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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  ونوالعشر الثامناالجتماع 
  ٢٠٠٨يوليه /متوز ١١ - ٧، بانكوك

 *من جدول األعمال املؤقت ٩ -) أ (٣د والبن

يف بروتوكول مونتريال  لفريق العامل املفتوح العضوية لألطرافا طروحة علىمقضايا 
يف  عليها قدمة لإلطالعمومعلومات تها ملناقشبشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

   والعشرين الثامن اجتماعه

  ةمذكرة من األمان

  إضافة
  مقدمة

 الذي أعده فريق ٢٠٠٨ الواردة يف التقرير املرحلي لعام لقضايابا  موجزاًاإلضافةهذه  تعرض  - ١
 تدمري املواد املستنفدة بشأنالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي ويف التقرير النهائي للخبري االستشاري 

 مذكّرة األمانة  مت إعدادأن وقد وضعت الصيغة النهائية هلذين التقريرين بعد .لألوزون
)UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/2(.  

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/1.  
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 الثامن ملناقشتها يف اجتماعه  املفتوح العضويةلقضايا املطروحة على الفريق العاملباموجز   - أوالً
  والعشرين

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩امات الضرورية لعامي استعراض التعيينات إلعفاءات االستخد: )ب( ٣البند 
، يرد أدناه )UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/2( الوارد يف مذكرة األمانة ١دول باإلشارة إىل اجل  - ٢

موجز بالتوضيحات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن توصياته املتعلّقة 
 - ٣٧ وميكن االطالع على كامل تفاصيل استنتاجات الفريق يف الصفحات .الضروريةباالستخدامات 

  .٢٠٠٨من تقريره املرحلي لعام ) سخة اإلجنليزيةيف الن( ٦٦-٤٧و ٤٤
 املطلوبةبالكمية اليت طلبتها اجلماعة األوروبية ألنّ تلك الكمية، أن يوصي وال يستطيع الفريق   - ٣

 من املادة ١ اليت تصدر إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة املقننةاالستنشاق باجلرعات أجهزة لصناعة 
مركّبة أجهزة استنشاق نتجات مبق املخزونات القائمة، وألنّ باقي الطلب يتعلّ  منتوفريهاميكن ، ٥

مركبات الكربون الكلورية  خالية من ، تتوفر منها أنواع قائمة بذاا تعترب منتجاتCFCقائمة على 
 ىالقائمة عل املركّبة  باجلرعات املقننة أجهزة االستنشاق منتجات فإنّ الفريق يعترب،ومن مث. فلورية

"CFCS"  أن تنظر يف اختاذ وال تندرج ضمن االستخدامات الضرورية يشري إىل أنّ األطراف رمبا تود
  . هلذه األنواع من العالجات املركّبةمركبات الكربون الكلورية فلوريةقرار بعدم ختصيص 

ستندت  فقد ااملقننةاالستنشاق باجلرعات أجهزة بشأن أما االستجابة لطلب االحتاد الروسي   - ٤
ة لدى هذا الطرف وإىل إىل التر الكمية املطلوبة من سليم باحلاجة امللحاجتاهات االستهالك اليت ترب

ومع ذلك، يشري الفريق إىل ضرورة تقدمي توضيحات إضافية بشأن . مركبات الكربون الكلورية فلورية
وتالحظ جلنة . اد الروسي وبشأن إدارة املخزونات يف االحتاستراتيجية التخلص التدرجيي النهائي

إلعفاء من التوصية بشأن الطلب املقدم من االحتاد الروسي املعنية باملواد الكيميائية أنّ اخليارات التقنية 
ويأمل الفريق يف أن يتمكّن يف مقابلة اخلرباء الروس . ال يزال عالقاً االستخدامات الفضائية اجلوية أجل

  .ح العضويةوفتاملالفريق العامل لزيادة مناقشة املسألة قبل اجتماع 
ومل يستطع الفريق أن يوصي بالكمية اليت طلبتها الواليات املتحدة األمريكية ألنّ تلك الكمية   - ٥

ويف كلّ األحوال، ارتبط الطلب مبركّبات ال تعتربها جلنة . ها من املخزونات القائمةتوفريميكن 
  ".CFCS" أو جزيئات بديلة خالية من الـ لوجود بدائل ضرورية نظراًالتقنية الطبيةاخليارات 

