبقرر،  ٕاؿ العامل اؼبشار إليو يف الفقرة يوافق، نتيجةن لتمويل احتياطي رأس اؼبأف  - ٖ

 ان دكالر  ٘ ٙ٘ٚ ٖٓٙكمبلغ  ٕٙٔٓلعاـ  ان دكالر  ٗ ٕٙٚ ٖٖٜعلى إصباِف اشًتاكات تسددىا األطراؼ دببلغ 
، على النحو اؼببُتَّ ٕٛٔٓ عاـل ان دكالر  ٘ ٜٓٔ ٜ٘ٔ، كوبيط علمان باالشًتاكات اليت يبلغ مقدارىا ٕٚٔٓلعاـ 

 ؛كيف اعبدكؿ اؼبوجز أدناه تقرير االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼابع لالر يف اؼبرفق 
 موجز االشتراكات

 ٕٛٔٓ ٕٚٔٓ العاـ
 ٘ ٜٛٗ ٕٙ٘ ٘ ٖ٘٘ ٗٓٓ اؼبيزانية اؼبعتمدة/اؼبقًتحة

يف اؼبائة من اؼبيزانيِة اؼبخصصُة لتجديد االحتياطي  ٘,ٚنسبُة 
 النقدم

ٕٙ٘ ٗٓٔ ٖٜٛ ٕٗٔ 

 4 801 804 4 645 521 مجموع االشتراكات

يف  ٕٛٔٓ عاـكاالشًتاكات اإلرشادية ل ٕٚٔٓ عاـدرَج اشًتاكات فرادل األطراؼ لأف تُ  - ٗ
 تقرير االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ؛ل اػبامس اؼبرفق

 عواـكاأل ٕٙٔٓ عاـيبلحظ مع القلق أف عددان من األطراؼ َف تسدِّد اشًتاكاهتا عن أف  -٘
األطراؼ على تسديد اشًتاكاهتا غَت اؼبدفوعة كاشًتاكاهتا اؼبستقبلية على الفور كبالكامل، السابقة كوبّث ىذه 

 سيما كأف رصيد الصندكؽ قد استنفد بشكل كبَت؛ ال
أف يطلب إُف األمُت التنفيذم كيدعو رئيس اجتماع األطراؼ إُف الدخوؿ يف مناقشات مع  - ٙ

ر بغية إهباد طريقة للمضي قدمان يف سبيل حل ىذه اؼبسألة، أم طرؼ َف يسدد اشًتاكاتو ؼبدة سنتُت أك أكث
 كيطلب إُف األمُت التنفيذم أف يقدـ تقريران إُف االجتماع التاسع كالعشرين لؤلطراؼ عن نتائج ىذه اؼبناقشات؛

                                                           
(ٗ  )UNEP/OzL.Pro.28/12. 
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أف ينظر ؾبددان يف كيفية معاعبة مسألة االشًتاكات غَت اؼبسددة لرصيد الصندكؽ يف اجتماعو  - ٚ
يطلب إُف األمُت التنفيذم مواصلة نشر كاستكماؿ اؼبعلومات بصورة منتظمة عن حالة االشًتاكات اليت التاِف، ك 

 ينبغي سدادىا للصناديق االستئمانية للربكتوكوؿ؛
يطلب إُف األمانة ضماف االستخداـ الكامل لتكاليف دعم الربنامج اؼبتاحة ؽبا يف عاـ أف  - ٛ

مىت ما تسٌت ؽبا ذلك، ىذه التكاليف من البنود اإلدارية الواردة يف  كالسنوات التالية، كأف تعوض، ٕٚٔٓ
 اؼبيزانية اؼبعتمدة؛

دعم أنشطة ’’ُف تقدًن تربعات إضافية للصندكؽ االستئماين ربت بند إاألطراؼ أف يدعو  - ٜ
 لتمويل أم اجتماعات غَت مدرجة يف اؼبيزانية؛‘‘ أمانة األكزكف
دعم أنشطة أمانة ’’انبة يف رصيد الصندكؽ ربت بند أف يشجع األطراؼ على اؼبس - ٓٔ

، إُف جانب األمواؿ اؼبخصصة يف اؼبيزانية األساسية لتغطية تكاليف سفر فبثلي األطراؼ العاملة ‘‘األكزكف
يف  ٘من اؼبادة  ٔ، بغية ضماف اؼبشاركة الكاملة كالفعالة لؤلطراؼ العاملة دبوجب الفقرة ٘من اؼبادة  ٔبالفقرة 
 ات األطراؼ كالفريق العامل اؼبفتوح العضوية؛اجتماع

يشجع األطراؼ كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين على اؼبسانبة باألمواؿ كالوسائل األخرل  أف - ٔٔ
ؼبساعدة أعضاء أفرقة التقييم كىيئاهتا الفرعية هبدؼ ضماف استمرار مشاركتهم يف أنشطة التقييم يف إطار 

 الربكتوكوؿ؛
نة أف ربدد يف التقارير اؼبالية اؼبقبلة للصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ يطلب إُف األماأف  - ٕٔ

باإلضافة إُف ‘‘ االحتياطيات الكلية كأرصدة الصندكؽ’’مونًتياؿ اؼببالغ النقدية اؼبتاحة يف اعبزء اؼبعنوف 
 ؛اؼبسانبات اليت َف يتم تسُلمها بعد

 العشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالتواريخ ومكان انعقاد االجتماع التاسع و : 17/06المقّرر 
عن أف يُعلن كندا، ك بن لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف مونًتياؿ ياالجتماع التاسع كالعشر أف يعقد 

 .لبلجتماع يف أقرب كقت فبكن مؤكدموعد 

 اعتماد التقرير -عاشراً 
على أساس مشركع التقرير  ٕٙٔٓاألكؿ/أكتوبرتشرين  ٘ٔعتمدت األطراؼ ىذا التقرير يـو السبت ا -ٕٕٔ

 .Add.1ك UNEP/OzL.Pro.28/L.1 الوارد يف الوثيقتُت
 اختتام االجتماع -حادي عشر

يف إطار ىذا البند تكلم أحد اؼبمثلُت باسم ؾبموعة من األطراؼ، فأعرب عن شكره للسيد كوهبربز  -ٖٕٔ
فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم،  على السنوات الطويلة اليت أمضاىا يف اػبدمة كعضو ككرئيس مشارؾ يف
 .كيف عبنتو اؼبعنية باػبيارات التقنية للتربيد كتكييف اؽبواء كمضخات اغبرارة

من يـو  ٘ٓ:ٛعة ن لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف السادياالجتماع الثامن كالعشر مث أُعلن اختتاـ  -ٕٗٔ
 .ٕٙٔٓتشرين األكؿ/أكتوبر  ٘ٔالسبت 
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 ولاأل المرفق

 تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 : التعديل0المادة 
 ٗ، الفقرة ٔاؼبادة 

 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: ٔمن اؼبادة  ٗيف الفقرة 
 ‘‘اؼبرفق جيم أك اؼبرفق ىاء’’

 بعبارة:
  “اؼبرفق جيم، أك اؼبرفق ىاء، أك اؼبرفق كاك”

 ٘، الفقرة ٕاؼبادة 
 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: ٕمن اؼبادة  ٘يف الفقرة 

 ‘‘حاء ٕكاؼبادة ’’
 بعبارة:

 “ياء ٕحاء ك ٕكاؼبادتُت ”
 ٔٔ)أ( ك ٜ)أ( ك ٛ، الفقرات ٕاؼبادة 

 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: ٕمن اؼبادة  ٔٔ)أ( ك ٛيف الفقرتُت 
 ‘‘طاء ٕألف إُف  ٕاؼبواد ’’

 بعبارة:
 ‘‘ياء ٕف إُف أل ٕاؼبواد ’’

 الربكتوكوؿ:من  ٕمن اؼبادة  ٛتضاؼ الكلمات التالية يف هناية الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 
ياء  ٕكهبوز سبديد مثل ىذا االتفاؽ ليشمل التزامات تتعلق باالستهبلؾ أك اإلنتاج دبوجب اؼبادة ’’

إنتاج األطراؼ اؼبعنية اؼبستويات اليت  شريطة أال يتجاكز إصباِف اؼبستويات احملسوبة اجملمعة الستهبلؾ أك
 ‘‘ .ياء ٕتتطلبها اؼبادة 

من الربكتوكوؿ، بعد االستخداـ الثاين لكلمة  ٕمن اؼبادة  ٜمن الفقرة ‘ ٔ’يف الفقرة الفرعية )أ( 
 ‘‘ينبغي؛’’

 وبذؼ: حرؼ الواك
 ‘.ٖ’كي تصبح )أ( من الربكتوكوؿ ل ٕمن اؼبادة  ٜمن الفقرة ‘ ٕ’كيعاد ترقيم الفقرة الفرعية )أ( 

، ليكوف الفقرة من الربكتوكوؿ ما يلي ٕمن اؼبادة  ٜمن الفقرة ‘ ٔ’كيضاؼ بعد الفقرة الفرعية )أ( 
 :‘ٕ’الفرعية )أ( 
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اجملموعة األكُف من إذا كاف ينبغي إجراء تعديبلت على القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي احملددة يف ”
 ‘‘كاك، كإف كاف األمر كذلك، ربديد تلك التعديبلت؛ ك اؼبرفقك ، جيماؼبرفق ألف، كاؼبرفق 

 ياء ٕاؼبادة 
 طاء من الربكتوكوؿ: ٕتضاؼ اؼبادة التالية بعد اؼبادة 

 ياء: مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ٕاؼبادة ”
كانوف الثاين/يناير   ٔاليت تبدأ يف  على كل طرؼ أف يضمن بالنسبة لفًتة اإلثٍت عشر شهران  - ٔ

بعد ذلك، أف اؼبستول احملسوب الستهبلكو من اؼبواد  كل فًتة اثٍت عشر شهران   ، كيفٜٕٔٓ
اػباضعة للرقابة يف اؼبرفق كاك، اؼبعرب عنو دبكافئات ثاين أكسيد الكربوف، ال يتجاكز النسبة اؼبئوية 
 احملددة، لكل نطاؽ من السنوات احملددة يف الفقرات الفرعية من )أ( إُف )ق( أدناه، من اؼبتوسط

السنوم للمستويات احملسوبة الستهبلكو من اؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف اؼبرفق كاك لؤلعواـ 
يف اؼبائة من اؼبستول احملسوب الستهبلكو من  ٘ٔ، مضافان إليها ٖٕٔٓك ٕٕٔٓك ٕٔٔٓ

 ٕاؼبادة من  ٔاؼبواد اػباضعة للرقابة يف اؼبرفق جيم، اجملموعة األكُف، على النحو اؼببُت يف الفقرة 
 كاك، معربان عنو دبكافئات ثاين أكسيد الكربوف:

 يف اؼبائة ٜٓ: ٖٕٕٓإُف  ٜٕٔٓ )أ(
 يف اؼبائة ٓٙ: ٕٕٛٓإُف  ٕٕٗٓ )ب(
 يف اؼبائة ٖٓ: ٖٖٕٓإُف  ٜٕٕٓ )ج(
 يف اؼبائة ٕٓ: ٖٕ٘ٓإُف  ٖٕٗٓ )د(
 يف اؼبائة ٘ٔ: هكما بعد ٖٕٙٓ )ق(

سيضمن  أحد األطراؼؼبادة، قد تقرر األطراؼ أف من ىذه ا ٔالفقرة كبصرؼ النظر عن أحكاـ  - ٕ
، كيف كل فًتة إثٍت عشر ٕٕٓٓكانوف الثاين/يناير  ٔ اليت تبدأ يف  بالنسبة لفًتة اإلثٍت عشر شهران 

بعد ذلك، أف اؼبستول احملسوب الستهبلكو من اؼبواد اػباضعة للرقابة يف اؼبرفق كاك، اؼبعرب  شهران 
بوف، ال يتجاكز النسبة اؼبئوية احملددة، لكل نطاؽ من السنوات عنو دبكافئات ثاين أكسيد الكر 

احملددة يف الفقرات الفرعية من )أ( إُف )ق( أدناه، من اؼبتوسط السنوم للمستويات احملسوبة 
، ٖٕٔٓك ٕٕٔٓك ٕٔٔٓالستهبلكو من اؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف اؼبرفق كاك لؤلعواـ 

ن اؼبستول احملسوب الستهبلكو من اؼبواد اػباضعة للرقابة يف اؼبرفق يف اؼبائة م ٕ٘مضافان إليها 
كاك، معربان عنو دبكافئات ثاين  ٕمن اؼبادة  ٔجيم، اجملموعة األكُف، على النحو اؼببُت يف الفقرة 

 أكسيد الكربوف: 
 يف اؼبائة ٜ٘: ٕٕٗٓإُف  ٕٕٓٓ )أ(

 يف اؼبائة ٘ٙ: ٕٕٛٓإُف  ٕٕ٘ٓ )ب(
 يف اؼبائة ٖٓ: ٖٖٕٓإُف  ٜٕٕٓ )ج(
 يف اؼبائة ٕٓ: ٖٕ٘ٓإُف  ٖٕٗٓ )د(
 يف اؼبائة ٘ٔ: هكما بعد ٖٕٙٓ )ق(
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على كل طرؼ ينتج اؼبواد اػباضعة للرقابة يف اؼبرفق كاك، أف يضمن بالنسبة لفًتة اإلثٍت عشر  - ٖ
بعد ذلك، أف  ، كيف كل فًتة اثٍت عشر شهران ٜٕٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ اليت تبدأ يف  شهران 

ستول احملسوب إلنتاجو من اؼبواد اػباضعة للرقابة يف اؼبرفق كاك، اؼبعرب عنو دبكافئات ثاين اؼب
أكسيد الكربوف، ال يتجاكز النسبة اؼبئوية احملددة، لكل نطاؽ من السنوات احملددة يف الفقرات 

واد الفرعية من )أ( إُف )ق( أدناه، من اؼبتوسط السنوم للمستويات احملسوبة إلنتاجو من اؼب
يف  ٘ٔ، مضافان إليها ٖٕٔٓك ٕٕٔٓك ٕٔٔٓاػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف اؼبرفق كاك لؤلعواـ 

اؼبائة من اؼبستول احملسوب إلنتاجو من اؼبواد اػباضعة للرقابة يف اؼبرفق جيم، اجملموعة األكُف، 
 الكربوف:كاك، معربان عنو دبكافئات ثاين أكسيد  ٕمن اؼبادة  ٕعلى النحو اؼببُت يف الفقرة 

 يف اؼبائة ٜٓ: ٖٕٕٓإُف  ٜٕٔٓ )أ(
 يف اؼبائة ٓٙ: ٕٕٛٓإُف  ٕٕٗٓ )ب(
 يف اؼبائة ٖٓ: ٖٖٕٓإُف  ٜٕٕٓ )ج(
 يف اؼبائة ٕٓ: ٖٕ٘ٓإُف  ٖٕٗٓ )د(
 يف اؼبائة ٘ٔ: هكما بعد ٖٕٙٓ )ق(

 ةاؼبنتجأحد األطراؼ من ىذه اؼبادة، قد تقرر األطراؼ أف  ٖالفقرة كبصرؼ النظر عن أحكاـ  - ٗ
كانوف  ٔ اليت تبدأ يف  ؼبواد خاضعة للرقابة يف اؼبرفق كاك سيضمن بالنسبة لفًتة اإلثٍت عشر شهران 

بعد ذلك، أف اؼبستول احملسوب إلنتاجو من  ، كيف كل فًتة اثٍت عشر شهران ٕٕٓٓالثاين/يناير 
يتجاكز النسبة  الاؼبواد اػباضعة للرقابة يف اؼبرفق كاك، اؼبعرب عنو دبكافئات ثاين أكسيد الكربوف، 

اؼبئوية احملددة، لكل نطاؽ من السنوات احملددة يف الفقرات الفرعية من )أ( إُف )ق( أدناه، من 
اؼبتوسط السنوم للمستويات احملسوبة إلنتاجو من اؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف اؼبرفق كاك 

ول احملسوب إلنتاجو من يف اؼبائة من اؼبست ٕ٘، مضافان إليها ٖٕٔٓك ٕٕٔٓك ٕٔٔٓلؤلعواـ 
من اؼبادة  ٕاؼبواد اػباضعة للرقابة يف اؼبرفق جيم، اجملموعة األكُف، على النحو اؼببُت يف الفقرة 

 كاك، معربان عنو دبكافئات ثاين أكسيد الكربوف: ٕ
 يف اؼبائة ٜ٘: ٕٕٗٓإُف  ٕٕٓٓ )أ(

 يف اؼبائة ٘ٙ: ٕٕٛٓإُف  ٕٕ٘ٓ )ب(
 ئةيف اؼبا ٖٓ: ٖٖٕٓإُف  ٜٕٕٓ )ج(
 يف اؼبائة ٕٓ: ٖٕ٘ٓإُف  ٖٕٗٓ )د(
 يف اؼبائة ٘ٔ: هكما بعد ٖٕٙٓ )ق(

فيما عدا ما تقرره األطراؼ للسماح دبستول اإلنتاج من ىذه اؼبادة  ٗإُف  ٔالفقرات من تنطبق  - ٘
 أك االستهبلؾ لتلبية االستخدامات اليت تتفق األطراؼ على أهنا استخدامات معفاة.

صنيع اؼبواد اؼبدرجة يف اجملموعة األكُف من اؼبرفق جيم أك يف اؼبرفق كاك، أف على كل طرؼ يقـو بت - ٙ
، كيف كل فًتة ٕٕٓٓكانوف الثاين/يناير   ٔيضمن، بالنسبة لفًتة االثٍت عشر شهران اليت تبدأ يف 

لدة اثٍت عشر شهران بعد ذلك، أف انبعاثاتو من اؼبواد اؼبدرجة يف اجملموعة الثانية من اؼبرفق كاك اؼبو 
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يف كل منشأة إنتاج تقـو بتصنيع اؼبواد اؼبدرجة يف اجملموعة األكُف من اؼبرفق جيم أك يف اؼبرفق كاك، 
يتم تدمَتىا بالقدر اؼبمكن عمليان باستخداـ تكنولوجيا توافق عليها األطراؼ يف نفس فًتة اإلثٍت 

 عشر شهران اؼبعنية.
اجملموعة الثانية اؼبدرجة يف اؼبرفق كاك اؼبتولدة من على كل طرؼ أف يضمن أال يتم أم تدمَت ؼبواد  - ٚ

اؼبرافق اليت تُنتج مواد اجملموعة األكُف اؼبدرجة يف اؼبرفق جيم أك اؼبرفق كاك إال باستخداـ 
 التكنولوجيات اليت توافق عليها األطراؼ.

 ٖاؼبادة 
 من الربكتوكوؿ بالنّص التاِف: ٖيستعاض عن ديباجة اؼبادة 

، يقـو كل طرؼ بالنسبة لكل ؾبموعة ٘ياء كاؼبادة  ٕألف إُف  ٕكاؼبواد من  ٕؼبادة ألغراض ا - ٔ”
من اؼبواد اؼبدرجة يف اؼبرفق ألف أك اؼبرفق باء أك اؼبرفق جيم أك اؼبرفق ىاء أك اؼبرفق كاك، بتحديد 

 “اؼبستويات احملسوبة اػباصة بو لكل من:
من الربكتوكوؿ بالعبارة  ٖمن اؼبادة ‘ ٔ’الفرعية )أ(  يستعاض عن الفاصلة اؼبنقوطة النهائية يف الفقرة

 التالية:
 “؛ٕ، إال حسب احملدد خبلؼ ذلك يف الفقرة ”

 من الربكتوكوؿ: ٖيضاؼ النّص التاِف يف هناية اؼبادة 
 ؛ ك”

 )د( انبعاثات مواد اجملموعة الثانية من اؼبرفق كاك اليت تنتج يف كل منشأة إنتاج تولد اؼبواد اؼبدرجة يف
اجملموعة األكُف من اؼبرفق جيم أك اؼبرفق كاك دبا يف ذلك، من صبلة أمور، الكميات اليت تنبعث نتيجة 
التسرب من اؼبعدات كمنافذ العمليات كأجهزة التدمَت، كلكن باستثناء الكميات احملتجزة من أجل 

 االستخداـ أك التخزين.
كالصادرات كاالنبعاثات، معربان عنها  عند حساب مستويات اإلنتاج كاالستهبلؾ كالواردات - ٕ

دبكافئات ثاين أكسيد الكربوف، من اؼبواد اؼبدرجة يف اؼبرفق كاك كيف اجملموعة األكُف يف اؼبرفق جيم 
، على كل طرؼ أف ٖ)د( من اؼبادة  ٔكالفقرة  ٕمكرران من اؼبادة  ٘ياء كالفقرة  ٕألغراض اؼبادة 

ار العاؼبي لتلك اؼبواد احملددة يف اجملموعة األكُف من اؼبرفق يستخدـ داالت القدرة على إحداث االحًت 
 ‘‘رفق جيم كاؼبرفق كاك.ألف، كيف اؼب

 ، سابعان ٔ، الفقرة ٗاؼبادة 
 من الربكتوكوؿ: ٗمن اؼبادة  سادسان  ٔتضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة 

اؼبواد اػباضعة للرقابة بدء نفاذ ىذه الفقرة، استَتاد  عندعلى كل طرؼ أف وبظر،  - سابعان  ٔ’’
 ‘‘.اؼبدرجة يف اؼبرفق كاك من أم دكلة ليست طرفان يف ىذا الربكتوكوؿ
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 سابعان  ٕ، الفقرة ٗاؼبادة 
 من الربكتوكوؿ: ٗمن اؼبادة  سادسان  ٕتضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة 

اضعة للرقابة اؼبدرجة بدء نفاذ ىذه الفقرة، تصدير اؼبواد اػب عندعلى كل طرؼ أف وبظر  - سابعان  ٕ’’
 ‘‘يف اؼبرفق كاك إُف أم دكلة ليست طرفان يف ىذا الربكتوكوؿ.