وينتظر من الفريق العامل أن ينظر يف التعيينات ويف توصيات الفريق بشأا، وأن يزود   - ٦
  .االجتماع العشرين لألطراف بتوصيات حسب االقتضاء
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  تتناول بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يفةملخص دراسة استطالعي: )ج( ٣البند 
املقرر  (٥ من املادة ١قطاعات التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

١٩/٨(  
ميكن االطالع على تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن هذه املسألة يف الصفحات   - ٧

رد يف املقرر وحبسب الطلب الوا. ٢٠٠٨من تقريره املرحلي لعام ) يف النسخة اإلجنليزية( ٢٢٦-٢٢٣
  علىجلنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلراريةو، ركّز الفريق ١٩/٨

يف ظروف يف التربيد التجاري ويف أجهزة تكييف اهلواء العاملة  HCFC-22ركبات  البديلة ملاملربدات
مركبات الكربون  العديد من خالئط  الصدد، الحظ الفريق واللجنة أنّ ويف هذا.حرارة حميطة عالية

درجة حرارة ، لديها R-410A، مثل مادة HCFC-22بدائل ملركبات  اليت تسوق باعتبارها اهليدروفلورية
درجة حرارة وهذا ما جيعل قدراا وكفاءا من حيث الطاقة تنخفض بارتفاع . حرجة منخفضة نسبياً

والحظ الفريق أنّ الدراسة . HCFC-22رب مما تنخفض به مركبات ، وذلك بقدر أك احمليطة)التكثيف(
 إضايف للنماذج، والسيما للبدائل وقد كان يقصد ا إجراء حتليلاالستطالعية تأخرت ألسباب تقنية 

تزويد اجتماع ويعتزم الفريق .  املشار إليها أعالهمركبات الكربون اهليدروفلوريةمن غري خالئط 
 جلميع الكتابات شروع تقرير يتضمن نتائج النمذجة وتقييماً مب٢٠٠٨نوفمرب /لثايناألطراف يف تشرين ا

أشار وفيما يتعلّق باملربدات اخلاصة باملناجم العميقة، . عن أثر احلرارة احمليطة العالية يف األداءاملنشورة 
 قبل أن -الزيارات امليدانية اليت ستجمع خالل –الفريق إىل أنه حيتاج إىل املزيد من املعلومات احملددة 

يف املناجم العميقة وقبل أن يعرض استنتاجاته  HCFC-22يقوم بتحليالت أخرى للبدائل احملتملة ملركبات 
  .على األطراف

 ١٣٠١، واهلالون ١٢١١دراسة عن االختالالت اإلقليمية املتوقعة يف توافر اهلالون : )د( ٣البند 
لتحسني التنبؤ ذه االختالالت والتخفيف من حدا يف  واآلليات احملتملة ٢٤٠٢واهلالون 
  )١٩/١٦املقرر (املستقبل 

يف قليمية االختالالت اإلميكن االطالع على تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن   - ٨
يف الصفحات  ا والتخفيف من حدذه االختالالتواآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ  توافر اهلالون

ومن أجل تقييم هذه االختالالت، . ٢٠٠٨من تقريره املرحلي لعام ) يف النسخة اإلجنليزية( ٧٢-٦٩
 مناطق عرب ١٠اإلمدادات من عدة أصناف يف تقييم ب جلنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات الفريق وقام

  ، باستثناء جلميع ااالت و إمدادات كافية يف األمد القريبوجودبين للفريق وبشكل عام، ت. العامل
إىل أنّ ما  ص الفريقويف هذا الصدد، خلُ. ٢٤٠٢ما حيتاجه القطاع العسكري اهلندي من اهلالون 

تواجهه اهلند من نقص يف هذه املادة الالزمة لصيانة املعدات ذات الصلة هو أمر يبعث على القلق، وقد 
تاجها لتلبية احتياجات االستخدامات  إلن على إعفاءاحلصول إىل طلب ،يتم حلّه، إن مل يؤدي

  .الضرورية
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عفاءات استخدامات عوامل التصنيع؛ إ استعراض وإصدار توصيات بشأن: )ه( ٣البند 
  باالستخدامات؛ وبشأن استخدامات عوامل التصنيع اليت ميكنة املرتبطالضئيلة للغايةواالنبعاثات 