 ٚك ٙك ٘، الفقرات ٗاؼبادة 
 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: ٗمن اؼبادة  ٚك ٙ، ٘يف الفقرات 

 ‘‘اؼبرفقات ألف كباء كجيم كىاء’’
 دبا يلي:

 “ككاك اؼبرفقات ألف كباء كجيم كىاء”
 ٛفقرة ، الٗاؼبادة 

 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: ٗمن اؼبادة  ٛيف الفقرة 
 ‘‘طاء ٕألف إُف  ٕاؼبواد ’’

 دبا يلي:
 ‘‘ياء ٕألف إُف  ٕاؼبواد ’’

 باء ٗاؼبادة 
 باء من الربكتوكوؿ: ٗمن اؼبادة  ٕتضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة 

،  -مكرر ٕ’’ أك يف غضوف ثبلثة أشهر  ٜٕٔٓ ايركانوف الثاين/ين ٔ  حبلوؿعلى كل طرؼ أف يقـو
من تاريخ بدء نفاذ ىذه الفقرة عليو، أيهما أبعد، بوضع كتطبيق نظاـ لًتخيص استَتاد كتصدير اؼبواد 
اػباضعة للرقابة، اعبديدة أك اؼبستعملة أك اؼبعاد تدكيرىا أك اؼبستصلحة اؼبدرجة يف اؼبرفق كاك. كهبوز ألم 

لوؿ يقرر أنو ال يستطيع إنشاء كتطبيق ذلك النظاـ حب ٘ادة من اؼب ٔطرؼ عامل دبوجب الفقرة 
 .‘‘ٕٕٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ أف يؤجل ازباذ تلك اإلجراءات حىت  ٜٕٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ

 ٘اؼبادة 
 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: ٘من اؼبادة  ٗيف الفقرة 

 ‘‘اءط ٕ’’
 دبا يلي:

 ‘‘ياء ٕ’’
 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: ٘اؼبادة من  ٙك ٘يف الفقرتُت 

 ‘‘طاء ٕاؼبادة ’’
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 دبا يلي:
 “ياء ٕطاء ك ٕ اؼبادتاف’’

 :من الربكتوكوؿ، كقبل عبارة ٘من اؼبادة  ٘يف الفقرة 
 ‘‘أم من تدابَت الرقابة” 

 يضاؼ اغبرؼ:
 “ػػػلػ”

 من الربكتوكوؿ: ٘ثالثان من اؼبادة  ٛتضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة 
 رابعان  ٛ”

بأية تعديبلت تدخل على تدابَت الرقابة  من ىذه اؼبادة، رىنان  ٔكل طرؼ عامل دبوجب الفقرة )أ(  
، وبق لو تأجيل امتثالو لتدابَت الرقابة اؼبنصوص عليها ٕمن اؼبادة  ٜياء كفقا للفقرة  ٕالواردة يف اؼبادة 

ياء، كيف الفقرات الفرعية )أ( إُف )ق( من  ٕمن اؼبادة  ٔيف الفقرات الفرعية )أ( إُف )ق( من الفقرة 
 ياء، كتعديل تلك التدابَت على النحو التاِف: ٕمن اؼبادة  ٖالفقرة 
 يف اؼبائة ٓٓٔ: ٕٕٛٓإُف  ٕٕٗٓ ‘ٔ’
 يف اؼبائة ٜٓ: ٖٕٗٓإُف  ٜٕٕٓ ‘ٕ’
 يف اؼبائة ٓٚ: ٜٖٕٓإُف  ٖٕ٘ٓ ‘ٖ’
 يف اؼبائة ٓ٘: ٕٗٗٓإُف  ٕٓٗٓ ‘ٗ’
 يف اؼبائة ٕٓ: هكما بعد ٕ٘ٗٓ ‘٘’

قد تقرر األطراؼ أف أحد األطراؼ  ،كبصرؼ النظر عن أحكاـ الفقرة الفرعية )أ( أعبله)ب( 
من ىذه اؼبادة، كرىنا بأية تعديبلت تدخل على تدابَت الرقابة الواردة يف اؼبادة  ٔالعاملة دبوجب الفقرة 

قابة اؼبنصوص عليها يف الفقرات ، وبق لو تأجيل امتثالو لتدابَت الر ٕمن اؼبادة  ٜياء كفقا للفقرة  ٕ
من  ٖياء، كيف الفقرات الفرعية )أ( إُف )ق( من الفقرة  ٕمن اؼبادة  ٔالفرعية )أ( إُف )ق( من الفقرة 

 ياء، كتعديل تلك التدابَت على النحو التاِف: ٕاؼبادة 
 يف اؼبائة ٓٓٔ: ٖٕٔٓإُف  ٕٕٛٓ ‘ٔ’
 يف اؼبائة ٜٓ: ٖٕٙٓإُف  ٕٖٕٓ ‘ٕ’
 يف اؼبائة ٓٛ: ٕٔٗٓإُف  ٖٕٚٓ ‘ٖ’
 يف اؼبائة ٓٚ: ٕٙٗٓإُف  ٕٕٗٓ ‘ٗ’
 يف اؼبائة ٘ٔ: هكما بعد ٕٚٗٓ ‘٘’

من ىذه اؼبادة، ألغراض حساب خط أساس استهبلكو  ٔ)ج( كل طرؼ عامل دبوجب الفقرة 
ياء، وبق لو استخداـ متوسط اؼبستويات احملسوبة الستهبلكو من اؼبواد اػباضعة للرقابة  ٕدبوجب اؼبادة 

، زائدان طبسة كستُت يف اؼبائة من خط أساس ٕٕٕٓك ٕٕٔٓك ٕٕٓٓدرجة يف اؼبرفق كاك لؤلعواـ اؼب
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استهبلكو من اؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف اجملموعة األكُف، اؼبرفق جيم، على النحو اؼببُت يف الفقرة 
 من ىذه اؼبادة. ثالثان  ٛ

عبله، قد تقرر األطراؼ أف أحد األطراؼ )د( كبصرؼ النظر عن أحكاـ الفقرة الفرعية )ج( أ
من ىذه اؼبادة، وبق لو أف يستخدـ، ألغراض حساب خط أساس استهبلكو  ٔالعاملة دبوجب الفقرة 

ياء، متوسط اؼبستويات احملسوبة الستهبلكو من اؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف  ٕدبوجب اؼبادة 
ائدا طبسة كستُت يف اؼبائة من خط أساس ، ز ٕٕٙٓك ٕٕ٘ٓ، كٕٕٗٓاؼبرفق كاك عن السنوات 

استهبلكو من اؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف اجملموعة األكُف، اؼبرفق جيم، على النحو اؼببُت يف الفقرة 
 من ىذه اؼبادة. ثالثان  ٛ

من ىذه اؼبادة كينتج اؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف اؼبرفق  ٔ)ق( كل طرؼ عامل دبوجب الفقرة 
ياء، متوسط  ٕاك، وبق لو أف يستخدـ، ألغراض حساب خط أساس إنتاجو دبوجب اؼبادة ك 

 ٕٕٔٓك ٕٕٓٓاؼبستويات احملسوبة إلنتاجو من اؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف اؼبرفق كاك لؤلعواـ 
يف ، زائدان طبسة كستُت يف اؼبائة من خط أساس إنتاجو من اؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة ٕٕٕٓك

 من ىذه اؼبادة. ثالثان  ٛاجملموعة األكُف، اؼبرفق جيم، على النحو اؼببُت يف الفقرة 
)ك( كبصرؼ النظر عن أحكاـ الفقرة الفرعية )ق( أعبله، قد تقرر األطراؼ أف طرفان من األطراؼ 

ك، وبق لو أف من ىذه اؼبادة كينتج اؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف اؼبرفق كا ٔالعاملة دبوجب الفقرة 
ياء، متوسط اؼبستويات احملسوبة  ٕيستخدـ، ألغراض حساب خط أساس إنتاجو دبوجب اؼبادة 

، زائدان ٕٕٙٓك ٕٕ٘ٓك ٕٕٗٓإلنتاجو من اؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف اؼبرفق كاك لؤلعواـ 
 اجملموعة األكُف، طبسة كستُت يف اؼبائة من خط أساس إنتاجو من اؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف

 من ىذه اؼبادة. ثالثان  ٛاؼبرفق جيم، على النحو اؼببُت يف الفقرة 
)ز( تنطبق الفقرات الفرعية )أ( إُف )ك( من ىذه الفقرة على اؼبستويات احملسوبة لئلنتاج 

معايَت كاالستهبلؾ إال يف اغبدكد اليت ينطبق ضمنها إعفاء درجات اغبرارة احمليطة العالية استنادان إُف 
 ‘‘تقررىا األطراؼ.

 ٙاؼبادة 
 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: ٙيف اؼبادة 

 ‘‘طاء ٕألف إُف  ٕاؼبواد ’’
 دبا يلي:

 ‘‘ياء ٕألف إُف  ٕاؼبواد ’’
 ثالثان  ٖك ٖك ٕرات ، الفقٚاؼبادة 

 ٕرة يف الفق‘‘ ،ٜٜٔٔيف اؼبرفق ىاء، عن سنة  -’’يضاؼ السطر التاِف بعد السطر الذم ينص على 
 من الربكتوكوؿ: ٚمن اؼبادة 

األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة ، باستثناء أف ٖٕٔٓإُف  ٕٔٔٓمن يف اؼبرفق كاك، عن السنوات  -’’
، أما بالنسبة لؤلطراؼ العاملة ٕٕٕٓإُف  ٕٕٓٓمن  ىذه البيانات عن السنواتتقدـ  ٘من اؼبادة  ٔ
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من  رابعان  ٛلفقرات الفرعية )د( إُف )كاك( من الفقرة كاليت تنطبق عليها ا ٘من اؼبادة  ٔدبوجب الفقرة 
 “؛ٕٕٙٓإُف  ٕٕٗٓفتقدـ ىذه البيانات عن السنوات  ٘اؼبادة 

 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: ٚمن اؼبادة  ٖك ٕيف الفقرتُت 
 ‘‘جيم كىاء’’

 دبا يلي:
 “جيم، كىاء، ككاك’’

 :مكرر ٖلفقرة من الربكتوكوؿ بعد ا ٚتضاؼ الفقرة التالية للمادة 
على كل طرؼ أف يقدـ إُف األمانة بيانات إحصائية عن انبعاثاتو السنوية لكل منشأة من : ثالثان  ٖ”

من  ٖ)د( من اؼبادة  ٔاؼبواد اػباضعة للرقابة اؼبدرجة يف اجملموعة الثانية من اؼبرفق كاك، كذلك كفقان للفقرة 
 “الربكتوكوؿ.

 ٗ، الفقرة ٚاؼبادة 
 :، كبعد العبارتُتٚاؼبادة  من ٗيف الفقرة 

 “بيانات عن”ك “ بالبيانات اإلحصائية عن”
 تضاؼ عبارة:

 “اإلنتاج ك”
 ٔ، الفقرة ٓٔاؼبادة 

 : عبارةمن الربكتوكوؿ، يستعاض عن  ٓٔمن اؼبادة  ٔيف الفقرة 
 ‘‘طاء ٕكاؼبادة ’’

 بعبارة:
 “ياء ٕطاء ك ٕكاؼبادتُت ”

 من الربكتوكوؿ: ٓٔمن اؼبادة  ٔيُدرَج النّص التاِف يف هناية الفقرة 
أف يستفيد من سبويل من أم آلية مالية  ٘من اؼبادة  ٔإذا اختار أحد األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة ”

أخرل يبكن أف ينتج عنو الوفاء بأم جزء من التكاليف اإلضافية اؼبتفق عليها، فإف ذلك اعبزء ال ُيسّدد 
 “من ىذا الربكتوكوؿ. ٓٔة من اآللية اؼبالية اؼبنشأة دبوجب اؼباد

 ٚٔاؼبادة 
 من الربكتوكوؿ يستعاض عن عبارة: ٚٔيف اؼبادة 

 “طاء ٕألف إُف  ٕاؼبواد من ”
 بعبارة:

  “ياء ٕألف إُف  ٕاؼبواد من ”
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 اؼبرفق ألف
 :لربكتوكوؿل ألفاؼبرفق  منوبل اعبدكؿ التاِف ؿبل اعبدكؿ اػباص باجملموعة األكُف 

ستنفاد قدرات ا المادة المجموعة
 *األوزون

القدرة على إحداث االحترار العالمي 
 عام 011في 

    اجملموعة األكُف
CFCl3 (CFC-11)  ٔ,ٓ ٚ٘ٓ ٗ 

CF2Cl2 (CFC-12) ٔ,ٓ ٜٓٓ ٔٓ 

C2F3Cl3 (CFC-113) ٓ,ٛ ٖٔٓ ٙ 

C2F4Cl2 (CFC-114) ٔ,ٓ ٓٓٓ ٔٓ 

C2F5Cl (CFC-115) ٓ,ٙ ٖٚٓ ٚ 

 كاؼبرفق كاك اؼبرفق جيم
 التاِف ؿبل اعبدكؿ اػباص باجملموعة األكُف يف اؼبرفق جيم من الربكتوكوؿ ؿاعبدك وبل 

عدد  المادة المجموعة
 اآليسومرات

القدرة على 
 استنفاد األوزون*

القدرة على إحداث 
االحترار العالمي في 

*** عام011
 

     اجملموعة األكُف
CHFCl2 (HCFC-21)** ٔ ٓ,ٓٗ ٔ٘ٔ 
CHF2Cl (HCFC-22)** ٔ ٓ,ٓ٘٘ ٔٛٔٓ 
CH2FCl (HCFC-31) ٔ ٓ,ٕٓ  
C2HFCl4 (HCFC-121) ٕ ٓ,ٓٔ-ٓ,ٓٗ  
C2HF2Cl3 (HCFC-122) ٖ ٓ,ٕٓ-ٓ,ٓٛ  
C2HF3Cl2 (HCFC-123) ٖ ٓ,ٕٓ-ٓ,ٓٙ ٚٚ 
CHCl2CF3 (HCFC-123)** - ٓ,ٕٓ  
C2HF4Cl (HCFC-124) ٕ ٓ,ٕٓ-ٓ,ٓٗ ٜٙٓ 
CHFClCF3 (HCFC-124)** - ٓ,ٕٕٓ  
C2H2FCl3 (HCFC-131) ٖ ٓ,ٓٓٚ-ٓ,ٓ٘  
C2H2F2Cl2 (HCFC-132) ٗ ٓ,ٓٓٛ-ٓ,ٓ٘  
C2H2F3Cl (HCFC-133) ٖ ٓ,ٕٓ-ٓ,ٓٙ  
C2H3FCl2 (HCFC-141) ٖ ٓ,ٓٓ٘-ٓ,ٓٚ  
CH3CFCl2 (HCFC-141b)** - ٓ,ٔٔ ٕٚ٘ 
C2H3F2Cl (HCFC-142) ٖ ٓ,ٓٓٛ-ٓ,ٓٚ  
CH3CF2Cl (HCFC-142b)** - ٓ,ٓٙ٘ ٕٖٔٓ 
C2H4FCl (HCFC-151) ٕ ٓ,ٖٓٓ-ٓ,ٓٓ٘  
C3HFCl6 (HCFC-221) ٘ ٓ,ٓٔ٘-ٓ,ٓٚ  
C3HF2Cl5 (HCFC-222) ٜ ٓ,ٓٔ-ٓ,ٜٓ  
C3HF3Cl4 (HCFC-223) ٕٔ ٓ,ٓٔ-ٓ,ٓٛ  
C3HF4Cl3 (HCFC-224) ٕٔ ٓ,ٓٔ-ٓ,ٜٓ  
C3HF5Cl2 (HCFC-225) ٜ ٓ,ٕٓ-ٓ,ٓٚ  
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - ٓ,ٕٓ٘ ٕٕٔ 
CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** - ٓ,ٖٖٓ ٜ٘٘ 
C3HF6Cl (HCFC-226) ٘ ٓ,ٕٓ-ٓ,ٔٓ  
C3H2FCl5 (HCFC-231) ٜ ٓ,ٓ٘-ٓ,ٜٓ  
C3H2F2Cl4 (HCFC-232) ٔٙ ٓ,ٓٓٛ-ٓ,ٔٓ  
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) ٔٛ ٓ,ٓٓٚ-ٓ,ٕٖ  
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) ٔٙ ٓ,ٓٔ-ٓ,ٕٛ  
C3H2F5Cl (HCFC-235) ٜ ٓ,ٖٓ-ٓ,ٕ٘  
C3H3FCl4 (HCFC-241) ٕٔ ٓ,ٓٓٗ-ٓ,ٜٓ  
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عدد  المادة المجموعة
 اآليسومرات

القدرة على 
 استنفاد األوزون*

القدرة على إحداث 
االحترار العالمي في 

*** عام011
 

C3H3F2Cl3 (HCFC-242) ٔٛ ٓ,ٓٓ٘-ٓ,ٖٔ  
C3H3F3Cl2 (HCFC-243) ٔٛ ٓ,ٓٓٚ-ٓ,ٕٔ  
C3H3F4Cl (HCFC-244) ٕٔ ٓ,ٜٓٓ-ٓ,ٔٗ  
C3H4FCl3 (HCFC-251) ٕٔ ٓ,ٓٓٔ-ٓ,ٓٔ  
C3H4F2Cl2 (HCFC-252) ٔٙ ٓ,ٓٓ٘-ٓ,ٓٗ  
C3H4F3Cl (HCFC-253) ٕٔ ٓ,ٖٓٓ-ٓ,ٖٓ  
C3H5FCl2 (HCFC-261) ٜ ٓ,ٕٓٓ-ٓ,ٕٓ  
C3H5F2Cl (HCFC-262) ٜ ٓ,ٕٓٓ-ٓ,ٕٓ  
C3H6FCl (HCFC-271) ٘ ٓ,ٓٓٔ-ٓ,ٖٓ  

عند اإلشارة إُف مدل قدرات استنفاد األكزكف تستخدـ أعلى قيمة يف ذلك اؼبدل لتحقيق أغراض ىذا الربكتوكوؿ، ترد قدرات  *
ؼبختربات، أما القدرات الواردة باعتبارىا استنفاد األكزكف كقيمة كاحدة حيث مت ربديدىا بناء على اغبسابات القائمة على قياسات ا

مدل فهي قائمة على تقديرات، كمن مث فهي تتميز بعدـ تيقن أكرب كيتعلق اؼبدل دبجموعة ايسومورية، كالقيمة العليا ىي تقدير 
 .القدرة على استنفاد األكزكف لبليسومور ذم القدرة اؼبنخفضة على استنفاد األكزكف

 .غبة ذباريان على أف تدرج مقابلها قيم القدرة على استنفاد األكزكف كيما تستخدـ ألغراض ىذا الربكتوكوؿربدد أكثر اؼبواد الصا **
للقدرة كذلك إُف حُت إدراج قيمة ، يف حالة اؼبواد اليت َف ربدد قدرهتا على إحداث االحًتار العاؼبي ُتطبق قيمة افًتاضية قدرىا صفر ***

 .ٕمن اؼبادة ‘ ٕ’ )أ( ٜإلجراء اؼبتوخى يف الفقرة طريق اعن  على إحداث االحًتار العاؼبي

 إُف الربكتوكوؿ بعد اؼبرفق ىاء: التاِفُيضاؼ اؼبرفق 
 للرقابة اػباضعةاؼبرفق كاك: اؼبواد 

 عام 011في قدرات إحداث االحترار العالمي  المادة المجموعة

   اجملموعة األكُف
CHF2CHF2 HFC-134 ٔٓٓ ٔ 
CH2FCF3 HFC-134a ٖٗٓ ٔ 
CH2FCHF2 HFC-143 ٖٖ٘ 
CHF2CH2CF3 HFC-245fa ٖٓٓ ٔ 
CF3CH2CF2CH3 HFC-365 mfc ٜٚٗ 
CF3CHFCF3 HFC-227ea ٕٕٓ ٖ 
CH2FCF2CF3 HFC-236cb ٖٗٓ ٔ 
CHF2CHFCF3 HFC-236ea ٖٚٓ ٔ 
CF3CH2CF3 HFC-236fa ٛٔٓ ٜ 
CH2FCF2CHF2 HFC-245ca ٜٖٙ 
CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10 mee ٙٗٓ ٔ 
CH2F2 HFC-32 ٙٚ٘ 
CHF2CF3 HFC-125 ٘ٓٓ ٖ 
CH3CF3 HFC-143a ٗٚٓ ٗ 
CH3F HFC-41 ٜٕ 
CH2FCH2F HFC-152 ٖ٘ 
CH3CHF2 HFC-152a ٕٔٗ 

   اجملموعة الثانية   
CHF3 HFC-23 ٛٓٓ ٔٗ 
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 0888المادة الثانية: العالقة بتعديل عام 
االقتصادم أف تودع أم صك للتصديق أك القبوؿ أك اؼبوافقة أك االنضماـ ؽبذا  ال هبوز ألم دكلة أك منظمة إقليمية للتكامل

التعديل ما َف تكن قد قامت من قبل أك يف ذات الوقت بإيداع مثل ذلك الصك للتعديل الذم مت اعتماده يف االجتماع 
 . ٜٜٜٔكانوف األكؿ/ديسمرب  ٖ اغبادم عشر لؤلطراؼ يف بيجُت، يف 

 القة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لهاالمادة الثالثة: الع
 ٗال يقصد من ىذا التعديل أف يفضي إُف استثناء مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية من نطاؽ االلتزامات الواردة يف اؼبادتُت 

 من بركتوكوؿ كيوتو التابع لبلتفاقية. ٓٔك ٚك ٘ك ٕؼبواد من اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ أك يف ا ٕٔك

 المادة الرابعة: بدء النفاذ
، شريطة أف يتم ٜٕٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ أدناه، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف  ٕباستثناء ما أشَت إليو يف الفقرة  - ٔ

على التعديل من جانب الدكؿ أك اؼبنظمات إيداع عشرين صكان على األقل من صكوؾ التصديق أك القبوؿ أك اؼبوافقة 
اإلقليمية للتكامل االقتصادم األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف. كيف حالة عدـ استيفاء 

 .ك الشرطىذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف اليـو التسعُت التاِف للتاريخ الذم يتم فيو استيفاء ذل
من الربكتوكوؿ، مراقبة اؼببادالت التجارية مع غَت األطراؼ، كالواردة يف اؼبادة األكُف  ٗتدخل التغيَتات على اؼبادة  - ٕ

، شريطة أف يتم إيداع سبعُت صكان على األقل من صكوؾ ٖٖٕٓكانوف الثاين/يناير  ٔ من ىذا التعديل حيِّز النفاذ يف 
فقة على التعديل من جانب الدكؿ أك اؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادم األطراؼ يف التصديق أك القبوؿ أك اؼبوا

بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف. كيف حالة عدـ استيفاء ىذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ ىذا 
 ء ذلك الشرط.التعديل يف اليـو التسعُت التاِف للتاريخ الذم يتم فيو استيفا

وبسب إضافة  ، فإف أم صك من ىذا القبيل تودعو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادم الٕك ٔألغراض الفقرتُت  - ٖ
 .للصكوؾ اليت تودعها الدكؿ األعضاء يف ىذه اؼبنظمة

ى أم طرؼ ، يبدأ نفاذ التعديل علٕك ٔكعقب بدء نفاذ ىذا التعديل، على النحو اؼبنصوص عليو يف الفقرتُت  - ٗ
 آخر يف الربكتوكوؿ يف اليـو التسعُت التاِف للتاريخ الذم يودع فيو صكو للتصديق أك القبوؿ أك اؼبوافقة.

 المادة الخامسة: التطبيق المؤقت
، أف يعلن أنو سيطبق بشكل بالنسبة لو هبوز ألم طرؼ من األطراؼ، يف أم كقت يسبق دخوؿ ىذا التعديل حيز النفاذ

، كذلك إُف حُت ٚياء، كما يقابلها من التزامات اإلببلغ يف اؼبادة  ٕمن تدابَت الرقابة الواردة يف اؼبادة مؤقت أم تدبَت 
 دخوؿ التعديل حيز النفاذ.
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 المرفق الثاني
 ملخصات العروض التي قدمها أعضاء أفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية

قييم االقتصادي بشأن معلومات محدثة وجديدة عن بدائل عرض مقدم من أعضاء فريق التكنولوجيا والت - ألف
 (16/3المواد المستنفدة لألوزون )المقرر 

قدمت السيدة بيبل مارانيوف، نيابة عن فرقة العمل اليت أنشأىا فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم استجابة 
كالسيد ركبرتو بيكسوتو، جنبان إُف جنب  كالرئيساف اؼبشاركاف لفرقة العمل السيد المربت كوهبربز ٗ/ٕٚللمقرر 

مع السيد فابيو بولونارا كالسيد أشلي ككدكوؾ كالسيدة ىيلُت توب، أعضاء فرقة العمل، عرضان حوؿ التقرير 
. كبدأت السيدة مارانيوف ٗ/ٕٚمن اؼبقرر  ٔ احملدث عن بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف اؼبطلوب يف الفقرة

لمقرر الذم طلب من الفريق إعداد تقرير لتحديث اؼبعلومات اؼبتعلقة ببدائل اؼبواد العرض باستعراض كجيز ل
. ٜ/ٕٙيف اؼبقرر  الواردةاؼبستنفدة لؤلكزكف كتقدًن معلومات جديدة عنها بناء على اإلرشادات كؾبموعة اؼبعايَت 

ريق العامل اؼبفتوح العضوية لفاؼبقدـ إُف اكقالت إف أعضاء فرقة العمل ىم نفس األشخاص الذين أعدكا التقرير 
. كأعربت عن تقديرىا للجهود اليت بذؽبا ٗ/ٕٚيف اجتماعو الثامن كالثبلثُت على النحو اؼبطلوب دبوجب اؼبقرر 

أعضاء فرقة العمل يف إعداد التقرير احملدث كناقشت التقارير الثبلثة اليت أعدهتا فرقة العمل استجابة للمقرر. 
ـ إُف الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو السابع كالثبلثُت قد ركز على قطاع ككاف التقرير األكؿ اؼبقد

التربيد كتكييف اؽبواء، دبا يف ذلك ربديثات عن البدائل يف ىذا القطاع استنادان إُف تلك اؼبدرجة يف تقرير فرقة 
. كما قدـ التقرير األكؿ معلومات ٜ/ٕٙعمبلن باؼبقرر  ٕ٘ٔٓالعمل التابعة للفريق كالذم أعد يف أيلوؿ/سبتمرب 

عن برامج الختبار غازات التربيد البديلة ربت ظركؼ درجات اغبرارة احمليطة العالية كمدد سيناريوىات التخفيف 
. كقدـ التقرير الثاين لفرقة العمل اؼبزيد من التحديثات على معلومات قطاع التربيد كتكييف ٕٓ٘ٓحىت عاـ 

غَت رظبية عقدت يف االجتماع السابع كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية. اؽبواء بناء على مناقشات 
، دبا يف ذلك من خبلؿ توفَت معلومات ٗ/ٕٚكتضمن التقرير أيضان معلومات استجابة ألجزاء أخرل من اؼبقرر 

ربيد يف درجات عن بدائل لنظم التربيد يف سفن الصيد كربديث للمعلومات اؼبتعلقة بربامج اختبار غازات الت
اغبرارة العالية احمليطة كافًتاضات السيناريوىات. كأعدت فرقة عمل لبلجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ التقرير 
احملدث آخذة يف االعتبار اؼبناقشات اليت جرت خبلؿ االجتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية. 

يدة مارانيوف اؼبوضوعات احملددة اليت مت تناكؽبا يف ىذا التقرير، اليت كبناء على تلك اؼبناقشات، عرضت الس
تضمنت الرد على التعليقات على منهجية اإلعفاء اػباصة بغازات التربيد يف درجات اغبرارة احمليطة العالية؛ كالرد 

ركبات الكربوف على التعليقات على السيناريوىات عن طريق توفَت اؼبزيد من اؼبعلومات اؼبتعلقة بإنتاج م
اؽبيدركفلورية؛ كتوفَت جداكؿ ؿبدثة جملموع الطلب اعبديد من الصناعات التحويلية كأنشطة اػبدمة؛ كتوفَت 

 معلومات جديدة كؿبدثة عن توافر بدائل لئلرغاء، كأجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة كاأليركسوالت.
يد كتكييف اؽبواء. كأشار إُف أف اؼبعلومات اؼبتعلقة كقدـ السيد بولونارا بعد ذلك ربديثات بشأف قطاع الترب 

تزاؿ ىي نفس اؼبعلومات الواردة يف التقرير اؼبقدـ إُف  بغازات التربيد كاػببلئط الواردة يف التقرير احملدث ال
 االجتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية. كتضمن التقرير احملدث أيضان معلومات إضافية عن

منظمتُت ؽبما أنبية بالنسبة للمعايَت الدكلية للتربيد: اللجنة الدكلية الكهربائية التقنية كاؼبنظمة الدكلية لتوحيد 
تعاريف كحدكد الشحن( الاؼبقاييس. كأكضح أف اؼبنظمتُت كضعتا معايَت تشمل متطلبات لسبلمة غازات التربيد )

ب غازات التربيد(. كأعدت أفرقة العمل كاللجاف الفرعية كإجراءات الصيانة )اؼبمارسات اآلمنة، كذبنب تسر 
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للجنة التقنية التابعة للجنة الدكلية الكهربائية التقنية كاؼبنظمة الدكلية لتوحيد اؼبقاييس، نص اؼبعايَت اؼبتعلقة 
ؼبهندسي  مثل اعبمعية األمريكيةبسبلمة نظم التربيد. كيف حالة اؼبعايَت الوطنية اؼبعًتؼ هبا على نطاؽ كاسع )

يف الواليات  اعبمعية األمريكية ؼبهندسي السياراتك ـبتربات الضماف، ك  التسخُت كالتربيد كتكييف اؽبواء
 تشجيعاؼبتحدة(، بُذلت جهود ؼبواءمتها مع اؼبعايَت الدكلية حسب االقتضاء. ككاف ىناؾ تركيز قوم على 

 ISO/TC86/SC1اؼبعنية دبعيار اللجنة عيد تُ ك ع اؼبعايَت. غازات التربيد اؼبراعية للمناخ يف العمليتُت الدكليتُت لوض
)مثل  A2Lتقييم حدكد الشحن لغازات التربيد القابلة لبلشتعاؿ. ككاف الًتكيز حىت اآلف على فئة السبلمة 

)مثل  A3ك A2غازات التربيد منخفضة قابلية االشتعاؿ( كلكن كاف ىناؾ تركيز متزايد على فئيت السبلمة 
تنظر يف  IEC/TC61كانت اللجنة اؼبعنية دبعيار أ، كاؽبيدرككربونات(. ك ٕ٘ٔ-بوف اؽبيدركفلورية مركبات الكر 

يف خزائن عرض للسماح بشحنات أكرب من غازات التربيد القابلة لبلشتعاؿ؛ كبالنسبة لغازات التربيد استخداـ 
. كنظرت ٕٛٔٓلوؿ عاـ هبدؼ كضع معيار جديد حب ٕ٘ٔٓ، فقد بدأ التقييم يف عاـ A3ك A2Lيف الفئتُت 

اللجنة أيضان يف قطاعات تكييف اؽبواء كاؼبضخات اغبرارية اؼبنزلية كالتجارية للسماح بشحنات أكرب من غازات 
كمن اؼبتوقع أف  ٕٔٔٓ، فقد بدأ التقييم يف عاـ A2Lالتربيد القابلة لبلشتعاؿ؛ كبالنسبة لغازات تربيد الفئة 

، فقد بدأ A3 ؛ أما بالنسبة لغازات تربيد الفئةٜٕٔٓ عاـ أك ٕٛٔٓعاـ  يكوف اؼبعيار اعبديد متاحان حبلوؿ
 .ٕٕٔٓكمن اؼبتوقع أف يكوف ىناؾ معيار جديد جاىز حبلوؿ عاـ  ٕ٘ٔٓالتقييم يف عاـ 

مث ناقش السيد بولونارا االستعراض احملدكد للمقًتح األكِف لتحديد البلداف ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية 
قشتو األطراؼ يف االجتماع السابع كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية. ككانت قوة اؼبهاـ قد كالذم نا

استعرضت اؼبعلومات اؼبقدمة بشأف ىذا اؼبقًتح، كذلك باستخداـ قاعدة بيانات توفر قياسات لدرجات اغبرارة 
ت اغبرارة احمليطة العالية ىو متوسط يف العديد من البلداف )مثل ؿبطات الطقس( يف العاَف. ككاف معيار درجا

 ٖ٘سنوات متتالية( من ذركة متوسط درجات اغبرارة الشهرية فوؽ  ٓٔشهرين على األقل يف السنة )ألكثر من 
مات اؼبختلفة إُف بعض التغيَتات؛ غَت أف فرقة و درجة مئوية. كأشار إُف أف يف ىذا النهج اؼبمكن، قد تؤدم اؼبعل

تزاؿ تنظر يف اؼبسألة. كأشار السيد بولونارا إُف أف  تقٍت آخر نظران ألف األطراؼ ال العمل َف ذبر أم تقييم
سيناريوىات التقرير احملدث ظلت نفس السيناريوىات الواردة يف التقرير اؼبقدـ إُف االجتماع السابع كالثبلثُت 

ضافية عن إنتاج ـبتلف مركبات للفريق العامل اؼبفتوح العضوية. بيد أف التقرير احملدث كفر أيضان معلومات إ
تقديرات اإلنتاج مع الطلب العاؼبي احملسوب كجداكؿ اؼبرفقات احملدثة جملموع لالكربوف اؽبيدركفلورية، كمقارنة 

 الطلب اعبديد من الصناعات التحويلية كاػبدمة.
ُف أف اؼبعلومات كقدـ السيد أشلي ككدكوؾ معلومات عن فصل جديد يف التقرير احملدث عن الرغاكم. كأشار إ

الذم أعدتو فرقة العمل التابعة  ٕٗٔٓاؼبتعلقة بعوامل اإلرغاء اعبديدة ىي نفس اؼبعلومات الواردة يف تقرير 
. كظلت اؽبيدرككربونات البديل الرئيسي لكثَت من قطاعات الرغاكم يف ٘/ٕ٘للفريق استجابة للمقرر 

ئح احمللية باستخدامها. كتعترب اؽبيدرككربونات اؼبشبعة اؼبؤسسات الكبَتة أك اؼبتوسطة اغبجم حيث تسمح اللوا
باألكسجُت مثل فورمات اؼبيثيل كاؼبثليبلؿ أقل قابلية لبلشتعاؿ مقارنة باؽبيدرككربونات كتستخدـ كبديل ؽبا، 

لورية يف حسب القوانُت احمللية. كأشار إُف أنو يبكن استخداـ األكلفينات اؽبيدركفلورية كاألكلفينات اؽبيدرككلورية ف
أصبحت  كاليتتزاؿ جارية(،  اػببلئط لتحقيق التوازف بُت التكاليف كاألداء )على الرغم من أف التطورات ال

متاحة بشكل متزايد ذباريان، كىناؾ قدرات إنتاجية إضافية قيد اإلنشاء. كبالنسبة للرغاكم يف سيناريوىي العمل  
يو العمل كاؼبعتاد مع اللوائح يفًتض دخوؿ الئحتُت هنائيتُت كاؼبعتاد كالتخفيف، أشار إُف أف اغبساب يف سينار 

حيز النفاذ: لوائح تنظيم الغازات اؼبفلورة يف االرباد األكركيب كسياسة البدائل اعبديدة اؼبهمة لوكالة ضباية البيئة 
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ية يف (. كقاـ بتوضيح شكل بياين يعرض البفاض الطلب على مركبات الكربوف اؽبيدركفلور ٕ٘ٔٓاألمريكية )
األطراؼ كزيادة الطلب يف  ٘إطار سيناريو العمل كاؼبعتاد لعوامل اإلرغاء يف األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 

 .ٕٓ٘ٓ-ٕٙٓٓخبلؿ الفًتة  ٘ األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة

كقدمت السيدة ىيلُت توب معلومات عن فصل جديد يف التقرير احملدث عن أجهزة االستنشاؽ باعبرعات 
قننة كاأليركسوالت، مشل األيركسوالت الطبية اؼبستخدمة يف أجهزة االستنشاؽ بدكف اعبرعات اؼبقننة اؼب

أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة لعبلج الربو كمرض انسداد الرئتُت ك كاأليركسوالت االستهبلكية كالتقنية. 
أ كمركبات الكربوف ٖٗٔ-يدركفلوريةطن سنويان من مركبات الكربوف اؽب ٓٔ ٓٓٓما يقرب من تستخدـ اؼبزمن 

أ. كتشَت تقديرات سيناريو العمل كاؼبعتاد إُف أف ؾبموع الطلب الًتاكمي على مركبات  قٕٕٚ-اؽبيدركفلورية
طنان مًتيان من مكافئ  ٖٓطنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف )حواِف  ٜٜٓالكربوف اؽبيدركفلورية قدره 
لسنة(. كأشارت إُف أف أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة العاملة دبركبات الكربوف ثاين أكسيد الكربوف يف ا

ببدائل اؼبساحيق اعبافة متاحة عبميع ك اؽبيدركفلورية كأجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة العاملة باؼبساحيق اعبافة 
يبكن اآلف االستغناء سبامان   أنو الأصناؼ العقاقَت اؼبستخدمة يف عبلج الربو كمرض انسداد الرئتُت اؼبزمن. غَت

عن استخداـ أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة العاملة دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ألف ىناؾ معوقات 
االنتقاؿ إُف أجهزة االستنشاؽ متعددة اعبرعات العاملة باؼبساحيق اعبافة بالنسبة  ربوؿ دكفاقتصادية 

يستطيعوف استخداـ البدائل اؼبتاحة. كفيما يتعلق  ة من اؼبرضى الذين الللسالبوتاموؿ كألف ىناؾ أقلي
باأليركسوالت، فإف تقديراهتا تشَت إُف أف الطلب العاؼبي على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية لؤليركسوالت كاف 

كيلوطنان من   ٜٕأ كٖٗٔ-وطنان من مركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةليك ٘ٔ، منو ٕ٘ٔٓكيلوطنان يف عاـ   ٗٗقدره 
أ. كتشَت تقديرات سيناريو العمل كاؼبعتاد للطلب العاؼبي على مركبات ٕ٘ٔ-مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية

أ( ٕ٘ٔ-أ كمركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةٖٗٔ-الكربوف اؽبيدركفلورية )مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية
الًتاكمي من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية إُف أف ؾبموع الطلب  ٕٓ٘ٓ-ٕ٘ٔٓلؤليركسوالت خبلؿ الفًتة 

طنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف يف  ٕٓطنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف )حواِف  ٓٗٚقدره 
السنة(. كقالت إف اػبيارات منخفضة إمكانية االحًتار العاؼبي نسبيان كالبدائل غَت العينية اؼبناسبة للغرض متاحة 

يكوف فبكنان يف بعض  بات الكربوف اؽبيدركفلورية الدافعة كاؼبذيبة، على الرغم من أف تطبيقها قد المن مرك
 األسواؽ أك لبعض اؼبنتجات.

دم من أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم للمنافع المناخية واآلثار المالية قعرض م - باء
 جداول الخفض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلوريةن الناجمة عللصندوق المتعدد األطراف 

 (2/0-إ.دفي مقترحات التعديل )المقرر الواردة 
قدمت السيدة بيبل مارانيوف كالسيد المربت كوهبربز، الرئيساف اؼبشاركاف للفريق العامل الذم أنشأه فريق 

 ت عن التقرير الذم أعده الفريق العامل.، معلومأ/ٖ-إ.دالتكنولوجيا كالتقييم االقتصادم استجابة للمقرر 
، الذم طلب اجتماع األطراؼ دبوجبو من ٔ/ٖ-إ.دكبدأ السيد كوهبربز العرض باستعراض للمقرر 

إعداد تقرير لينظر فيو االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ يتضمن تقييمان للمنافع اؼبناخية كاآلثار اؼبالية ’’الفريق 
جداكؿ اػبفض التدرهبي الستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية الواردة الناصبة عن  للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ

جتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية االيف مقًتحات التعديل كما ناقشتها األطراؼ يف 
فريقان لتقييم االقتصادم فريق التكنولوجيا كاكاستجابة للمقرر، شكل  ‘‘كاالجتماع االستثنائي الثالث لؤلطراؼ.