  )١٧/٦املقرر ( أو حذفها منه ١٠/١٤ضافتها للجدول ألف من املقرر إ
يف مسائل عوامل التصنيع ميكن االطالع على تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن   - ٩

وذا التقرير، يكون . ٢٠٠٨من تقريره املرحلي لعام ) يف النسخة اإلجنليزية( ٥١-٤٩الصفحات 
 استخدامات بشأنتوصيات وتقدمي الفريق قد أجنز الوالية املسندة له الستعراض املعلومات املتاحة 

، أو حذفها منهبصيغته املعدلة  ١٠/١٤اليت ميكن إضافتها للجدول ألف من املقرر عوامل التصنيع 
 وختفيض  تركيبة املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف اجلدول باء من ذلك املقررختفيضوبشأن 

 تعيينات فقط من مجلة كل ٣ إىل أنّ ويف هذا الصدد، خلُص الفريق. االنبعاثات القصوى الصادرة عنها
تستويف املعايري التقنية إلدراجها يف  استخدامات عوامل التصنيع اتمقدمة إلعفاء تعيينات جديدة ١٠

مادة مشتتة أو  ككلوريد الكربونرابع  استخدام :وهذه التعيينات الثالثة هي إلعفاء. اجلدول ألف
يف لألتيرة ذيبة  كمادة مكلوريد الكربون، واستخدام رابع وريدبوليفينيليدين الفل يف إنتاج مـمددة

 كمادة مذيبة للربومة والتنقية كلوريد الكربون، واستخدام رابع إيتيل البرتويلرابع فلور إنتاج أسيتات 
أنّ  أيضاًأكّد كل من الفريق وجلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية و. رابع بروموفينوليف إنتاج 

قد توقّف يف ) ١٩/١٥ يف اجلدول ألف من املقرر ٦رقم (ديكوفول استخدام عوامل التصنيع يف إنتاج ال
أشار الفريق وفيما يتعلق باجلدول باء، . ، وأوصيا حبذف هذا التطبيق من اجلدول ألف٢٠٠٧عام 

 أو ية خفض تركيبةعلى املعلومات الكافية لوضع توصيات بشأن إمكانيتوفّران واللجنة إىل أنهما 
  . ، وذلك ألنّ ثالثة أطراف ال غري قدمت بيانات ذات صلة إىل األمانةهذا اجلدول مواد انبعاثات

جراء  بشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربون والفرص املتاحة إليالتقرير النهائ: )و( ٣لبند ا
  )١٨/١٠املقرر (ختفيضات 

 ٢٠٠٨التقرير املرحلي لعام من ) لنسخة اإلجنليزيةيف ا( ٦٥ و٦٤ميكن االطالع يف الصفحتني   - ١٠
قّت أعده الفريق عن أعماله يف ؤالذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي على تقرير حالة م

. ن والفرص املتاحة إلجراء ختفيضاتبشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربوإعداد التقرير النهائي جمال 
 يف االجتماع الثامن والعشرين للفريق األطراف سوف تزود بتقرير ائي أنّ الفريق إىلوبإمجال، أشار 

ب الصعوبات اليت يواجهها يف بوذلك على الرغم من عدم الفراغ من عمله بسفتوح العضوية املالعامل 
  .املعلومات ذات الصلةاحلصول على 

 ٢٠٠٩عامي يف وميد امليثيل لرب ةعفاءات االستخدامات احلرجاستعراض التعيينات إل): و( ٣لبند ا
  ٢٠١٠و

نظر فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف التوصيات اليت وضعتها جلنة اخليارات التقنية   - ١١
وميكن االطالع على معلومات مفصلة عن . املعنية بربوميد امليثيل بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة

يف النسخة ( ٢١٠-١٥١ و١٥٠-٩٣الصفحات يف  استنتاجات الفريق األولية وعن توصياته



UNEP/OzL.Pro/WG.1/28/2/Add.1 

5 

 بتوصيات الفريق على أساس ويورد اجلدول أدناه موجزاً. ٢٠٠٨من تقريره املرحلي لعام ) اإلجنليزية
  .موحد وحبسب البلدان