عامبلن مكونان من شبانية أعضاء. كمت النظر بعناية يف رد الفريق، مع األخذ بعُت االعتبار اغباجة إُف تعريف 
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اؼبصطلحات األساسية، كصعوبة فهم سياؽ اؼبقرر بالنظر إُف أف العديد من اعبلسات اليت ناقشت فيها األطراؼ 
كبات الكربوف اؽبيدركفلورية كانت غَت رظبية كمغلقة كأف الفريق َف يكن أمامو التعديبلت اؼبقًتحة اؼبتعلقة دبر 

ستة أسابيع فقط الستكماؿ ربليلو كتقدًن تقرير هنائي لتيسَت اؼبناقشات يف االجتماع الثامن كالعشرين  إال
قبولة اليت لؤلطراؼ. كسبثلت أىداؼ التقرير يف تقدًن تعريف كاضح للمصطلحات، كالبناء على اؼبنهجية اؼب

العمل كاؼبعتاد كالتخفيف، كتقدًن تقييم أكِف للمنافع احملتملة ؼبقًتحات التعديل  ياستخدمها الفريق لسيناريوى
 فضبلن عن تكاليفها احملتملة.

اؼبنافع ’’. كأشار إُف أف عبارة ٔ/ٖ-إ.دمث كصف السيد كوهبربز اؼبصطلحات األساسية الواردة يف اؼبقرر 
م على أهنا خفض يف استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية إُف دكف اؼبستول الوارد يف سيناريو ، تُفه‘‘اؼبناخية

العمل كاؼبعتاد على مدل فًتة ؿبددة، كىي طريقة مبسطة لقياس األثر اؼبناخي على أساس التخفيضات يف 
سيناريوىات التخفيف الواردة  استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كأكضح أف ذلك يتفق مع هنج الفريق إزاء

يف التقارير السابقة. كأشار إُف أف التخفيضات اليت ربققت كانت ناصبة عن استهبلؾ مركبات الكربوف 
اؽبيدركفلورية يف إطار العمل كاؼبعتاد نتيجة تنفيذ إجراءات التخفيف يف اؼبستقبل، أم كفق اعبداكؿ الزمنية الواردة 

دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كقد ُحسبت التخفيضات منذ السنوات اليت بدأ  ةيف مقًتحات التعديل اؼبتعلق
استخدمت يف التقرير بالتبادؿ مع   ‘‘االستهبلؾ’’. كأشار إُف أف كلمة ٕٓ٘ٓفيها تطبيق الضوابط حىت عاـ 

لية للصندكؽ اآلثار اؼبا’’كليس كما مت تعريف اؼبصطلح دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ. كقاؿ إف  ‘‘الطلب’’كلمة 
 ٘ تعٍت التكاليف للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لكي تنفذ األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ‘‘اؼبتعدد األطراؼ

جداكؿ الرقابة كفق اعبداكؿ الزمنية للتخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية الواردة يف مقًتحات 
دئ التوجيهية اغبالية بشأف التكاليف يف الصندكؽ التعديل. كقد مت حساب ىذه التكاليف على أساس اؼببا

اؼبتعدد األطراؼ، دبا يف ذلك اؼبرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية 
ت تعديل مقدمة من كندا اىي مقًتح ‘‘مقًتحات التعديل كما ناقشتها األطراؼ’’فلورية. كأكضح أف عبارة 

أمريكا مقًتح ’’( )يشار إليو باسم ٕٙٔٓلواليات اؼبتحدة األمريكية )كقدـ نص إضايف يف عاـ كاؼبكسيك كا
(؛ كمقًتح تعديل مقدـ من اؽبند؛ كمقًتح تعديل مقدـ من االرباد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو ‘‘الشمالية

كجزر مارشاؿ موريشيوس  (؛ كمقًتح تعديل مقدـ من كَتيباس‘‘االرباد األكركيبمقًتح ’’)يشار إليو باسم 
(. ‘‘الدكؿ اعبزريةمقًتح ’’ككاليات ميكركنيزيا اؼبوحدة كباالك كالفلبُت كساموا كجزر سليماف )يشار إليو باسم 

كفيما ىبص اؼبقًتحات اإلضافية )اليت ال تقدـ إال خطوط أساس كتواريخ للتجميد فقط( الناذبة عن مناقشات 
ت الكربوف اؽبيدركفلورية يف االجتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح ؾبموعة فريق االتصاؿ اؼبعٍت دبركبا

 العضوية، قدـ الفريق ربليبلن ؿبدكدان للمنافع اؼبناخية احملتملة.
كانتقل السيد كوهبربز إُف نقطة بداية الدراسة، فقاؿ إف التقرير احملدث يشمل تقديرات حديثة بشأف اإلنتاج 

لتحديد ما إذا كاف ىناؾ اتفاؽ جيد  ُٕ٘ٔٓت من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف عاـ كاالستهبلؾ العاؼبي
كأساس سليم ؼبزيد من التحليل. كأشار إُف أف مصادر اؼبعلومات العاؼبية لئلنتاج ىي البيانات العامة كالعركض 

ثل الواليات اؼبتحدة كمعلومات سرية. كمت استقراء بيانات االستهبلؾ اليت أبلغت عنها بعض األطراؼ )م
(؛ كعبلكة على ذلك، اسُتخدمت التقديرات ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓكاالرباد األكركيب( إلعداد التقديرات العاؼبية )

. ٕ٘ٔٓالتصاعدية للطلب حسب القطاع كالقطاع الفرعي كما فعل الفريق يف التقارير السابقة لفًتة ما بعد عاـ 
العاؼبيُت من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اتساقان جيدان. لئلنتاج كاالستهبلؾ  ٕ٘ٔٓكأظهرت تقديرات عاـ 

على  ٔ/ٖ-إ.دكاشتملت سيناريوىات العمل كاؼبعتاد ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية الواردة يف تقرير اؼبقرر 
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ت قطاعات التربيد كتكييف اؽبواء كأجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة كاأليركسوالت كمكافحة اغبرائق. كمركبا
أ ٕ٘ٔأ كٖٗٔأ كٖٗٔك ٕ٘ٔك ٕٖ-الكربوف اؽبيدركفلورية اليت مشلها التقرير ىي مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية

ج. ككضع سيناريو العمل كاؼبعتاد ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اػباص  ك ـٖ٘ٙأ ك كٕ٘ٗأ ك قٕٕٚك
كركيب النهائية بشأف الغازات اؼبفلورة، يف االعتبار لوائح االرباد األ ٘ باألطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة

بشأف البدائل اعبيدة اؼبهمة كبعض االستهبلؾ من مركبات الكربوف  ٕ٘ٔٓكالسياسة األمريكية لعاـ 
. كَف يضع سيناريو ٕٗٔٓحىت عاـ  ٘اؽبيدركفلورية الذم أبلغت عنو بعض األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 

يف االعتبار أم لوائح  ٘اؽبيدركفلورية اػباص باألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  العمل كاؼبعتاد ؼبركبات الكربوف
بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كاشتمل سيناريو العمل كاؼبعتاد ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف قطاع 

يف أف ؾبموع الطلب التربيد كتكييف اؽبواء على مكونات للصناعات التحويلية كاػبدمة. كسبثلت مسألة مهمة 
على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية للصناعات التحويلية ربدد على أساس عدد اؼبعدات اليت مت تصنيعها 

عملية التحويل من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كىو ما ال ينطبق إال على األطراؼ العاملة دبوجب  يف
ت اعبديدة ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كفيما ىبص قطاع التربيد إضافة إُف النمو اؼبستمر يف اؼبعدا ٘اؼبادة 

-كتكييف اؽبواء، اشتملت مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اليت مت النظر فيها على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية
ربيد أ. ككاف من الضركرم كضع يف االعتبار أف دبا أف العمر االفًتاضي ؼبعدات التٖٗٔأ كٖٗٔك ٕ٘ٔك ٕٖ

سنة، فإف اغبجم اؼبطلوب ػبدمة معدات التربيد كتكييف اؽبواء سيكوف نفس  ٕٓ-ٕٔكتكييف اؽبواء يبلغ 
اغبجم اؼبطلوب للصناعة التحويلية أك أكرب منو. كعرض شكبلن بيانيان يوضح بالنسبة اؼبئوية اغبصة الكبَتة لقطاع 

كتلك العاملة دبوجب  ٘ؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة التربيد كتكييف اؽبواء يف ؾبموع الطلب العاؼبي يف األطرا
 .٘اؼبادة 

ىي البفاض يف استهبلؾ  ‘‘اؼبنافع اؼبناخية’’كبالنسبة للمنافع اؼبناخية، قاؿ السيد كوهبربز إف الفريق اعترب أف 
السنة اليت  مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية إُف دكف اؼبستول الوارد يف سيناريو العمل كاؼبعتاد خبلؿ الفًتة من

، كىو ما يتسق مع هنج الفريق الوارد يف التقارير السابقة. كأشار إُف ٕٓ٘ٓحىت عاـ ك تنفيذ الرقابة سيبدأ فيها 
اختَت ألنو يتسق مع السنة النهائية اليت طلبتها األطراؼ للسيناريوىات الواردة يف تقرير فرقة  ٕٓ٘ٓأف عاـ 

ن شأف اختيار سنُت هناية ـبتلفة أف يؤدم إُف منافع مناخية ـبتلفة. . كمٗ/ٕٚالعمل التابعة للفريق عن اؼبقرر 
على أساس االنبعاثات اؼبقدرة، كتؤيدىا قياسات  ‘‘اؼبنافع اؼبناخية’’كقاؿ إف ىناؾ كسائل أخرل غبساب 

، فبا يؤدم إُف أثر مباشر على درجات اغبرارة العاؼبية عن طريق التأثَت (Velders, 2015)للغبلؼ اعبوم 
 إلشعاعي يف سنة ما. كعرض شكبلن إرشاديان يبُت كيف مت حساب اؼبنافع اؼبناخية للطلب.ا

ككاصلت السيدة مارانيوف العرض بوصف للطريقة اليت حسب هبا الفريق اؼبنافع اؼبناخية. كسردت عددان من 
ة فلورية يف اؼباضي القضايا اليت كضعت يف االعتبار، دبا يف ذلك قيم استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلوري

كأفضل التقديرات الذباه الطلب يف اؼبستقبل. كأشارت إُف أف استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية حىت عاـ 
مقابل أفضل تقدير لئلنتاج  ٕ٘ٔٓ ربدد على أساس البيانات اؼبتاحة، كمت التحقق من استهبلؾ عاـ ٕٗٔٓ

غبسابات الطلب  ٕ٘ٔٓن أجل تأكيد نقطة البداية يف عاـ م ٕ٘ٔٓمن مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية لعاـ 
يف إطار سيناريو العمل كاؼبعتاد يف اؼبستقبل. مث عرضت شكبلن بيانيان يوضح سيناريو العمل اؼبعتاد يف حالة كجود 

، جنبان إُف جنب مع جداكؿ الرقابة األربعة لؤلطراؼ ٘كعدـ كجود لوائح لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 
 الواردة يف مقًتحات التعديل األربعة. ٘ غَت العاملة دبوجب اؼبادة
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كأشارت مرة أخرل إُف أف جداكؿ الرقابة، اليت تستند إُف بعض خطوط األساس كالتخفيضات البلحقة، قورنت 
اؼبعرب عنو  بسيناريو العمل اؼبعتاد يف حالة كجود لوائح لتحديد اؼبنافع اؼبناخية، أم الفرؽ يف الطلب بُت اغبالتُت،

، أسفر مقًتح ٘دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف. كفيما يتعلق باؼبقًتحات لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 
طنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف، كمقًتح االرباد  ٓٔ ٜٓٙأمريكا الشمالية عن منافع مناخية قدرىا 

ئ ثاين أكسيد الكربوف، كاؼبقًتح اؽبندم عن منافع طن مًتم من مكاف ٔٔ ٓٓ٘األكركيب عن منافع قدرىا 
 ٕٔ ٓٚٗطن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف، كمقًتح الدكؿ اعبزرية عن منافع قدرىا  ٓٔ ٓٓٓقدرىا 

طنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف. مث عرضت شكبلن بيانيان يوضح سيناريو العمل اؼبعتاد لؤلطراؼ العاملة 
، جنبان إُف جنب مع جداكؿ الرقابة على النحو الوارد كصفو يف مقًتحات التعديل. كأشارت إُف ٘ دةدبوجب اؼبا

أنو يف حُت أف حسابات مقًتح االرباد األكركيب كاؼبقًتح اؽبندم افًتضت عدـ كجود خطوات زبفيض بعد سنة 
ار بشأف خطوات التخفيض ، فإف اؼبقًتحُت نفسهما أشارا إُف أنو سيتم ازباذ قر ٕٓ٘ٓالتجميد حىت عاـ 
 احملتملة يف اؼبستقبل.

أما بالنسبة غبسابات التكاليف، فقالت إهنا تشمل تكاليف ربويل مرافق التصنيع )زائد تكاليف إغبلؽ اإلنتاج 
كاػبدمة( كأف تكاليف إعداد اؼبشركعات كالتعزيز اؼبؤسسي كبناء القدرات كعوامل أخرل َف تدرج. كقد 

وجيهية اغبالية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ كاؼبتعلقة بالتكاليف اؼبرتبطة بتحويل مركبات اسُتخدمت اؼببادئ الت
الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، حيثما كانت متاحة. مث عرضت جدكالن يشمل نطاقات الفعالية من حيث 

اسُتخدمت يف  التكاليف ؼبختلف القطاعات كالقطاعات الفرعية، دبا يف ذلك إلغبلؽ اإلنتاج كاػبدمة، اليت
، فقالت إف مقًتح أمريكا الشمالية أسفر عن منافع ٘ اغبسابات. كبالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة

 ٘ ٕٓ٘ - ٖ ٓٗٗطنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف كتكاليف يف حدكد  ٘ٚ ٓ٘ٛمناخية قدرىا 
طنان مًتيان من مكافئ  ٖ٘ ٕٓٙافع مناخية قدرىا مليوف دكالر أمريكي، كأف مقًتح االرباد األكركيب أسفر عن من

مليوف دكالر أمريكي. كأشارت إُف أف مقًتح  ٛ ٓٗ٘ - ٘ ٓٛ٘ثاين أكسيد الكربوف كتكاليف يف حدكد 
على أساس متوسط استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية  ٜٕٔٓاالرباد األكركيب يشمل ذبميدان يف عاـ 

كال يشمل أم خطوات زبفيض يتعُت التفاكض بشأهنا؛  ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓركفلورية للفًتة كمركبات الكربوف اؽبيد
ىو السبب يف أف اؼبنافع اؼبناخية منخفضة  ٕٓ٘ٓكأكضحت أف عدـ كضع أم زبفيضات يف االعتبار حىت عاـ 

اخية قدرىا نسبيان كالتكاليف مرتفعة يف مقًتح االرباد األكركيب. كقالت إف اؼبقًتح اؽبندم أسفر عن منافع من
مليوف دكالر  ٗٔ ٕٕٓ - ٜ ٖٓٓطنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف؛ كتكاليف يف حدكد  ٕٙ ٖٓٔ

حىت زبفيض هنائي  ٖٕٔٓأمريكي. كأيضان، بسبب عدـ افًتاض أم خطوات للتخفيض بعد التجميد يف عاـ 
نسبيان كالتكاليف مرتفعة. كأسفر مقًتح ، فقد كانت اؼبنافع اؼبناخية منخفضة ٕٓ٘ٓيف اؼبائة يف عاـ  ٘ٛنسبتو 

طنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف، كتكاليف يف  ٗٚ ٜٓٛالدكؿ اعبزرية عن منافع مناخية قدرىا 
مليوف دكالر أمريكي. كيف اػبتاـ، عرضت شروبة تبُت نطاقات التكاليف ؼبقًتحات  ٙ ٜٓ٘ - ٗ ٓ٘٘حدكد 

ككررت بعض النقاط الرئيسية حوؿ التقرير دبا يف ذلك أنو قدـ  ٘ دبوجب اؼبادةالتعديل األربعة لؤلطراؼ العاملة 
تقييمان للمنافع اؼبناخية احملتملة كالتكاليف ذات الصلة دبقًتحات التعديل األربعة لتنظر فيها األطراؼ، كأنو استند 

فيف عرب ـبتلف قطاعات إُف اؼبنهجية اؼبقبولة اليت استخدمها الفريق لسيناريوىي العمل كاؼبعتاد كالتخ
االستخداـ. كأكدت مرة أخرل على أف حسابات التكاليف الواردة يف التقرير تتألف من تكاليف ربويل 
عمليات التصنيع باإلضافة إُف تكاليف إغبلؽ اإلنتاج كاػبدمة. كأضافت أف تكاليف إعداد اؼبشاريع كالتعزيز 

اؼببادئ التوجيهية اغبالية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ كاؼبتعلقة اؼبؤسسي كبناء القدرات كعوامل أخرل َف تدرج كأف 
 بالتكاليف اؼبرتبطة بتحويل مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اسُتخدمت حيثما كانت متاحة.
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عرض مقدم من أعضاء لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل بشأن التوصيات النهائية المتعلقة بإعفاءات  - جيم
 1107و 1106تخدامات الحرجة واستخدامات الطوارئ لعامي االس

قدـ السيد إياف بورتر، الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل، نيابة عن فريق التكنولوجيا كالتقييم 
شحة االقتصادم كعبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل، حملة عامة عن االذباىات كالنتائج للمواد اؼبر 

 .ٕٛٔٓك ٕٚٔٓللعامُت  ٕٙٔٓلبلستخدامات اغبرجة كاؼبقدمة يف عاـ 
كلدل تقدًن العرض، أفاد بأف طلبات االستخدامات اغبرجة لربكميد اؼبيثيل من األطراؼ غَت العاملة دبوجب 

 ٖٗإُف تعيينُت لكمية قدرىا  ٕ٘ٓٓطن يف عاـ  ٛٔ ٓٓٚتعيينان لكمية قدرىا  ٙٗٔالبفضت من  ٘اؼبادة 
، قائبلن ٕ٘ٔٓمنذ عاـ  ٘. كبعد ذلك، عرض االذباىات يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٕٛٔٓيف عاـ  طنان 

 طنان )ستة تعيينات(. ٖٖٚطنان )شبانية تعيينات( إُف  ٖٓ٘إف ؾبموع الكميات اؼبرشحة البفض من 
 ٛ,ٔٗبلغت  ٕٙٔٓ عاـ كأشار إُف أف ؾبموع األرصدة اؼببلغ عنها من صبيع األطراؼ اليت قدمت تعيينات يف
األطراؼ عن أرصدة كَف  ٘ طنان. كأضاؼ أف ىذه ىي اعبولة األكُف اليت تبلغ فيها األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة

 باإلببلغ. كأضاؼ أف تفسَت اؼبقررات يعقد اإلببلغ عن األرصدة. ٘ يقم أحد األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة

لبات التعيُت إلعفاءات االستخدامات اغبرجة، موضحان أف كميات بركميد مث قدـ حملة عامة عن االذباىات يف ط
)كندا كأسًتاليا( كانت ثابتة نسبيان لسنوات عديدة. كبالنسبة  ٘اؼبيثيل اؼبطلوبة لبلدين غَت عاملُت دبوجب اؼبادة 

نزكليان يف التعيينات، كَف ، فقد أظهر طرفاف )األرجنتُت كالصُت( اذباىان ٘ لتعيينات األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة
 تطلب اؼبكسيك أم تعيُت يف اعبولة اغبالية كتعيُت جنوب أفريقيا كاف فباثبلن لتعيينو للسنة السابقة.

كقدـ السيد ؿبمد بصرم، الرئيس اؼبشارؾ، بعد ذلك حملة عامة عن التوصيات النهائية لتعيينات االستخدامات 
كالتغيَتات اليت أدخلت على  ٕٛٔٓك ٕٚٔٓالستخدامات عامي  ٕٙٔٓاغبرجة لتبخَت الًتبة اؼبقدمة يف عاـ 

 التوصيات منذ التوصيات اؼبؤقتة اؼبقدمة يف االجتماع الثامن كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية.