  اجلدول
  باألطنان املترية ٢٠١٠ و٢٠٠٩ لعامي ٢٠٠٨احلرجة املقدمة يف عام تعيينات االستخدامات 

 يف تعيينات مقدمة  الطرف
  ٢٠٠٩ لعام ٢٠٠٨

تعيينات مقدمة يف 
  ٢٠١٠  لعام٢٠٠٨

الكمية املوصى ا 
  ٢٠٠٩لعام 

الكمية املوصى 
  ٢٠١٠ا لعام 

  ٢٩,٧٩٠    ٣٧,٦١٠  ٣٨,٩٩٠  أستراليا
  ٧,٤٦٢  ٢  ٣٦,٤١٠  ٣٤,٣٧٥  كندا

  صفر  صفر  صفر  صفر  )١(ةاألوروبياجلماعة 
    ٦١٠,٨٥٤  ..  ٧١٦,٨٧٧  إسرائيل

  ٢١٩,٩٧٠    ٢٨٨,٥٠٠  ٥٠٨,٩٠٠  اليابان
    صفر  صفر  صفر  نيوزيلندا
    صفر  صفر  صفر  سويسرا

  ٣١٤٧,٢٧٤    ٣٩٩٩,٤٧٣  ٤٩٥٨,٠٣٤   الواليات املتحدة األمريكية
  ٣٤٠٤,٤٩٦  ٦١٢,٨٥٤  ٤٣٦١,٩٩٣  ٦٢٥٧,١٧٦  اموع

  أخرى ناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديقضايا ): ط( ٣لبند ا
  املقننةاالستنشاق باجلرعات أجهزة صنع مركبات الكربون الكلورية فلورية لمن   خمصصةدفعةإنتاج   - ١

جدوى إنتاج يف ، كان فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد نظر أول مرة ٢٠٠١يف عام   - ١٢
ما تبقى يف األمد البعيد من احتياجات  لسدمركبات الكربون الكلورية فلورية  أخرية من  خمصصةدفعة
االستنشاق باجلرعات أجهزة ، اليت ال زالت تنتج ٥ من املادة ١راف غري العاملة مبوجب الفقرة األط

هذا اإلنتاج يف مناسبات خمتلفة  األطراف تومنذ ذلك التاريخ، حبث .هذه املركباتباستخدام املقننة 
 يف تقريره ، وقام الفريق باستعراض املسألة مرة أخرى" بالدفعة املخصصةاإلنتاج"املعروف باسم 

  ).)من النسخة اإلجنليزية (٣٦-٢٨نظر الصفحات أ (٢٠٠٨املرحلي لعام 

                                                        
إعفاءات الستخدامات حرجة و ات تعيينات الستخداماليت هلااجلماعة األوروبية تشمل الدول األعضاء ب  )١(

 إسبانيا، أملانيا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بولندا، فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا :كا يلي ٢٠٠٥يف عام حرجة 
إسبانيا، أملانيا، إيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، : ما يلي ٢٠٠٦؛ ويف عام لعظمى وايرلندا الشمالية، هولندا، اليونانا

 ٢٠٠٧بولندا، فرنسا، التفيا، مالطة، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، هولندا، اليونان؛ ويف عام 
يطاليا، بولندا، فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، هولندا، اليونان؛ إسبانيا، إيرلندا، إ: كاآليت

 .إسبانيا وبولندا:  كاآليت٢٠٠٨ويف عام 

 .مل تتوفّر بعدمعلومة   ..
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مركبات ، يتناول الفريق بالدرس ثالثة خيارات إلنتاج ٢٠٠٨ويف تقريره املرحلي لعام   - ١٣
بعد املقننة االستنشاق باجلرعات أجهزة من أجل االستجابة ملتطلبات صنع الكربون الكلورية فلورية 

، مركبات الكربون الكلورية فلورية إمدادات نيأمت وذلك يف ضوء مسائل من قبيل ،٢٠٠٩عام 
  .وتدمريهاها ختزين، وهذه املادة إلنتاج النسبيةالتكاليف و، واملتطلبات الكبرية املتوقعة

١٤ -  د ٢٠٠٩ التوصية باخليار األول، أي اإلنتاج السنوي املفتوح بعد عام ومل تتمه ال حيدألن ،
، وال يضع توقعات بشأن منتجي مركبات الكربون الكلورية فلورية للتخلي عن إنتاج  واضحاًموعداً