إُف ، مت زبفيض الكمية الواردة يف التوصية النهائية ٕٛٔٓكفيما يتعلق بأرآد بثمار الفراكلة األسًتالية يف عاـ 
طن( ؼبعاعبة الطبقات التحتية. كبعد اجتماع الفريق العامل اؼبفتوح  ٖٓ,ٓطنان لتطبيق كمية صغَتة ) ٖٚ,ٜٕ

العضوية، أكضح الطرؼ أنو على الرغم من األحباث اػباصة بالبدائل ربقق نتائج إهبابية، فإف البدائل َف تكن 
 متاحة حىت اآلف لبقية نظاـ اإلنتاج.

، فإف توصية "َف يتيسر التقييم" اؼبقًتحة يف اجتماع ٕٚٔٓد بثمار الفراكلة الكندية يف عاـ أما فيما يتعلق بأرآ
طنان. ككاف البلد قد  ٘ ٕٔٙالفريق العامل اؼبفتوح العضوية تغَتت إُف توصية كاملة للكمية اؼبرشحة البالغة 
أيلند نتيجة تلوث اؼبياه اعبوفية أكضح أنو ال توجد بدائل كيميائية يبكن استخدامها يف مقاطعة برنس إدكارد 

احملتمل كأف الطبقات التحتية غَت ؾبدية اقتصاديان للمراحل النهائية من اإلنتاج. كأشار إُف أف برنامج حبث جديدان 
 قد بدأ، مشل النظر يف نظم بديلة للطبقات التحتية.

ي بتخفيض على أساس معدؿ جرعة كبالنسبة للتعيينات اػباصة بفاكهة الفراكلة كالطماطم يف األرجنتُت، أكص
( لتطبيق األغلفة اغباجزة كتغيَت يف التطبيق من سنتُت إُف ثبلث ٕغ/ـ ٘ٔإُف  ٕٙأقل من بركميد اؼبيثيل )من 

سنوات. كبعد اجتماع الفريق العامل اؼبفتوح العضوية، أكضح الطرؼ أف ىناؾ حاجة إُف مزيد من الوقت لتطبيق 
 األغلفة اغباجزة.
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تعيينُت اؼبقدمُت من الصُت للحقل اؼبفتوح كالزقببيل احملمي، َف تتغَت التوصيتُت بكميات قدرىا كبالنسبة لل
طنان اؼبقًتحتُت يف اجتماع الفريق العامل اؼبفتوح العضوية. كقد مت زبفيض ىذين ٖٙ,ٛٔطنان ك ٚٔٙ,ٗٚ
 نتُت.يف اؼبائة( لتطبيق األغلفة اغباجزة لربكميد اؼبثيل على فًتة س ٖٔالتعيينُت )

كعرضت السيدة بيزانو بعد ذلك التوصيات النهائية الستخداـ بركميد اؼبيثيل يف السلع األساسية كاؽبياكل. 
كأشارت إُف أف اللجنة أكصت بالنسبة عبنوب أفريقيا بكمية ـبفضة للقطاعُت الرئيسيُت للتعيُت كلكنها قبلت أف 

ُعرضت على الفريق العامل اؼبفتوح العضوية. كللحصوؿ  الطرؼ وبتاج إُف مزيد من الوقت لتنفيذ التوصيات اليت
أطناف على أساس معدؿ  ٔ,ٗطنان، مت زبفيض التوصية النهائية البالغة  ٖٔعلى التعيُت اػباص باؼبطحنة كالبالغ 

كحبد أقصى عملية تبخَت كاحدة يف السنة. كأتيح كقت إضايف لتطبيق البدائل كتعظيم  ٖغ/ـ ٕٓجرعة قدره 
طنان لبناء اؼبساكن على تعديل اؼبعدؿ  ٓ,٘٘منها كتدبَت انتقاِف. كاستندت التوصية النهائية بشأف االستفادة 

 ليتوافق مع االفًتاضات اؼبعيارية للجنة كتضمنت كقتان إضافيان لتطبيق بدائل.

عزمها عدـ كأشار الرئيساف اؼبشاركاف بعد ذلك إُف بعض النقاط البارزة، دبا يف ذلك ما أشارت إليو الصُت عن 
؛ كعدـ كضع أحد األطراؼ ٕٛٔٓالتماس إعفاءات لربكميد اؼبيثيل من أجل االستخدامات اغبرجة بعد عاـ 

؛ كتقدًن طرؼ كاحد فقط من األطراؼ ٗ/ٔ-إ.د)ك( من اؼبقرر  ٜإلطار ؿباسيب على النحو اؼبطلوب يف الفقرة 
. كأكدت ٗ/ٔ-إ.دمن اؼبقرر  ٖاؼبطلوب يف الفقرة السًتاتيجية إدارة كطنية على النحو  ٘العاملة دبوجب اؼبادة 

 الرئيسة اؼبشاركة أيضان أف ىناؾ شواغل إزاء اإلببلغ عن األرصدة.

كيف ختاـ العرض، قدمت السيدة بيزانو حملة عامة عن طليب استخداـ يف حاالت الطوارئ. ككانت إسرائيل قد 
طن من  ٘.ٓاـ يف حاالت الطوارئ لكمية باستخد ٕ٘ٔٓأبلغت أمانة األكزكف يف كانوف األكؿ/ديسمرب 

بركميد اؼبيثيل للقطع األثرية يف اؼبتاحف. كأقرت اللجنة بأنبية القطع األثرية التارىبية كبأف إسرائيل غَت قادرة على 
الكربيتيل، كلكنها الحظت على الرغم من ذلك أف األجواء  استخداـ البدائل احملتملة مثل الفوسفُت أك فلوريد

أك اؽبواء الساخن اؼبرطب ُتستخدـ بنجاح ؼبكافحة اآلفات للقطع األثرية يف اؼبتاحف كأنو يبكن معاعبة اؼبعدلة 
 األرضيات اػبشبية كاألسقف كاألثاث بالغازات اػباملة.

طن من بركميد اؼبيثيل  ٘.ٔباستخداـ يف حاالت الطوارئ لكمية  ٕٙٔٓكأبلغت جامايكا األمانة يف سبوز/يوليو 
ـ يف مطحنة دقيق لتبخَت السلع اؼبخزنة كاؼبستودعات. كالحظت اللجنة أف ىناؾ بدائل متاحة خاص باستخدا

ؼبطاحن الدقيق كأهنا حلت ؿبل بركميد اؼبيثيل سبامان يف العديد من البلداف. كاشتملت على اغبرارة، الفوسفُت، 
 الكربيتيل كغَتىا، يف إطار هنج متكامل إلدارة اآلفات. فلوريد

دة بيزانو العرض بالتشديد على أنبية أف تقدـ األطراؼ تعيينات االستخدامات اغبرجة يف عاـ كاهنت السي
 مع االلتزاـ الكامل باعبداكؿ الزمنية احملددة يف خطة العمل الواردة يف التقرير النهائي. ٕٚٔٓ

ائية التابعة لفريق عرض مقدم من أعضاء فريق التقييم العلمي ولجنة الخيارات التقنية الطبية والكيمي - دال
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تحليل التناقضات بين تركيزات رابع كلوريد الكربون الملحوظة في 

 (16/6الغالف الجوي والبيانات المبلغ عنها )المقرر 
اركة للجنة قدـ السيد بوؿ أ. نيوماف، الرئيس اؼبشارؾ لفريق التقييم العلمي، كالسيدة ىيلُت توب الرئيسة اؼبش

كالتقييم  اػبيارات التقنية الطبية كالكيميائية نيابة عن الرؤساء اؼبشاركُت لفريق التقييم العلمي كفريق التكنولوجيا
االقتصادم عرضان حوؿ التقرير اؼبتعلق بالتناقضات يف ميزانية رابع كلوريد الكربوف الذم أعد استجابة للمقرر 

ركف لؤلطراؼ قد طلب من خبلؿ ىذا اؼبقرر من فريق التكنولوجيا كالتقييم . ككاف االجتماع السابع كالعشٚ/ٕٚ
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مواصلة ربليلهما للتناقضات بُت تركيزات رابع كلوريد الكربوف اؼبلحوظة يف ’’االقتصادم كفريق التقييم العلمي 
إُف االجتماع الثامن الغبلؼ اعبوم كالبيانات اؼببلغ عنها كتقدًن تقرير عنها كتوفَت معلومات ؿبدثة عن نتائجهما 

 .‘‘كالعشرين لؤلطراؼ

كالًتكبوسفَت كدكرىا يف  السًتاتوسفَتعمليات ’’ككصف السيد نيوماف يف البداية النتائج الرئيسية للتقرير اؼبعنوف 
-http://www.sparc-climate.org/publications/sparc )انظر: .‘‘اؼبناخ: تقرير عن لغز رابع كلوريد الكربوف

reports/sparc-report-no7/ The Stratosphere-Troposphere Processes And their Role in Climate (SPARC) project .)
مشركعان أساسيان للربنامج العاؼبي  (SPARC)كالًتكبوسفَت كدكرىا يف اؼبناخ  السًتاتوسفَتكيعترب مشركع عمليات 

تشرين  ٙإُف  ٗ ديوبيندكرؼ، سويسرا، من لبحوث اؼبناخ. كربت رعاية ىذا اؼبشركع، عقدت حلقة عمل يف
لبحث التناقض يف ميزانية رابع كلوريد الكربوف الذم أبلغ عنو يف تقارير التقييم اليت أعدىا  ٕ٘ٔٓاألكؿ/أكتوبر 

 .‘‘ٕٗٔٓالتقييم العلمي الستنفاد األكزكف: ’’فريق التقييم العلمي، ككاف آخرىا تقرير 

جديدة النبعاثات رابع كلوريد الكربوف. كعلى كجو اػبصوص، سلط السيد  كتضمنت النتائج الرئيسية تقديرات
 نيوماف الضوء على أربعة مسارات النبعاثات رابع كلوريد الكربوف:

 ، من تقارير برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛ٔ-غيغاغراـ سنة ٕاالنبعاثات اؼبتصاعدة:  )أ( 

 ؛ٔ-غيغاغراـ سنة ٖٔ: انبعاث اؼبواد غَت الوسيطة غَت اؼببلغ عنها )ب( 

 االنبعاثات العرضية غَت اؼببلغ عنها؛ )ج( 

 ؛ٔ-غيغاغراـ سنة ٓٔاالنبعاثات اؼبخلفة: اعبمع بُت جيم كداؿ كبو  )د( 
. كَف يتيسر حساب إال اؼبسار ألف من ٔ-غيغاغراـ سنة ٘±  ٕٓككاف ؾبموع انبعاثات اؼبسارات األربع قدره 

 .ٚتقارير اؼبادة 

على مبلحظات للغبلؼ اعبوم كاحمليطات كالًتبة، جنبان إُف جنب مع أدكات النمذجة لتقدير  كما سلط الضوء
( ٕٙٔٓكالًتكبوسفَت كدكرىا يف اؼبناخ ) السًتاتوسفَتاالنبعاثات التنازلية. كأشار إُف أف مشركع جديد لعمليات 

كيلوطنان يف   ٓٗبلحظات إُف حواِف عامان خّفض تقديرات االنبعاثات التنازلية القائمة على اؼب ٖٖؾبموع عمره 
. كباإلضافة إُف ذلك، استخدمت تقنية ثانية التناقض اؼبستمر لرابع كلوريد الكربوف بُت نصفي الكرة ٔ-السنة

. كأسفرت التقديرات القائمة على اؼببلحظتُت ٔ-كيلوطنان يف السنة  ٖٓاألرضية الشماِف كاعبنويب لتقدير انبعاثات 
 .ٔ-كيلوطنان يف السنة  ٖ٘ثات تنازلية قدرىا معان عن تقدير انبعا

كتقديرات االنبعاثات  ٔ-كيلوطنان يف السنة  ٙٔ±  ٖ٘كأشار أيضان إُف أف التناقض بُت التقدير التنازِف البالغ 
، كقد تقلص إُف ٔ-كيلوطنان يف السنة  ٘ٔيبلغ حواِف  ٔ-كيلوطنان يف السنة ٘ ±  ٕٓالتصاعدية الصناعية البالغة 

اليت أبلغت عنها اؼبنظمة العاؼبية لؤلرصاد اعبوية يف عاـ  ٔ-كيلوطنان يف السنة  ٗ٘ن الكمية البالغة حد كبَت م
كالًتكبوسفَت كدكرىا يف اؼبناخ  السًتاتوسفَت. كيف حُت أف القيمة التصاعدية الناذبة عن مشركع عمليات ٕٗٔٓ

ع متوافقة مع تناقض ميزانية رابع كلوريد ( كانت أقل من قيمتها التنازلية، فقد كانت تقديرات اؼبشرك ٕٙٔٓ)
 الكربوف يف حالة النظر يف حواؼ قيم عدـ اليقُت.

كناقشت السيدة توب العمل اؼبشًتؾ بُت فريق التقييم العلمي كفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بشأف 
ت بعض مصادر االنبعاثات من التناقض اؼبتعلق برابع كلوريد الكربوف. كأشارت إُف أف التقييمات السابقة حذف

كبالتاِف فهي ليست كافية دبفردىا الشتقاؽ  ٚتقديرات االنبعاثات التصاعدية اؼببلغ عنها يف تقارير بيانات اؼبادة 
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تقديرات انبعاثات رابع كلوريد الكربوف العاؼبية التصاعدية. كأضافت أف ىناؾ حاجة إُف مزيد من البحث 
قديرات انبعاثات رابع كلوريد الكربوف العاؼبية التنازلية. كأخَتان، كانت ىناؾ العلمي لتضييق التناقضات يف ت

 حاجة مستمرة إُف تطوير اؼبنهجيات احملسنة لتقدير انبعاثات رابع كلوريد الكربوف التصاعدية.

لتنظر  كاختمت السيدة توب العرض بتقدًن توصيات فريق التقييم العلمي كفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم
فيها األطراؼ. أكالن، يبكن إنشاء فريق عامل مشًتؾ بُت الفريقُت لتقدير انبعاثات رابع كلوريد الكربوف يف دعم 
لتقييمهما الذم هبرم كل أربع سنوات. كثانيان، ؼبعاعبة اؼبسائل اؼبتبقية، يبكن تنظيم حلقة عمل مشًتكة بُت 

اصلة تقييم مسارات االنبعاثات الواردة يف تقرير مشركع عمليات الفريقُت بالتنسيق مع أمانة األكزكف من أجل مو 
كالًتكبوسفَت كدكرىا يف اؼبناخ. كيبكن تكليف حلقة العمل أيضان بوضع منهجيات ؿبسنة لتقدير  السًتاتوسفَت

ذباه اقًتاحات بشأف ا’’انبعاثات رابع كلوريد الكربوف التصاعدية. كأخَتان، تضمن تقرير اؼبشركع قسمان بعنواف 
. كقد ترغب األطراؼ يف أف تطلب من أمانة األكزكف أف ربيلو إُف مديرم البحوث اؼبتعلقة باألكزكف ‘‘البحوث

 يف اتفاقية فيينا للنظر فيو كتقييمو لتقريرىم القادـ.
عروض أثناء الجزء الرفيع المستوى قدمو أعضاء أفرقة التقييم بشأن التقدم المحرز في عمل األفرقة  - ىاء

 قضايا الناشئةوال
 فريق التقييم العلمي - 0

فيس سفارم، كالسيد ديفيد ك. فاىي، كالسيد بوؿ أ. نقدـ الرؤساء اؼبشاركوف للفريق التقييم العلمي، السيد بو 
نيوماف، كالسيد جوف أ. بايل، خطة كجدكؿ التقييم العلمي الستنفاد األكزكف كالقضايا العلمية اغبالية كالناشئة 

 تم تناكؽبا يف التقييم.اليت سي ٕٛٔٓلعاـ 

ككاف االجتماع السابع كالعشركف لؤلطراؼ قد اعتمد اختصاصات التقييم يف ديب يف تشرين الثاين/نوفمرب 
(. كالحظت االختصاصات استمرار اغباجة إُف اؼبعرفة العلمية عن حالة طبقة ٚ، الفقرة ٙ/ٕٚ)اؼبقرر  ٕ٘ٔٓ

احملتملة اؼبتبقية من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف. كستشمل موضوعات  األكزكف كاالستنفاد الذم يعزل إُف االنبعاثات
التقييم اؼبسائل اليت مت تناكؽبا يف التقييمات السابقة: كفرة اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف كمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، 

م، كانعكاسات مقررات ًتاتوسفَت السكتغَتات كميات األكزكف العاؼبية كالقطبية، كالعبلقة بُت تغَت اؼبناخ كاألكزكف 
بركتوكوؿ مونًتياؿ على السياسات. كباإلضافة إُف ذلك، سوؼ يدرج العديد من القضايا العلمية الناشئة اؼبهمة  

 كموضوعات للتقييم:
األدلة اعبديدة بشأف استعادة طبقة األكزكف العاؼبية: حبوث منشورة جديدة تشَت إُف أف ثقب  )أ( 

 اعبنويب يتحسن نتيجة اغبد من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف؛األكزكف فوؽ القطب 

توقعات األكزكف العاؼبية يف القرف اغبادم كالعشرين: سيعتمد تطور األكزكف العاؼبي يف النصف  )ب( 
الثاين من القرف إُف حد كبَت على التغَتات يف كفرة غازات الدفيئة. كيف بعض السيناريوىات، أظهرت مباذج 

حبلوؿ منتصف القرف اغباِف كلكنو قد يتجاكز  ٜٓٛٔأف األكزكف سيتعاىف إُف مستويات عاـ  الغبلؼ اعبوم
يف العقود البلحقة )أم تعاؼ فائق( كىبفض تعرض البشر كالنظم اإليكولوجية  ٜٓٛٔمستويات عاـ 

بيئية لتقييم لئلشعاعات فوؽ البنفسجية. كسوؼ يعمل فريق التقييم العلمي بشكل كثيق مع فريق تقييم اآلثار ال
 اآلثار الناصبة، كخاصة يف نصف الكرة الشماِف؛
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لفريق التكنولوجيا كالتقييم  ٕٙٔٓربديث ؼبيزانية رابع كلوريد الكربوف، اليت قدـ تقرير  )ج( 
 االقتصادم كفريق التقييم العلمي، بشأهنا تقييمان جديدان؛

بوفرة اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف الرئيسية تقييم اؼببلحظات اعبوية اعبديدة كتفسَتىا فيما يتعلق  )د( 
كمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كميزانياهتا. كمن اؼبسائل اليت تكتسي أنبية خاصة ىي إعادة تقييم ميزانية بركميد 

 اؼبيثيل بالتعاكف مع فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم؛

ؽبيدركفلورية كاآلثار اؼبناخية ؼبقًتحات التوقعات اعبديدة بشأف انبعاثات مركبات الكربوف ا )ق( 
اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كتشهد انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية تغيَتان بسبب 

 اللوائح الوطنية كالتغَتات التقنية يف القطاعات اليت تستخدـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية؛

 السًتاتوسفَت. فقد لوحظت تغيَتات منهجية يف الرياح يف ًتاتوسفَتالسالتغَتات يف دكراف  )ك( 
 .السًتاتوسفَتكيبكن أف تؤثر على كميات األكزكف كغَتىا من غاز نزر يف 

كتعكس مواضيع التقييم اليقظة العلمية اؼبستمرة لفريق التقييم العلمي فيما يتعلق بالعديد من العوامل البيئية 
 األكزكف العاؼبي ككفرة اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف كبدائلها.كالبشرية اليت تؤثر على 

، بدأ ٕٙٔٓ. ففي تشرين األكؿ/أكتوبر ٕٛٔٓكقد بدأت األعماؿ التحضَتية ذات الصلة بتخطيط تقييم عاـ 
فريق التقييم العلمي اتصاالت مع أمانة األكزكف بتفاصيل خطة التقييم كطلب ترشيحات للتأليف من األطراؼ. 

كسيليو عقد اجتماعات بشأف الفصوؿ. كستكوف مشاريع  ٕٚٔٓتيار مؤلفي فصوؿ التقييم يف أكائل كسيتم اخ
. كسيتم االنتهاء من الفصوؿ ككثيقة اؼبوجز التنفيذم يف ٕٚٔٓالفصوؿ األكُف متاحة يف الربع الثالث من عاـ 

كُيسلم التقرير  ٕٛٔٓ. كسيصدر اؼبوجز التنفيذم حبلوؿ أيلوؿ/سبتمرب ٕٛٔٓاجتماع يعقد يف صيف عاـ 
 .ٕٛٔٓالنهائي إُف أمانة األكزكف قبل هناية عاـ 

 فريق تقييم اآلثار البيئية - 1

قدـ الرئيساف اؼبشاركاف لفريق تقييم اآلثار البيئية، السيدة جانيت بورمباف كالسيد ناهبل بوؿ، التحديث السنوم 
، كشددا على أنبية اآلثار التفاعلية جملموعة من لآلثار البيئية الستنفاد األكزكف كإشعاع األشعة فوؽ البنفسجية

 األكضاع البيئية اليت ربدث يف نفس الوقت كتؤدم إُف تعديل االستجابات.

كأشارت السيدة بورمباف إُف أف السيناريوىات اؼبختلفة النبعاثات غازات الدفيئة تتوقع اذباىات ـبتلفة يف األشعة 
تأثَتات ـبتلفة على صحة اإلنساف كالنظم اإليكولوجية الطبيعية  فوؽ البنفسجية، كاليت ستؤدم بدكرىا إُف

كالزراعية. كأضافت أف التعرض لؤلشعة فوؽ البنفسجية كزيادة كتَتة أحداث مثل اعبفاؼ كدرجات اغبرارة 
اؼبتطرفة يبكن أف تؤثر على األمن الغذائي. غَت أف ذلك يبكن أف يعوضو جزئيان اختيار سبلالت ؿباصيل معينة 

 سن قدرة احملاصيل الزراعية على ربمل األشعة فوؽ البنفسجية يف ظل الظركؼ اؼبتغَتة.رب

كمن شأف عوامل أخرل، مثل التغَتات يف السلوؾ البشرم اؼبرتبط بارتفاع درجة حرارة اعبو، سيزيد كل من اآلثار 
ايد ربقيق التوازف بُت ـباطر السلبية كاإلهبابية لؤلشعة فوؽ البنفسجية. كبالتاِف سيكوف من الضركرم بشكل متز 

كفوائد التعرض لؤلشعة فوؽ البنفسجية حبيث ال يتعرض اإلنتاج الكايف من الفيتامُت داؿ البلـز لصحة اإلنساف 
للخطر. ككاصلت الدراسات اغبديثة توضيح أف سرطاف اعبلد يتزايد يف معظم البلداف، على الرغم من أف 

ماية من أشعة الشمس عدلت آثار األشعة فوؽ البنفسجية. كيف ىذا السلوكيات اؼبتعلقة بالسن كبرامج اغب
الصدد، أثَتت اؼبسألة اؼبهمة لتكاليف كفوائد االستثمار يف برامج اغبماية لتخفيف العبء االقتصادم اغباِف 

 لسرطانات اعبلد.
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يدة عن اآلثار التعديلية كأكمل الرئيس اؼبشارؾ السيد ناهبل بوؿ العرض ؼبواصلة إبراز كتقييم بعض البيانات اعبد
للتعرض لؤلشعة فوؽ البنفسجية كتقلب اؼبناخ على النظم اإليكولوجية، كالًتكبوسفَت كاؼبواد. كأشار إُف أف 
التعرض لؤلشعة فوؽ البنفسجية يف النظم اإليكولوجية اؼبائية يتأثر بشدة باألحداث اؼبناخية اؼبتطرفة مثل اعبفاؼ 

لتعرض لؤلشعة فوؽ البنفسجية يبكن أف تؤثر على إنتاجية مصايد األظباؾ، كتدىور كالفيضانات. كالتغيَتات يف ا
اؼبلوثات كالتعقيم الشمسي الطبيعي من العدكل اؼبنقولة عن طريق اؼبياه. كما أنو يف النظم اإليكولوجية اؼبائية، 

م السًتاتوسفَت بلية يف األكزكف تكوف النماذج اعبديدة إلنتاجية احمليطات أدكات قوية لقياس آثار التغَتات اؼبستق
 على احمليطات.

كمن شأف الفهم اعبديد لكيفية ربكم األشعة فوؽ البنفسجية يف إطبلؽ غاز ثاين أكسيد الكربوف من اؼبواد 
العضوية اؼبيتة أف يسمح بتقييم أفضل لكيف ستؤثر التغَتات اؼبستقبلية يف األشعة فوؽ البنفسجية على زبزين 

ة للكربوف. كتلوث األكزكف على مستول األرض، الذم لو آثار ضارة على صحة اإلنساف النظم اإليكولوجي
كالبيئة، سوؼ يتأثر بالتغَتات يف األشعة فوؽ البنفسجية كلكن ال يزاؿ من الصعب ربديد االذباىات اؼبستقبلية  

تكنولوجيات جديدة  كميان. فاألشعة فوؽ البنفسجية زبفض العمر االفًتاضي النشط للمواد كلكن هبرم تطوير
 ؼبواجهة تلك اآلثار.

كيعترب ضبض ثبلثي فلورخليك أحد نواتج ربلل بعض مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كمركبات الكربوف 
 اؽبيدركفلورية كاألكلفينات اؽبيدركفلورية.

خليك ليس لو يف كيعزز تقييم للمخاطر نشر مؤخران االستنتاج الذم يفيد بأنو يف حُت أف ضبض ثبلثي فلور 
الوقت الراىن خطر كبَت على اإلنساف كالبيئة فإنو ينبغي االستمرار يف رصد إنتاجو. كمن غَت اؼبتوقع أف يكوف 
الستخداـ اؼبواد اؽبيدرككربونية مثل الربكباف كاإليزك بوتاف كغازات تربيد آثار كبَتة ككاسعة النطاؽ على نوعية 

 اؽبواء.
 االقتصادي فريق التكنولوجيا والتقييم - 2

خبلؿ اعبزء الرفيع اؼبستول من االجتماع الثامن كالعشرين لؤلطراؼ، قدـ السيد أشلي ككدكوؾ عرضان نيابة عن 
فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم. كقاؿ إف الفريق كعباف اػبيارات التقنية التابعة لو صبعوا ذبارب كخربات 

 قبازات يف كل قطاع، كتطلع كذلك للمستقبل.بلدان. كػبص اإل ٖٓخبَتان من أكثر من  ٜٖٔ

مليوف طن سنويان، ككلو خاؿ من مركبات الكربوف  ٕ٘كقاؿ إف اإلنتاج العاؼبي من الرغاكم يتجاكز حاليان 
. كيف األطراؼ العاملة ٘ يف اؼبائة سنويان يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٖالكلورية فلورية، كيزداد بنسبة 

مت ربويل ما يقرب من نصف تطبيقات الرغاكم اليت تستخدـ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية ، ٘دبوجب اؼبادة 
يف اؼبائة منها مباشرة إُف ؾبموعة من عوامل اإلرغاء منخفضة إمكانية االحًتار  ٓٛفلورية، حيث مت ربويل 

بالتاِف يف التخفيف من آثار ك  كفاءة استخداـ الطاقةالعاؼبي. كأشار إُف أف الرغاكم اؼبستخدمة يف العزؿ ىامة ل
 تغَت اؼبناخ.

كأبلغ األطراؼ عن االتفاؽ التارىبي الذم مت التوصل إليو ذلك األسبوع يف منظمة الطَتاف اؼبدين الدكِف للسيطرة 
على انبعاثات ثاين أكسيد الكربوف الناصبة عن الطَتاف الدكِف. كأشار إُف أنو يف االجتماع نفسو، حدث تطور 

كوؿ مونًتياؿ فيما يتعلق باؽبالونات أيضان. فقد كافقت منظمة الطَتاف اؼبدين الدكِف على مطلب ىائل لربكتو 
؛ كبالتاِف، ٕٕٗٓباالستعاضة عن اؽبالونات يف حجرات البضائع يف صبيع تصاميم الطائرات اعبديدة حبلوؿ عاـ 

دة يف أم من تطبيقات إُف استخداـ اؽبالونات يف أم تصاميم جدي ٕٕٗٓلن تكوف ىناؾ حاجة من عاـ 
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مكافحة اغبرائق. كقد ربققت ىذه اؼبرحلة الرئيسية من خبلؿ أكثر من عقد من العمل بُت منظمة الطَتاف اؼبدين 
الدكِف كاؽبيئات التابعة لربكتوكوؿ مونًتياؿ، دبا يف ذلك على كجو التحديد عبنة اػبيارات التقنية للهالونات، اليت 

فَتدكنيك كالسيد ديفيد كتشبوؿ. غَت أنو أشار إُف أف ىناؾ حاجة إُف اؽبالونات  يًتأسها بالتشارؾ السيد داف
للمعدات القائمة كتصاميم الطَتاف اغبالية يف اؼبستقبل القريب )باستثناء تلك اليت تغطيها متطلبات إعادة التهيئة 

اعبديدة تتطلب مركبات الكربوف تزاؿ العديد من التصاميم  لبلرباد األكركيب(، كىو ما سيتطلب إدارة كاعية. كال
اؽبيدركفلورية عالية إمكانية االحًتار العاؼبي، على الرغم من أنو بدأ تطبيق عاملُت جديدين من العوامل منخفضة 

 إمكانية االحًتار العاؼبي مؤخران كقد يكونا مناسبُت لبعض التطبيقات.

ورية اؼبستخدمة يف أجهزة االستنشاؽ باعبرعات كأقر بنجاح التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف الكلورية فل
عامان من خبلؿ العمل اؼبتضافر على الصعيد العاؼبي. كقد مت  ٖٓبعد  ٕٙٔٓاؼبقننة، الذم سيتحقق يف عاـ 

تطوير أجهزة االستنشاؽ اػبالية من مركبات الكربوف الكلورية فلورية بأسعار معقولة خبلؿ السنوات العشرين 
احة يف صبيع أكباء العاَف. كيبكن اآلف للمرضى اغبصوؿ على ؾبموعة كاسعة من السابقة، كأصبحت مت

العبلجات اؼبستنشقة بأجهزة استنشاؽ ؿبسنة كاستفادكا من استجابة الصناعة إُف اغباجة إُف التخلص التدرهبي 
 من أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة اليت تستخدـ مركبات الكربوف الكلورية فلورية.

اؼبزيد من النجاحات يف قطاع الكيماكيات، دبا يف ذلك التخلص التدرهبي يف االرباد الركسي من ككصف 
اؼبذيبات من مركبات الكربوف الكلورية فلورية يف تطبيقات الفضاء كااللبفاض يف عوامل التصنيع من اؼبواد 

ؤلكزكف للمواد الوسيطة ال يزاؿ يتزايد، اؼبستنفدة لؤلكزكف. كأشار إُف أف االستخداـ العاؼبي من اؼبواد اؼبستنفدة ل
كمع ذلك، استمرت استخدامات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف اؼبختربية كالتحليلية. كأشار إُف دراسة دكلية جديدة 
توفر رؤل بشأف انبعاثات رابع كلوريد الكربوف، كإُف أف ىناؾ حاجة إُف مزيد من البحوث لفهم مصادر 

 االنبعاثات بشكل أفضل.

مت التخلص التدرهبي من صبيع استخدامات بركميد اؼبيثيل اػباضعة للرقابة تقريبان كاستبداؽبا بنجاح، كتطورت  كقد
إُف األطراؼ العاملة دبوجب  ٘ عملية االستخدامات اغبرجة بنجاح من األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة

طن  ٖٓ ٓٓٓللغبلؼ اعبوم أظهرت أف حواِف  . غَت أف السيد ككدكوؾ أشار إُف أف القياسات العاؼبية٘ اؼبادة
طن الستخدامات اغبجر  ٔٔ ٓٓٓمن بركميد اؼبيثيل ال تزاؿ تنبعث سنويان. كمن ىذه الكمية، كاف ىناؾ 

يف اؼبائة منها بدائل. كأصبح ما يقرب من نصف  ٓٗالصحي كما قبل الشحن، اليت قد يكوف ؼبا يصل إُف 
طن(. كمن شأف معاعبة تلك اؼبسائل أف تكوف ؽبا تأثَت  ٘ٔ ٓٓٓعركفان )حواِف انبعاثات بركميد اؼبيثيل اغبالية م

 إهبايب على طبقة األكزكف.

كيف قطاع التربيد كتكييف اؽبواء، بُّت السيد كدكوؾ كيف تطورت غازات التربيد على مدل القرنُت اؼباضيُت، 
ربسن مستمر يف كفاءة استخداـ الطاقة كأشار إُف أنو يف حُت أف الكميات اؼبستخدمة زادت، فقد كاف ىناؾ 

فلورية كالتخلص  كالبفاض يف األثر البيئي الكلي لكل كحدة. كقد مت التخلص سبامان من مركبات الكربوف الكلورية
كيتناقص  ٘التدرهبي شبو الكامل من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية يف األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 

. كأضاؼ أف اغبلوؿ اؼبنخفضة إمكانية االحًتار العاؼبي متاحة ٘ألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة استخدامو يف ا
لتطبيقات عديدة كهبرم اختبار بدائل يف ظركؼ درجات اغبرارة احمليطة العالية. كقاؿ إف قطاع التربيد كتكييف 

ل اغبلوؿ. غَت أنو ستكوف ىناؾ اؽبواء يبثل بيئة تكنولوجية سريعة التطور، كتبحث الصناعات بنشاط عن أفض
 حاجة إُف هنج أكثر مشولية يوازف بُت كفاءة استخداـ الطاقة كقابلية االشتعاؿ كالسمية يف اختيار البدائل.
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، الذم كلف اجتماع األطراؼ دبوجبو األفرقة بإعداد تقارير التقييم لعاـ ٙ/ٕٚكقدـ السيد ككدكوؾ اؼبقرر 
ٕٓٔٛ. 

كالتقييم االقتصادم يظل مستعدان لبلستجابة للمهاـ، كسوؼ يواصل العمل دبا  كقاؿ إف فريق التكنولوجيا
يتماشى مع االحتياجات اغبالية كاؼبستقبلية لؤلطراؼ كسوؼ يواصل ربديد القضايا الناشئة لؤلطراؼ. غَت أنو 

اؼ العاملة دبوجب أكضح أف الفريق ال يزاؿ يواجو مشاكل بسبب اجملموعة احملدكدة من اػبرباء اؼبؤىلُت من األطر 
. كأكضح أنو يتعُت أف يكوف لدل خرباء الفريق يف اؼبقاـ األكؿ خربات ٘كغَت العاملة دبوجب اؼبادة  ٘اؼبادة 

كذبارب تقنية، كلكن أيضان القدرة على ربمل عبء العمل، كالقدرة على الكتابة كالتواصل بطريقة مفهومة، 
 وسعهم التطوع بوقتهم.كالدعم البلـز لتحمل عبء العمل أك أف يكوف ب

 ٕٙٔٓكأكضح السيد ككدكوؾ أف الفريق قد عمل جاىدان للوفاء دبتطلبات اعبداكؿ الزمنية الضيقة يف عاـ 
كأعرب عن تقديره للتعليقات اإلهبابية من األطراؼ بشأف ـبرجاتو. كطلب أف تواصل األطراؼ النظر يف حجم 

 للفريق. العمل الكلي كاعبداكؿ الزمنية عند إسناد اؼبهاـ

كاختتم السيد ككدكوؾ العرض باإلشادة بالسيد كتشبوؿ الذم سيًتؾ الفريق كعبنة اػبيارات التقنية للهالونات 
عامان من اػبدمة اؼبتفانية لربكتوكوؿ مونًتياؿ. كأشار إُف أف قرار منظمة الطَتاف اؼبدين الدكِف بشأف  ٕٙبعد 

 مان عبهوده.اؽبالونات الصادر ىذا األسبوع يشكل إرثان عظي
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 المرفق الثالث
 بيان وفد االتحاد الروسي

يود كفد االرباد الركسي، متحدثان أيضان نيابة عن كفود بيبلركس ككازاخستاف كطاجيكستاف كأكزبكستاف  
أف يدِف ببياف يوضح موقفو قبل بدء إجراء اعتماد التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف بركتوكوؿ 

 ياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف.مونًت 

كيرل االرباد الركسي بركتوكوؿ مونًتياؿ كاتفاؽ دكِف فعاؿ كناجح ؼبعاعبة اؼبشكلة العاؼبية اؼبتمثلة يف  
 اغبفاظ على طبقة األكزكف األرضية.

ضايا كقد قرر اليـو تناكؿ، دبوجب ىذا االتفاؽ العاؼبي بشأف اغبفاظ على طبقة األكزكف األرضية، الق 
اؼبتعلقة باستقرار تغَت مناخ األرض. كىي ببل شك مهمة ذات قيمة كبَتة كعاجلة هتدؼ إُف اؼبساعدة يف حل 

 مشكلة عاؼبية.

كيف ضوء نتائج اؼبفاكضات بشأف التعديل، فإننا نشعر بقلق من أنو يف النقاش حوؿ العناصر الرئيسية  
وجب بركتوكوؿ مونًتياؿ، َف يتم لؤلسف، استكشاؼ القضايا للتنظيم احملتمل ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دب

 اؼبتعلقة باآلثار اؼبالية اؼبًتتبة على التعديل بشكل كاؼ كفقان لشركط اتفقت عليها صبيع األطراؼ.

كيف ىذا الصدد، يرل كفد االرباد الركسي أف من الضركرم التعبَت عن رأم ـبالف بشأف اؼبسائل اؼبالية  
ة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لؤلكزكف. كيستند اؼبتعلقة بأنشط

 موقف االرباد الركسي اؼبخالف إُف االعتبارين التاليُت:
 تقع  ليس ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية أم آثار مدمرة على طبقة األكزكف األرضية، كبالتاِف ال

ياؿ، كسبت مناقشة التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف ضمن كالية بركتوكوؿ مونًت 
بركتوكوؿ مونًتياؿ على أساس توافق كسط يف اآلراء بُت األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ، اليت 
أعربت عن الرغبة يف اؼبسانبة يف حل مشكلة تغَت اؼبناخ العاؼبية باستخداـ آليات بركتوكوؿ 

عاكف يف ىذا اإلطار. كبالتاِف، فإف تنظيم بركتوكوؿ مونًتياؿ ؼبركبات الكربوف مونًتياؿ كذبربة الت
اؽبيدركفلورية لن يستند إال إُف اؼبسانبات الطوعية اليت تقدمها األطراؼ بشكل فعاؿ خارج 

 كالية بركتوكوؿ مونًتياؿ.

  الصندكؽ  على بركتوكوؿ مونًتياؿ فيما يتعلق بإنشاء ٜٜٓٔقبلت األطراؼ تعديل لندف لعاـ
يف تنفيذ  ٘ اؼبتعدد األطراؼ كصدقت عليو حصران ؼبساعدة األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة

 تدابَت ؼبنع تدمَت طبقة األكزكف األرضية.
كبالتاِف، يرل االرباد الركسي أف ذبديد موارد الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لربكتوكوؿ مونًتياؿ من جانب  

يها يف تعديل لندف لربكتوكوؿ مونًتياؿ من أجل تنفيذ التدابَت الرامية إُف تنظيم البلداف بااللتزامات اؼبنصوص عل
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية هبب أف يتم على أساس طوعي. كلذلك، فإف االرباد الركسي كبيبلركس 

 طوعية.ككازاخستاف كطاجيكستاف كأكزبكستاف سيعتربكف اؼبسانبات إُف الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ على أهنا 
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 المرفق الرابع

 الصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

والميزانية المقترحة لعام  1106دة لعام موالميزانية المعت 1105الميزانية المنقحة المعتمدة لعام 
 )بدوالرات الواليات المتحدة( 1107

 فئة التكاليف
 اؼبيزانية اؼبنقحة

 ٕٙٔٓـ لعا
 ميزانية
ٕٓٔٚ 

 اؼبيزانية اؼبقًتحة
 ٕٛٔٓلعاـ 

 ٔ ٜٕٗ ٕٛٓ ٔ ٜٕٗ ٕٛٓ ٔ ٓٙٓ ٕ٘ٙ الفئة الفنية كالفئات العليا ٓٓٔٔ
 ٕٔٗ ٓٓٓ ٖٖٕ ٜٜٓ ٕٖٕ ٕٗ٘ الدعم اإلدارم ٖٓٓٔ

 0 381 171 0 372 161 0 182 083 مجموع العنصر: مرتبات الموظفين وبدالتهم واستحقاقاتهم
    ريوفاػبرباء االستشا

اؼبساعدة يف اإلببلغ بالبيانات كربليلها  ٕٔٓٔ
 كالًتكيج لتنفيذ الربكتوكوؿ

ٓٓٓ ٛ٘ ٓٓٓ ٛ٘ ٓٓٓ ٛ٘ 

 74 111 74 111 74 111 مجموع العنصر: التعويضات والبدالت لغير الموظفين
    اؼبعدات اؼبستهلكة

 ٛٔ ٓٓٓ ٛٔ ٓٓٓ ٛٔ ٓٓٓ مستهلكات متنوعة ٔٓٔٗ
 07 111 07 111 07 111 المجموع الفرعي

    اؼبعدات اؼبعمِّرة
 ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ اغبواسيب الشخصية كملحقاهتا ٕٔٓٗ
 ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ اغبواسيب احملمولة ٕٕٓٗ
اؼبعدات اؼبكتبية أخرل )اػبادـك كاؼباسح  ٖٕٓٗ

 الضوئي كاألثاث، إٍف(
ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ ٘ 

 ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ الناسخات ٕٗٓٗ
عدات كاألجهزة الطرفية لعقد االجتماعات اؼب ٕ٘ٓٗ