مركبات الكربون الكلورية  البدائل اخلالية من للتحول إىلهذه املركبات، وال يقدم حوافز للشركات 
  .فلورية

اسعة النطاق يف  أخرية و دفعة خمصصة باخليار الثاين، أي تنظيم إنتاجأيضاًومل تتم التوصية   - ١٥
 ألسباب متنوعة منها صعوبة توفري  نظراً غري عملييعترب يف الوقت الراهن أمراً، الذي ٢٠٠٩اية عام 

مركبات الكربون واحتمال اإلفراط يف إنتاج ، ٢٠٠٩الدعم اللوجسيت لتنظيم هذه احلملة يف عام 
االحتياجات الطويلة  ومليات التحول،عاحلايل غري الدقيق لتوقيت مواصلة  بسبب الفهم الكلورية فلورية

، وتكاليف التخزين العالية املقننةاالستنشاق باجلرعات أجهزة األمد احملتملة من هذه املركبات إلنتاج 
عدم اختاذ األطراف للمقررات ذات الصلة، والدعم الالزمة ملا سينجم من مواد مستنفدة لألوزون، و

  . الضرورية واملوافقة عليها ذات الصلةاتدامستخ االاتعملية تعيينالستخدام اللوجسيت 
 دفعة  فيتمثل يف تنظيم إنتاجالتقنية الطبيةأما اخليار الثالث الذي نظرت فيه جلنة اخليارات   - ١٦

قابل للتحقيق إذا مل يتأخر أكثر  ه اخليار وتعتقد أنوتوصي اللجنة ذا. ٢٠١١ة يف عام  أخريخمصصة
 ٢٠١١ويؤيد الفريق موعد . ٥ من املادة ١بلدان العاملة مبوجب الفقرة تنفيذ مشاريع التحويل يف ال

والقدرة ، مركبات الكربون الكلورية فلورية إنتاج التوقّف عن واضح املعامل يف جمال ألنه يوفّر هدفاً
 أقل من تكاليف التخزين مقارنة  بالنسبة ملنتجي هذه املركبات، وقدراًوضع التوقعات للمستقبل على

جهزة وألنّ من شأنه أن يشكّل للشركات املصنعة أل، ٢٠٠٩اليف املتصلة حبملة اإلنتاج لعام التكب
 البدائل التحول إىل على حافزاًالعاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية  املقننةاالستنشاق باجلرعات 

  .اخلالية من هذه املركبات
يت سوف يتعين إنتاجها، يرى الفريق أنّ  المركبات الكربون الكلورية فلوريةومن حيث كمية   - ١٧

باستثناء (من شأنه أن يليب احتياجات مجيع البلدان  طن ١ ٠٠٠حنو من   دفعة خمصصةتنظيم إنتاج
، )املقننةاالستنشاق باجلرعات أجهزة  ستواصل تلبية احتياجاا اخلاصة من االصني اليت يعتقد الفريق أنه
 عن إنتاج هذه األجهزة العاملة مبركبات الكربون ٢٠٠٩ية عام اهلند يف اوذلك شريطة أن تتوقّف 

  ).٥٤/٣٥كما أوحت بذلك اللجنة التنفيذية يف املقرر  (الكلورية فلورية
 التقنية الطبيةجلنة اخليارات ، تقترح ٢٠١١ يف عام  الدفعة املخصصةومن أجل تيسري إنتاج  - ١٨

  :، ومن ذلكمقرراتل ذا من عدة تعديالت لعملية االستخدام الضروري وما يتص
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يكون من الواضح تعديل نصوص عدة مقررات بشأن االستخدامات الضرورية ل  )أ(
) ٥( ٩/١٩ومن تلك املقررات املقرر . ٥ من املادة ١انطباقها على البلدان العاملة مبوجب الفقرة 

  ؛١٢/٢و
سائل ذات  لتيسري توفري معلومات أفضل عن امل األخرىتعزيز عدد من املقررات  )ب(

  الصلة باجلدوى االقتصادية؛
أن )  من تشجيعهابدالً(ات احلالية لكي يطلب إىل األطراف رتعديل نصوص املقر  )ج(