 غَت الورقية
ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ ٘ ٓٓٓ ٘ 

 14 111 14 111 14 111 المجموع الفرعي
    إهبارات اؼبباين

 ٔٗ ٓٚٛ ٔٗ ٓٚٛ ٔٗ ٓٚٛ إهبارات مباين اؼبكاتب ٖٔٓٗ
 30 761 30 761 30 761 المجموع الفرعي

    تشغيل اؼبعدات كصيانتها
 ٕٓ ٓٓٓ ٕٓ ٓٓٓ ٕٓ ٓٓٓ ات كغَتىاصيانة اؼبعد ٔٓٔ٘

 11 111 11 111 11 111 المجموع الفرعي
    تكاليف إعداد التقارير

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

 51 111 64 111 64 111 مجموع الفرعيال
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 فئة التكاليف
 اؼبيزانية اؼبنقحة

 ٕٙٔٓـ لعا
 ميزانية
ٕٓٔٚ 

 اؼبيزانية اؼبقًتحة
 ٕٛٔٓلعاـ 

 مصركفات نثرية

 ٓٔ ٓٓٓ ٓٔ ٓٓٓ ٓٔ ٓٓٓ االتصاالت ٖٔٓ٘
 ٓٔ ٓٓٓ ٓٔ ٓٓٓ ٓٔ ٓٓٓ رسـو الشحن ٕٖٓ٘
 ٓٔ ٓٓٓ ٓٔ ٓٓٓ ٓٔ ٓٓٓ التدريب ٖٖٓ٘
 ٘ٔ ٓٓٓ ٜٓ ٓٓٓ ٓٔ ٓٓٓ مصركفات أخرل )اليـو الدكِف لؤلكزكف( ٖٗٓ٘

 34 111 011 111 31 111 المجموع الفرعي
 118 761 188 761 108 761 مجموع العنصر: اللوازم والمواد االستهالكية

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

 رظبية
ٓٓٓ ٔ٘ ٓٓٓ ٔ٘ ٓٓٓ ٔ٘ 

 114 111 114 111 114 111 ةمجموع العنصر: السفر في مهام رسمي
    تكاليف االجتماعات

تكاليف خدمات اؼبؤسبرات: اجتماعات  ٕٖٔٔ
 الفريق العامل اؼبفتوح العضوية

ٓٓٓ ٙٓٓ ٓٓٓ ٙٚٙ(٘) ٓٓٓ ٖٙٔ 

تكاليف خدمات اؼبؤسبرات: الجتماعات  ٕٕٖٔ
 التحضَتية كاجتماعات األطراؼ

ٓٓٓ ٕٙ٘ ٓٓٓ ٗٙٓ ٓٓٓ ٙٗ٘ 

أعضاء فريق التقييم من  تكاليف اتصاالت ٖٕٖٔ
كتكاليف  ٘األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

 تنظيم االجتماعات

ٓٓٓ ٚٓ ٓٓٓ ٚٓ ٓٓٓ ٜٓ 

تكاليف خدمات اؼبؤسبرات: اجتماعات  ٕٖٗٔ
 اؼبكتب

ٓٓٓ ٕ٘ ٓٓٓ ٕ٘ ٓٓٓ ٕ٘ 

تكاليف خدمات اؼبؤسبرات: اجتماعات عبنة  ٕٖ٘ٔ
 التنفيذ

ٓٓٓ ٕٔ٘ ٓٓٓ ٕٔ٘ ٓٓٓ ٕٔ٘ 

خدمات اؼبؤسبرات: الجتماعات تكاليف  ٕٖٙٔ
 التشاكرية غَت الرظبية لربكتوكوؿ مونًتياؿ

ٓٓٓ ٔٓ ٓٓٓ ٔٓ ٓٓٓ ٔٓ 

تكاليف خدمات اؼبؤسبرات: االجتماع  ٕٖٖٔ
السابع كالثبلثوف اؼبستأنف للفريق العامل 

 اؼبفتوح العضوية

ٓٓٓ ٛٓ - - 

تكاليف خدمات اؼبؤسبرات: اجتماع إضايف  ٖٖٖٔ
توح العضوية مدتو طبسة للفريق العامل اؼبف

أياـ، كاجتماع استثنائي لؤلطراؼ ُعقد 
 بالتعاقب معو مدتو يوماف

ٓٓٓ ٛٚٓ - - 

 0 415 111 0 255 111 1 314 111 المجموع الفرعي
 
 

   

                                                           
 .ٗ/ٕٛللمقرر (  تشمل حلقة عمل يف ؾباؿ معايَت السبلمة كفقا ٘)
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 فئة التكاليف
 اؼبيزانية اؼبنقحة

 ٕٙٔٓـ لعا
 ميزانية
ٕٓٔٚ 

 اؼبيزانية اؼبقًتحة
 ٕٛٔٓلعاـ 

 ٘سفر األطراؼ العاملة باؼبادة 

: اجتماعات ٘سفر األطراؼ العاملة باؼبادة  ٖٖٔٓ
 فريق التقييم

ٓٓٓ ٗ٘ٓ ٓٓٓ ٗٓٓ ٓٓٓ ٗ٘ٓ 

: ٘سفر األطراؼ العاملة باؼبادة  ٕٖٖٓ
االجتماعات التحضَتية كاجتماعات 

 األطراؼ

ٓٓٓ ٖٚ٘ ٓٓٓ ٖٚ٘ ٓٓٓ ٖٚ٘ 

: اجتماعات ٘سفر األطراؼ العاملة باؼبادة  ٖٖٖٓ
 الفريق العامل اؼبفتوح العضوية

ٓٓٓ ٖٕ٘ ٓٓٓ ٖٕ٘ ٓٓٓ ٖٕ٘ 

: اجتماعات ٘سفر األطراؼ العاملة باؼبادة  ٖٖٗٓ
 اؼبكتب

ٓٓٓ ٕٓ ٓٓٓ ٕٓ ٓٓٓ ٕٓ 

: اجتماعات ٘سفر األطراؼ العاملة باؼبادة  ٖٖ٘ٓ
 عبنة التنفيذ

ٓٓٓ ٕٔ٘ ٓٓٓ ٕٔ٘ ٓٓٓ ٕٔ٘ 

: مشاكرات ٘سفر األطراؼ العاملة باؼبادة  ٖٖٙٓ
 يف اجتماع غَت رظبي

ٓٓٓ ٔٓ ٓٓٓ ٔٓ ٓٓٓ ٔٓ 

: اجتماع ٘سفر األطراؼ العاملة باؼبادة  ٕٖٖٔ
فتوح العضوية مدتو إضايف للفريق العامل اؼب

طبسة أياـ، كاجتماع استثنائي لؤلطراؼ 
 ُعقد بالتعاقب معو مدتو يوماف

ٓٓٓ ٖٗ٘ - - 

 0 214 111 0 144 111 0 631 111 المجموع الفرعي
    

    الضيافة
 ٕ٘ ٓٓٓ ٕ٘ ٓٓٓ ٕ٘ ٓٓٓ الضيافة ٔٓٗ٘

 14 111 14 111 14 111 المجموع الفرعي
 1 614 141 1 535 111 3 061 111 شغيليةمجموع العنصر: النفقات الت
 3 754 841 3 627 831 4 882 153 مجموع التكاليف المباشرة

 ٕٖٙ ٗٚ٘ ٙٔٙ ٕٙٓ ٜٚٚ ٜٛٓ يف اؼبائة( ٖٔتكاليف دعم الربامج )
 4 387 415 4 244 113 5 661 051 المجموع الكلي

  



UNEP/OzL.Pro.28/12 

94 

والميزانية  1106يزانية المقترحة لعام والم 1105مالحظات تفسيرية للميزانية المنقحة المقترحة لعام 
 للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون 1107المقترحة لعام 

 التعليق بند اؼبيزانية

الفئة الفنية كالفئات 
 العليا

ٔٔٓٓ 

لسارية على اسُتخدمت يف إعداد اؼبيزانيات التكاليف اإلرشادية ؼبرتبات الفئة الفنية ا
مقر العمل يف نَتكيب ككذلك االذباىات السائدة يف حساب تكاليف اؼبرتبات. كتتألف 
تكاليف مرتبات موظفي الفئة الفنية فبا يلي: )أ( اؼبرتبات األساسية؛ )ب( تسوية مقر 
العمل على النحو الذم ربدده كتستعرضو عبنة اػبدمة اؼبدنية الدكلية التابعة لؤلمم 

مدار السنة، كذلك استنادان إُف مؤشر تكلفة اؼبعيشة يف مقر العمل يف اؼبتحدة على 
سُبنح كل  نَتكيب؛ )ج( استحقاقات أخرل مثل السفر يف إجازة زيارة الوطن، اليت

 عامُت، كمنحة التعليم.
كمت شغل كظيفة كبَت موظفي الشؤكف البيئية داخليان اعتباران من كانوف الثاين/يناير 

مرتب كمكافآت  ٕٛٔٓكاؼبقًتحة لعاـ  ٕٚٔٓانيتاف اؼبعتمدة لعاـ . كسبثل اؼبيز ٕٙٔٓ
 .٘-السنتُت كاملتُت يف الرتبة ؼ

. ٕٙٔٓمن كانوف الثاين/يناير  كأصبحت كظيفة موظف الربامج شاغرة اعتباران 
 .ٕٙٔٓ، كمن اؼبتوقع شغلها حبلوؿ هناية عاـ كإجراءات التوظيف لشغلها ماضية حاليان 

 من ميزانية تكاليف دعم الربامج. ٘-وظفُت اإلداريُت برتبة ؼكسبوؿ كظيفة كبَت اؼب

فُتمػػّوؿ بالكامػػل مػػن الصػػندكؽ  ٖ-أمػػا كظيفػػة موظػػف االتصػػاالت كاؼبعلومػػات برتبػػة ؼ
 االستئماين التفاقية فيينا.

الدعم اإلدارم/شؤكف 
 اؼبوظفُت
ٖٔٓٓ 

لى مقر العمل يف اسُتخدمت التكاليف اإلرشادية ؼبرتبات فئة اػبدمات العامة السارية ع
نَتكيب ككذلك االذباىات السائدة يف حساب التكاليف الفعلية للمرتبات يف إعداد 

 اؼبيزانيات.
، ٕ٘ٔٓيف اؼبائة مقارنة دبيزانية عاـ  ٘بنسبة  ٕٙٔٓكقد زادت اؼبيزانية اؼبعتمدة لعاـ 

 كذلك لتغطية الزيادة العادية يف درجات اؼبرتبات كؼبواجهة التضخم.
االذباىات السائدة يف حساب  ٕٛٔٓك ًٕٚٔٓتحا ميزانييت عامي كيُظهر مق

يف اؼبائة، مع مراعاة العبلكات السنوية يف  ٖالتكاليف الفعلية كمعدؿ تضخم بنسبة 
 درجات اؼبرتبات.

، ؼبساعد برامج كمساعد خدمات االجتماعات، من ٙ-ع .كسبوَّؿ كظيفتاف برتبة خ
 الصندكؽ االستئماين التفاقية فيينا.

مزيدان من التخفيضات على مستويات التوظيف يف األمانة،  ٕٚٔٓميزانية عاـ تدخل ك 
، كمساعد فريق من ٙ-ع.كذلك باقًتاح إلغاء كظيفتُت )مساعد حبوث من الرتبة خ

 (ٗ-ع.الرتبة خ

 اػبرباء االستشاريوف
ٕٔٓٔ 

َت عقد تستعُت األمانة باػبرباء االستشاريُت إلجراء البحوث بشأف االجتماعات كلتيس
حلقة العمل اػباصة بإدارة ُمرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كلن ربيد اؼبيزانية اؼبقًتحة لعاـ 

دكالر، كسيظل اؼببلغ عند ىذا اؼبستول يف  ٘ٛ ٓٓٓعن اؼببلغ اؼبعتمد كقدره  ٕٚٔٓ
 .ٕٛٔٓعاـ 
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 التعليق بند اؼبيزانية

اللواـز كاؼبواد 
 االستهبلكية

ٗٔٓٔ ،ٕٗٓٔ-
ٕٗٓ٘ ،ٖٗٓٔ ،
٘ٔٓٔ ،ٕ٘ٓٔ-
ٕٖ٘ٓ ،ٖ٘ٓٔ-
ٖ٘ٓٗ 

يتضمن ىذا الباب قسم اؼبعدات اؼبستهلكة، كاؼبعدات غَت اؼبستهلكة )اؼبعمِّرة(، 
كاستئجار مباين اؼبكاتب، كتكاليف إعداد التقارير، كاالتصاالت، كالشحن، كالتدريب، 
كتكاليف االحتفاالت بيـو األكزكف. كتتطلع األمانة إُف تعزيز االحتفاالت بيـو األكزكف 

ستحل الذكرل السنوية الثبلثوف لربكتوكوؿ مونًتياؿ. كستشرع  ، حيثٕٚٔٓيف عاـ 
 األمانة يف ضبلة متعددة اعبوانب للتوعية بو.

 إعداد التقارير
ٕ٘ٓٔ 

يتضمن ىذا الباب قسم اؼبعدات اؼبستهلكة، كاؼبعدات غَت اؼبستهلكة، كاستئجار مباين 
دريب، كتكاليف اؼبكاتب، كتكاليف إعداد التقارير، كاالتصاالت، كالشحن، كالت

االحتفاالت بيـو األكزكف. كزبطط األمانة إُف تعزيز االحتفاالت بيـو األكزكف يف عاـ 
، حيث ستحل الذكرل السنوية الثبلثوف لربكتوكوؿ مونًتياؿ. كستشرع األمانة ٕٚٔٓ

 يف ضبلة متعددة اعبوانب للتوعية بو.
يبكِّن األمانة من تغطية التكاليف  من شأف اؼببلغ اؼبرصود يف اؼبيزانية إلعداد التقارير أف

العادية ألعماؿ إعداد التقارير اؼبرتبطة بالعمليات التشغيلية، كسيظل ىذا اؼببلغ ثابتان 
 نسبيان أثناء السنوات الثبلث.

 السفر يف مهاـ رظبية
ٔٙٓٔ–ٕٔٙٓ 

عند مستول عاـ  ٕٛٔٓك ٕٚٔٓوُبتفظ بتكاليف بند السفر يف مهاـ رظبية لعامي 
ٕٓٔٙ. 

 كاليف التشغيلت
 

يتضمن ىذا الباب تكاليف االجتماعات كسفر اؼبشاركُت من األطراؼ العاملة دبوجب 
 كالضيافة. ٘اؼبادة 

ٖٕٔٔ-ٖٖٖٔ ،
٘ٗٓٔ 

 .(٘تكاليف االجتماعات )ال تشمل سفر األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

 على النحو التاِف: ٕٙٔٓالجتماعات لعاـ زيدت تكاليف ا 
دكالر لتغطية تكاليف االجتماع السابع كالثبلثُت اؼبستأنف للفريق العامل  ٓٛ ٓٓٓ ٖٖٖٔ، ٕٖٔٔ

(، الذم ُعقد بالتعاقب مع االجتماع ٕٙٔٓسبوز/يوليو  ٙٔك ٘ٔاؼبفتوح العضوية )
سبوز/يوليو( كاالجتماع  ٖٕإُف  ٛٔالثامن كالثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية )من 

 سبوز/يوليو( يف فيينا. ٖٕك ٕٕ)يومي االستثنائي الثالث لؤلطراؼ 
دكالر لتغطية تكاليف الًتصبة الفورية يف ثبلث جلسات يوميان يعقدىا الفريق  ٓٚ ٓٓٓ 

العامل اؼبفتوح العضوية كاالجتماع االستثنائي الثالث يف سبوز/يوليو يف فيينا، ككانت 
كاضطرار إدارة خدمات تكلفة اعبلسة الثالثة أعلى بكثَت نظران غبلوؿ العطبلت الصيفية 

 اؼبؤسبرات لتوظيف مًتصبُت فوريُت غَت مقيمُت يف فيينا.
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 التعليق بند اؼبيزانية

ٖٕٔٔ 
 

 :ٕٚٔٓبالنسبة للميزانية اؼبعتمدة لعاـ 
نظران  ٕٙٔٓيف اؼبائة مقارنة دبيزانية عاـ  ٕٓالبفاضا بنسبة  ٕٚٔٓسُبثل ميزانية عاـ 

تماع كاحد. دبقدار اج ٕٚٔٓاللبفاض عدد االجتماعات اؼبقرر عقدىا يف عاـ 
، كالذم ُرصد لو ٕٚٔٓكإضافة إُف ذلك، فإف تكلفة االجتماع اؼبقرر عقده يف عاـ 

دكالر، سيشًتؾ يف ربملها الصندكؽ االستئماين  ٕٕ٘ ٓٓٓيف اؼبيزانية مبلغ قدره 
دكالران. إال أف  ٜٛٗ ٕٓ٘التفاقية فيينا، كبالتاِف ستنخفض تكاليف االجتماعات إُف 

 دكالر. ٘ٗٙ ٓٓٓليصل إُف  ٕٛٔٓاؼبيزانية اؼبقًتحة لعاـ ىذا البند سيزيد يف 
، مع ٕٛٔٓك ٕٚٔٓمن اؼبقرر عقد اجتماع كاحد للمكتب يف كل عاـ من العامُت  ٕٖٗٔ

زبصيص أمواؿ للًتصبة الفورية كترصبة الوثائق باللغات اؼبناسبة تبعان للعضوية يف كل 
 .ٕٙٔٓؼبعتمد يف ميزانية عاـ مكتب. كقد ظلت التكاليف اؼبقًتحة عند نفس اؼببلغ ا

عند  ٕٛٔٓك ٕٚٔٓظلت اؼبيزانيتاف اؼبقًتحتاف الجتماعات عبنة التنفيذ يف عامي  ٕٖ٘ٔ
 .ٕٙٔٓنفس اؼببلغ اؼبعتمد يف عاـ 

تغطي تكاليف الضيافة حفبلت االستقباؿ يف اجتماعات الفريق العامل اؼبفتوح  ٔٓٗ٘
 العضوية كاجتماعات األطراؼ.

-ٕٖٔٔاألمواؿ البلزمة من بنود اؼبيزانية اؼبتعلقة خبدمات اؼبؤسبرات )كيبكن ربويل  
(، إذا كانت ىذه اػبدمات مطلوبة، إما عن طريق اػبدمات االستشارية الفردية ٕٖٙٔ

 أك عقود الشركات.
 ٘سفر اؼبشاركُت من األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  
 :ٕٚٔٓبالنسبة للميزانية اؼبعتمدة لعاـ  

يف ـبتلف  ٘من اؼبادة  ُٔخصصت ؼبشاركة فبثلي األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة  ٖٖٔٔ-ٖٖٔٓ
دكالر لكل فبثل يف كل اجتماع،  ٘ ٓٓٓاجتماعات بركتوكوؿ مونًتياؿ ميزانية قدرىا 

باستخداـ أنسب تذاكر الدرجة السياحية كأفضلها، كباستخداـ بدالت اؼبعيشة اليومية 
 اليت تدفعها األمم اؼبتحدة.