خذ إجراءات من قبيل التنسيق بني السلطات احلاكمة وضمان أال تكون سياسات حتديد األسعار تت
 ؛الكلورية فلوريةلكربون  العاملة مبركبات ااملقننةاالستنشاق باجلرعات أجهزة متيزية ضد  
أن حتديد املستويات املعقولة لألعمال النشطة يف جمال وضع معايري واضحة بش  )د(

  ذات الصلة اليت ثبت عدم جدواها؛البحث والتطوير، وحتديد موعد ائي للتوقّف عن اجلهود 
  العاملة مبركباتاملقننةاالستنشاق باجلرعات أجهزة اعتماد مقرر ينص على أنّ   )ه(
  ، هي أجهزة غري ضرورية؛٢٠٠٧ بعد عام ، اليت مت تسويقها أوالًالكلورية فلوريةالكربون 
لكي تشمل  متطلبات املعلومات بالنسبة لالستخدامات الضرورية األخرى تعزيز   ) و(

 ؛٢٠١١ة فيما يتعلق حبجم اإلنتاج ضمن محلة  الدقّلتوطيدمعلومات إضافية تكون مهمة 

إمكانية  واستعراضها قبل اإلعفاءات لضمان مواصلة طلب املقرراتمن اختاذ ما يلزم   ) ز(
  ؛ بالدفعات املخصصةاالستفادة من خمزون اإلنتاج

تعد ضرورية من قبل النظر يف اشتراط أن توضح األطراف املصدرة أنّ صادراا   ) ح(
، والنظر  فلوريةالكلورية العاملة مبركبات الكربون املقننةاالستنشاق باجلرعات جهزة البلدان املوردة أل

ذا الشأن يف تعزيز املقرر احلايل الذي يقتضي من األطراف أن ت الواردات  أنّ عندما ترىبلغ األمانة
  مل تعد ضرورية؛ذات التركيبة املعينة من هذه األجهزة 

 يف مقارنة مبا هو سائد حالياًاملرونة يف استخدام املخزونات املزيد من توخي   ) ط(
  .املقررات

١٩ -  ن النظر فيها قائمة غري التقنية الطبيةجلنة اخليارات ت وأعدحصرية باملقررات اليت قد يتعي 
مبوجب لكي تشمل األطراف العاملة لتيسري إدخال تعديالت على عملية االستخدامات الضرورية 

   )٢(. النهائية الدفعة املخصصةإنتاج و٥ من املادة ١الفقرة 

                                                        
 )ب( ٥؛ والفقرة ٦/٩ من املقرر ٤؛ والفقرة ٥/١٨ من املقرر ٥؛ والفقرة ٤/٢٥تشمل هذه القائمة املقرر   )٢(

؛ واملقرر ٨/١٠؛ واملقرر ٨/٩ من املقرر ١٠ و٩ و٨؛ والفقرات ٧/٢٨ من املقرر ٢والفقرة ؛ ٧/٣٤املقرر من 
؛ ١٠/٦ من املقرر ٥، والفقرة ٩/٢٠واملقرر ؛ ٩/١٩ من املقرر ٥؛ والفقرة ٨/١٢ من املقرر ٣؛ والفقرة ٨/١١

؛ ١٦/١٢ من املقرر ٣ و٢والفقرتني ؛ ١٥/٥؛ واملقرر ١٤/٥؛ واملقرر ١٢/٢ من املقرر ٨ و٦ إىل ٢والفقرات 
 ٣ و٢؛ والفقرتني ١٨/١٦ من املقرر ٨ و٧ والفقرتني ؛١٨/٧ من املقرر ٣ و٢؛ والفقرتني ١٧/٥ من املقرر ٢والفقرة 

 .١٩/١٣من املقرر 
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  لوجيا والتقييم االقتصادياملسائل اإلدارية لفريق التكنو  - ٢
فيما يتعلق مبسائل امليزانية، يشري فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل أنه مستمر يف   - ٢٠

جلنة  واخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيلجلنة السعي إىل التقليل إىل أدىن حد من التكاليف، وإىل أنّ 
عراض تركيبة ت تعمالن على اس وتكييف اهلواء واملضخات احلراريةاخليارات التقنية املعنية بالتربيد

املسائل اهلامة املتعلقة إعادة التركيز على وكانت احلاجة إىل . الكفاءة يف التكاليفأعضائها لضمان 
 من األسباب اهلامة اليت دفعت هذه األخرية إىل القيام كلورية فلوريةمركبات الكربون اهليدروبإبدال 