، تنخفض ٕٛٔٓك ٕٚٔٓكتظل صبيع التكاليف األخرل دكف تغيَت. كبالنسبة لعامي  ٖٖٔٔ
، نظران لعدـ كجود نية لعقد ٘تكلفة سفر اؼبشاركُت من األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

 أم اجتماعات إضافية.
ة كتؤكد األمانة عدـ استخداـ أم أمواؿ من بنود اؼبيزانية الواردة يف ىذا الباب لتغطي 

 .٘سفر فبثلُت عن األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 
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 خامسالمرفق ال
 مساىمات األطراف

 الصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

مع وضع حد أقصى  1104كانون األول/ديسمبر   12المؤرخ  61/134قرار الجمعية العامة 
 في المائة 11دره لمعدل النصيب المقرر ق
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حبيث يكوف اغبد 

األقصى للنصيب اؼبقرر 
 يف اؼبائة ٕٕ

ٕٓٔٙ 
 مسانبات األطراؼ

ٕٓٔٚ 
 مسانبات األطراؼ

ٕٓٔٛ 
 اؼبقًتحة اؼبسانبات

   اؼبستول الراىن

 صفر صفر صفر صفر أفغانستاف ٔ

 صفر صفر صفر صفر بانياأل ٕ

 ٜ ٚ٘ٗ ٜ ٕٔٔ ٘ ٓٗٛ ٙٔ,ٓ اعبزائر ٖ
 صفر صفر صفر صفر أندكرا ٗ

 صفر صفر صفر صفر أنغوال ٘

 صفر صفر صفر صفر أنتيغوا كبربودا ٙ

 ٕ٘ ٜٛٗ ٔ٘ ٜٔٔ ٛٔ ٙٔٗ ٛٛٛ,ٓ األرجنتُت ٚ
 صفر صفر صفر صفر أرمينيا ٛ

 ٖٚٔ ٚٗ٘ ٖٖٔ ٜٚ٘ ٛٛ ٕٔٗ ٕٖٚ,ٕ أسًتاليا ٜ
 ٕٗ ٖٔٛ ٔٗ ٕ٘ٚ ٖٗ ٛٔٓ ٚٔٚ,ٓ لنمساا ٓٔ
 صفر صفر صفر صفر أذربيجاف ٔٔ

 صفر صفر صفر صفر جزر البهاما ٕٔ

 صفر صفر صفر صفر البحرين ٖٔ

 صفر صفر صفر صفر بنغبلديش ٗٔ

 صفر صفر صفر صفر بربادكس ٘ٔ

 صفر صفر صفر صفر بيبلركس ٙٔ

 ٕ٘ ٘ٚٓ ٓ٘ ٙٔٚ ٕٗ ٖٗ٘ ٔٛٛ,ٓ بلجيكا ٚٔ
 صفر صفر صفر رصف بليز ٛٔ

 صفر صفر صفر صفر بنن ٜٔ

 صفر صفر صفر صفر بوتاف ٕٓ

 صفر صفر صفر صفر اؼبتعددة القوميات( -بوليفيا )دكلة  ٕٔ

 صفر صفر صفر صفر البوسنة كاؽبرسك ٕٕ

 صفر صفر صفر صفر بوتسوانا ٖٕ

 ٕٕ٘ ٜٕٓ ٜٕٔ ٘٘ٔ ٕ٘ٔ ٕٚٓ ٚٓٛ,ٖ الربازيل ٕٗ
 صفر صفر صفر صفر بركين دار السبلـ ٕ٘

 صفر صفر صفر صفر بلغاريا ٕٙ

 صفر صفر صفر صفر بوركينا فاسو ٕٚ

 صفر صفر صفر صفر بوركندم ٕٛ
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 يف اؼبائة ٕٕ

ٕٓٔٙ 
 مسانبات األطراؼ

ٕٓٔٚ 
 مسانبات األطراؼ

ٕٓٔٛ 
 اؼبقًتحة اؼبسانبات

   اؼبستول الراىن

 صفر صفر صفر صفر كابو فَتدم ٜٕ

 صفر صفر صفر صفر كمبوديا ٖٓ

 صفر صفر صفر صفر الكامَتكف ٖٔ

 ٔٚٔ ٜٛٛ ٚٙٔ ٖٓٗ ٕٚٔ ٕٗٓ ٜٛٓ,ٕ كندا ٕٖ
 صفر صفر صفر صفر صبهورية أفريقيا الوسطى ٖٖ

 صفر صفر صفر صفر تشاد ٖٗ

 ٖٕ ٙٙٗ ٕٕ ٗ٘ٛ ٗٔ ٖٕٛ ٜٖٚ,ٓ شيلي ٖ٘
 ٙٙٗ ٜٗٔ ٗ٘ٗ ٕ٘ٓ ٜٕٔ ٕ٘ٗ ٚٛٛ,ٚ الصُت ٖٙ
 ٛٔ ٜٗٚ ٛٔ ٜٚٗ ٔٔ ٔٗٓ ٕٖٔ,ٓ كولومبيا ٖٚ
 صفر صفر صفر صفر جزر القمر ٖٛ

 صفر صفر صفر صفر الكونغو ٜٖ

 صفر صفر صفر صفر جزر كوؾ ٓٗ

 صفر صفر صفر صفر كوستاريكا ٔٗ

 صفر صفر صفر صفر كوت ديفوار ٕٗ

 صفر صفر ٘ ٖٔٚ صفر كركاتيا ٖٗ

 صفر صفر صفر صفر كوبا ٗٗ

 صفر صفر صفر صفر قربص ٘ٗ

 ٕٓ ٕٗٚ ٜٔ ٘ٗٚ ٙٔ ٘٘ٗ ٖٖٗ,ٓ اتشيكي ٙٗ
 صفر صفر صفر صفر صبهورية كوريا الشعبية الديبقراطية ٚٗ

 صفر صفر صفر صفر صبهورية الكونغو الديبقراطية ٛٗ

 ٖٗ ٕٖٗ ٖٖ ٙٗٗ ٕٛ ٗٚٚ ٔٛ٘,ٓ الدامبرؾ ٜٗ
 صفر صفر صفر صفر جيبويت ٓ٘

 صفر صفر صفر صفر دكمينيكا ٔ٘

 صفر صفر صفر صفر اعبمهورية الدكمينيكية ٕ٘

 صفر صفر صفر صفر إكوادكر ٖ٘

 ٛ ٕٜ٘* ٛ ٖٜٙ ٘ ٕٔٚ ٔ٘ٔ,ٓ مصر ٗ٘
 صفر صفر صفر صفر السلفادكر ٘٘

 صفر صفر صفر صفر ةغينيا االستوائي ٙ٘

 صفر صفر صفر صفر إريًتيا ٚ٘

 صفر صفر صفر صفر إستونيا ٛ٘

 صفر صفر صفر صفر إثيوبيا ٜ٘

 ٚٗٔ ٖٕٔ ٖٗٔ ٖٕٛ ٙٓٔ ٕٚ٘ ٜٛٗ,ٕ االرباد األكركيب ٓٙ
 صفر صفر صفر صفر فيجي ٔٙ

 ٕٙ ٖٙٛ ٕٙ ٖ٘ٔ ٕٕ ٕٗٔ ٗ٘ٗ,ٓ فنلندا ٕٙ
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األقصى للنصيب اؼبقرر 
 يف اؼبائة ٕٕ

ٕٓٔٙ 
 مسانبات األطراؼ

ٕٓٔٚ 
 مسانبات األطراؼ

ٕٓٔٛ 
 اؼبقًتحة اؼبسانبات

   اؼبستول الراىن

 ٕ٘ٛ ٜٓٚ ٕٛٚ ٙٓ٘ ٖٕٛ ٕٕٗ ٖٛٛ,ٗ فرنسا ٖٙ
 صفر صفر صفر صفر غابوف ٗٙ

 صفر صفر صفر صفر غامبيا ٘ٙ

 صفر صفر صفر صفر جورجيا ٙٙ

 ٖٙٚ ٕ٘ٓ ٖٙٙ ٖٕٚ ٖٗٓ ٔٔٗ ٕٖٙ,ٙ أؼبانيا ٚٙ
 صفر صفر صفر صفر غانا ٛٙ

 ٕٚ ٕٕٚ ٕٙ ٜٜٜ ٕٚ ٜٚٔ ٜٙٗ,ٓ اليوناف ٜٙ
 صفر صفر صفر صفر غرينادا ٓٚ

 صفر صفر صفر صفر غواتيماال ٔٚ

 صفر صفر صفر رصف غينيا ٕٚ

 صفر صفر صفر صفر بيساك -غينيا  ٖٚ

 صفر صفر صفر صفر غيانا ٗٚ

 صفر صفر صفر صفر ىاييت ٘ٚ

 صفر صفر صفر صفر الكرسي الرسوِف ٙٚ

 صفر صفر صفر صفر ىندكراس ٚٚ

 ٜ ٚ٘ٗ ٜ ٕٔٔ ٔٔ ٜٖٖ ٙٔ,ٓ ىنغاريا ٛٚ
 صفر صفر صفر صفر آيسلندا ٜٚ

 ٖٗ ٖٙٛ ٕٗ ٕٗ٘ ٕٛ ٜٖٔ ٖٗٚ,ٓ اؽبند ٓٛ
 ٜٕ ٖٚٙ ٕٛ ٜٛٛ ٗٔ ٓ٘ٚ ٕٓ٘,ٓ إندكنيسيا ٔٛ
 ٕٚ ٕٕٚ ٕٙ ٜٜٜ ٘ٔ ٙٚٔ ٜٙٗ,ٓ اإلسبلمية( -إيراف )صبهورية  ٕٛ
 ٚ ٙٙ٘ ٚ ٖٛٙ ٓ ٕٛٔ,ٓ العراؽ ٖٛ
 ٜٔ ٕٗٚ ٜٔ ٕٕٚ ٚٔ ٜٔٛ ٖٖٗ,ٓ أيرلندا ٗٛ
 ٕ٘ ٜٜٕ ٕٗ ٖٛٙ ٙٔ ٔٛٛ ٕٛٗ,ٓ إسرائيل ٘ٛ
 ٕٕٓ ٜٕ٘ ٕٗٔ ٖٚٛ ٜٛٔ ٕٔٙ ٕٖٚ,ٖ إيطاليا ٙٛ
 صفر صفر صفر صفر جامايكا ٚٛ

 ٜٙ٘ ٖ٘ٚ ٗ٘٘ ٕٛٛ ٔٙٗ ٜٙٚ ٜٖٙ,ٜ الياباف ٛٛ
 صفر صفر صفر صفر األردف ٜٛ

 ٔٔ ٖٕٔ ٓٔ ٖٜٛ ٘ ٛ٘ٔ ٜٔ,ٓ كازاخستاف ٜٓ
 صفر صفر صفر صفر كينيا ٜٔ

 صفر صفر صفر صفر كَتيباس ٕٜ

 ٙٔ ٚٛٚ ٙٔ ٜٖٗ ٔٔ ٖٛٙ ٕٗٛ,ٓ الكويت ٖٜ
 صفر رصف صفر صفر قَتغيزستاف ٜٗ

 صفر صفر صفر صفر صبهورية الك الديبقراطية الشعبية ٜ٘

 صفر صفر صفر صفر التفيا ٜٙ

 صفر صفر صفر صفر لبناف ٜٚ
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األقصى للنصيب اؼبقرر 
 يف اؼبائة ٕٕ

ٕٓٔٙ 
 مسانبات األطراؼ

ٕٓٔٚ 
 مسانبات األطراؼ

ٕٓٔٛ 
 اؼبقًتحة اؼبسانبات

   اؼبستول الراىن

 صفر صفر صفر صفر ليسوتو ٜٛ

 صفر صفر صفر صفر ليربيا ٜٜ

 ٚ ٖٖٓ ٚ ٖٛٔ ٙ ٖ٘ٓ ٕٗٔ,ٓ ليبيا ٓٓٔ
 صفر صفر صفر صفر ليختنشتاين ٔٓٔ

 صفر رصف صفر صفر ليتوانيا ٕٓٔ

 صفر صفر صفر صفر لكسمربغ ٖٓٔ

 صفر صفر صفر صفر مدغشقر ٗٓٔ

 صفر صفر صفر صفر مبلكم ٘ٓٔ

 ٛٔ ٜٗٚ ٛٔ ٜٚٗ ٔٔ ٜٜٚ ٕٖٔ,ٓ ماليزيا ٙٓٔ
 صفر صفر صفر صفر ملديف ٚٓٔ

 صفر صفر صفر صفر ماِف ٛٓٔ

 صفر صفر صفر صفر مالطة ٜٓٔ

 صفر صفر صفر صفر جزر مارشاؿ ٓٔٔ

 صفر صفر صفر صفر موريتانيا ٔٔٔ

 صفر صفر صفر صفر موريشيوس ٕٔٔ

 ٗٛ ٚٙٗ ٕٛ ٕٕٙ ٛٚ ٕٕ٘ ٜٕٗ,ٔ اؼبكسيك ٖٔٔ
 صفر صفر صفر صفر اؼبوحدة( -ميكركنيزيا )كاليات  ٗٔٔ

 صفر صفر صفر صفر موناكو ٘ٔٔ

 صفر صفر صفر صفر منغوليا ٙٔٔ

 صفر صفر صفر صفر اعببل األسود ٚٔٔ

 صفر صفر صفر صفر اؼبغرب ٛٔٔ

 صفر صفر صفر صفر موزامبيق ٜٔٔ

 صفر صفر صفر صفر ميامبار ٕٓٔ

 صفر صفر صفر صفر ناميبيا ٕٔٔ

 صفر صفر صفر صفر ناكرك ٕٕٔ

 صفر صفر صفر صفر نيباؿ ٖٕٔ

 ٚٛ ٕ٘ٗ ٗٛ ٜٛٙ ٓٚ ٛٓ٘ ٙٚٗ,ٔ ىولندا ٕٗٔ
 ٘ٔ ٕٛٚ ٘ٔ ٖٓٚ ٓٔ ٘ٛٚ ٕٚٙ,ٓ نيوزيلندا ٕ٘ٔ
 صفر صفر صفر صفر نيكاراغوا ٕٙٔ

 صفر صفر صفر صفر النيجر ٕٚٔ

 ٕٔ ٜٕ٘ ٔٔ ٜٗٚ صفر ٕٛٓ,ٓ نيجَتيا ٕٛٔ
 صفر صفر صفر صفر نيوم ٜٕٔ

 ٜٗ ٜٚٗ ٛٗ ٗٗٙ ٖٙ ٕٚٚ ٘ٗٛ,ٓ النركيج ٖٓٔ
 ٙ ٜٚٙ ٙ ٘ٓ٘ ٗ ٖٛٗ ٖٔٔ,ٓ مافعُ  ٖٔٔ
 صفر صفر صفر صفر باكستاف ٕٖٔ
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األقصى للنصيب اؼبقرر 
 يف اؼبائة ٕٕ

ٕٓٔٙ 
 مسانبات األطراؼ

ٕٓٔٚ 
 مسانبات األطراؼ

ٕٓٔٛ 
 اؼبقًتحة اؼبسانبات

   اؼبستول الراىن

 صفر صفر صفر صفر باالك ٖٖٔ

 صفر صفر صفر صفر بنما ٖٗٔ

 صفر صفر صفر صفر ا غينيا اعبديدةبابو  ٖ٘ٔ

 صفر صفر صفر صفر باراغوام ٖٙٔ

 ٚ ٜٓٛ ٚ ٔٚٚ ٗ ٜٛٛ ٖ٘ٔ,ٓ بَتك ٖٚٔ
 ٜ ٜٗٙ ٜ ٔٗٗ ٙ ٘ٙ٘ ٗٙٔ,ٓ الفلبُت ٖٛٔ
 ٜٗ ٗٚٗ ٛٗ ٖٛٔ ٜٖ ٕٔٙ ٖٚٛ,ٓ بولندا ٜٖٔ
 ٖٕ ٖ٘ٓ ٕٕ ٔ٘ٗ ٕٓ ٕٙٓ ٜٖ,ٓ الربتغاؿ ٓٗٔ
 ٘ٔ ٔٗٛ ٘ٔ ٕٛٗ ٛ ٜٜٓ ٕٛٙ,ٓ قطر ٔٗٔ
 ٜٔٔ ٕٜٜ ٙٔٔ ٓٙٛ ٘ٛ ٕٓٓ ٖٓ,ٕ رية كورياصبهو  ٕٗٔ
 صفر صفر صفر صفر صبهورية مولدكفا ٖٗٔ

 ٓٔ ٚٔٛ ٓٔ ٖ٘٘ ٜ ٖٗٙ ٖٛٔ,ٓ ركمانيا ٗٗٔ
 ٔٛٔ ٔٙٚ ٚٚٔ ٙٔٓ ٖٓٔ ٜٕٜ ٘ٚٓ,ٖ االرباد الركسي ٘ٗٔ
 صفر صفر صفر صفر ركاندا ٙٗٔ

 صفر صفر صفر صفر سانت كيتس كنيفس ٚٗٔ

 صفر صفر صفر صفر سانت لوسيا ٛٗٔ

 صفر صفر صفر صفر سانت فنسنت كجزر غرينادين ٜٗٔ

 صفر صفر صفر صفر ساموا ٓ٘ٔ

 صفر صفر صفر صفر ساف مارينو ٔ٘ٔ

 صفر صفر صفر صفر ساف تومي كبرينسييب ٕ٘ٔ

 ٚٙ ٗٗٗ ٘ٙ ٖٛٙ ٖٙ ٖٔٛ ٔٗٔ,ٔ اؼبملكة العربية السعودية ٖ٘ٔ
 صفر صفر صفر صفر السنغاؿ ٗ٘ٔ

 صفر فرص صفر صفر صربيا ٘٘ٔ

 صفر صفر صفر صفر سيشيل ٙ٘ٔ

 صفر صفر صفر صفر سَتاليوف ٚ٘ٔ

 ٕٙ ٖٗٓ ٕ٘ ٚٔٙ ٙٔ ٜٖٙ ٘ٗٗ,ٓ سنغافورة ٛ٘ٔ
 ٜ ٜٖٛ ٜ ٖ٘ٔ ٚ ٜٕٓ ٜ٘ٔ,ٓ سلوفاكيا ٜ٘ٔ
 صفر صفر صفر صفر سلوفينيا ٓٙٔ

 صفر صفر صفر صفر جزر سليماف ٔٙٔ

 صفر صفر صفر صفر الصوماؿ ٕٙٔ

 ٕٔ ٜٖٛ ٕٓ ٜٖٛ ٘ٔ ٛ٘ٛ ٕٖٙ,ٓ جنوب أفريقيا ٖٙٔ
 صفر صفر صفر صفر جنوب السوداف ٗٙٔ

 ٖٗٔ ٖٔٛ ٓٗٔ ٜ٘ٓ ٕٙٔ ٖ٘ٚ ٖٖٗ,ٕ إسبانيا ٘ٙٔ
 صفر صفر صفر صفر سرم النكا ٙٙٔ

 صفر صفر صفر صفر السوداف ٚٙٔ
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ٕٓٔٚ 
 مسانبات األطراؼ

ٕٓٔٛ 
 اؼبقًتحة اؼبسانبات

   اؼبستول الراىن

 صفر صفر صفر صفر سوريناـ ٛٙٔ

 صفر صفر صفر صفر سوازيلند ٜٙٔ

 ٙ٘ ٕٕٚ ٗ٘ ٖٓٛ ٓٗ ٕٜٗ ٕٜ٘,ٓ السويد ٓٚٔ
 ٚٙ ٜٛٓ ٘ٙ ٖٖٛ ٗٗ ٕٖٙ ٖ٘ٔ,ٔ سويسرا ٔٚٔ
 صفر صفر صفر صفر اعبمهورية العربية السورية ٕٚٔ

 صفر صفر صفر صفر طاجيكستاف ٖٚٔ

 ٚٔ ٕٗٔ ٙٔ ٜٗٙ ٓٔ ٛٛٔ ٜٕ,ٓ تايلند ٗٚٔ
 صفر صفر صفر صفر صبهورية مقدكنيا اليوغوسبلفية سابقان  ٘ٚٔ

 صفر صفر صفر صفر ليشيت -تيمور  ٙٚٔ

 صفر صفر صفر صفر غوتو  ٚٚٔ

 صفر صفر صفر صفر تونغا ٛٚٔ

 صفر صفر صفر صفر ترينيداد كتوباغو ٜٚٔ

 صفر صفر صفر صفر تونس ٓٛٔ

 ٜ٘ ٖٜٛ ٛ٘ ٕٖٚ ٙ٘ ٔٔٙ ٗٔٓ,ٔ تركيا ٔٛٔ
 صفر صفر صفر صفر تركمانستاف ٕٛٔ

 صفر صفر صفر صفر توفالو ٖٛٔ

 صفر صفر صفر صفر أكغندا ٗٛٔ

 ٙ ٛٛٓ ٘ ٜٕٜ صفر ٖٓٔ,ٓ أككرانيا ٘ٛٔ
 ٖ٘ ٕ٘٘ ٖٗ ٜٚ٘ ٕ٘ ٖٗٙ ٔٓٙ,ٓ اإلمارات العربية اؼبتحدة ٙٛٔ
اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى  ٚٛٔ

 ٕٕٙ ٔٛٙ ٕٕ٘ ٕ٘ٛ ٕٕٓ ٗٚٚ ٗٗٗ,ٗ كأيرلندا الشمالية
 صفر صفر صفر صفر صبهورية تنزانيا اؼبتحدة ٛٛٔ

 ٔ ٜٕٗ ٘ٗٛ ٔ ٕٔٙ ٚٗٓ ٖٜٚ ٖٓٛ ٜٙٓ,ٕٔ الواليات اؼبتحدة األمريكية ٜٛٔ
 صفر صفر صفر صفر أكركغوام ٜٓٔ

 صفر صفر صفر صفر أكزبكستاف ٜٔٔ

 صفر صفر صفر صفر فانواتو ٕٜٔ

 ٖٖ ٜٔٙ ٕٖ ٖٔٛ ٕٙ ٕٛٚ ٜٙ٘,ٓ البوليفارية(-فنزكيبل )صبهورية ٖٜٔ
 صفر صفر صفر صفر فييت ناـ ٜٗٔ

 صفر صفر صفر صفر اليمن ٜ٘ٔ

 صفر صفر صفر صفر زامبيا ٜٙٔ

 صفر صفر صفر صفر زمبابوم ٜٚٔ
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