 دوالر ١٠٠ ٠٠٠ قدره  طارئاًوفيما يتعلق بسفر أعضاء الفريق، طلب الفريق متويالً. تعراضذا االس
تكاليف سفر األعضاء القادمني من األطراف  من أجل تغطية ٢٠٠٩ و٢٠٠٨يف السنة خالل عامي 

وإذا مل .  املتنوعة لالجتماعاتاملصروفات، ومن أجل تغطية ٥ من املادة ١غري العاملة مبوجب الفقرة 
يتسن توفري هذا التمويل، يقترح الفريق تغطية تكاليف املهمات اليت ستوكل إليه يف املستقبل من ميزانية 

ما تعدد األطراف التابع ألمانة األوزون أو من غريها من املصادر املناسبة وذلك على أساس املالصندوق 
ه سيضطر إىل مواصلة السعي للحصول  أن إىل الفريقشريوي. ستتطلبه تلك املهمات من وقت وتكاليف

نّ وإىل استكشاف سبل التمويل من املؤسسات ألعلى التمويل من احلكومات واجلمعيات والشركات 
  . رفضت هذه الطلباتسبق وأن األطراف 

، أفاد الفريق بأنه ميكن للجنتني اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيلبلجنة وفيما يتعلّق   - ٢١
تني التابعتني هلا أن تعقدا اجتماعات منفصلة، مما يتيح التقليل إىل أدىن حد من التكاليف وييسر الفرعي

رئيس ال مهمة ٢٠٠٧ بأنّ السيد جوناتان بانكس باشر يف عام أيضاًوأفاد . الزيارات امليدانية املهمة
وفيما  .تقنية املعنية بربوميد امليثيلاخليارات الللجنة شارك للجنة الفرعية املعنية باهلياكل والسلع التابعة امل

أنّ حجم العمل الذي تقوم به هذه اللجنة سوف  الفريق إىل أشاريتعلق باخليارات التقنية الطبية، 
لى اعفاءات االستخدامات الضرورية، وإىل  بتضاؤل عدد طلبات احلصول ع٢٠١١يتضاءل بعد سنة 

هياكل الفريق، والسيما ما يتعلق منها باللجان التابعة أنّ األمر قد يتطلب النظر عندها يف زيادة توحيد 
 عن رئيس مشارك باخلصوصبصدد البحث  وفيما يتعلق بالعضوية، أشار الفريق إىل أنه وأخرياً. له

، ٥ من املادة ١للجنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات يكون من أحد األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
لفائدة  واحلراجة ونشر مشاتل النباتات وإعادة غرس البساتنيحب الزمل افحة وعن خبري يف جمال مك
، وخرباء يف طريان الوقاية من )اللجنة الفرعية املعنية بالتربة (املعنية بربوميد امليثيلجلنة اخليارات التقنية 

االستنشاق باجلرعات أجهزة  صنعاحلرائق لفائدة جلنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات، وخرباء يف 
  .٥ من املادة ١ من األطراف العاملة مبوجب الفقرة املقننة

  اجلوانب املناخية حلماية طبقة األوزون  - ٣
 عن اجلوانب املناخية حلماية طبقة األوزون يرد يف  فصال٢٠٠٨ًيتضمن التقرير املرحلي لعام   - ٢٢

قلق الربوتوكول بشأن تغير املناخ  وبعد استعراض. )من النسخة اإلجنليزية (٢٣٤-٢٢٧الصفحات 
 بأنّ املواد املستنفدة ١٩٨٧ديباجة بروتوكول حيث انتقل من التسليم يف (الذي زاد على مر السنني 

 الذي دعا إىل مراعاة تغري املناخ يف ١٩/٦ إىل اعتماد املقرر احتباس حراريلألوزون هي غازات 
، الحظ التقرير املنافع املناخية الكبرية احملتملة اليت ) فلوريةمركبات الكربون اهليدروكلوريةاختيار بدائل 
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ولتحقيق تلك املنافع، يرى الفريق أنه من . ميكن جنيها من االختيار ونشر التكنولوجيات البديلة بذكاء
املهم حبث األداء املناخي للبدائل على مدى دورة احلياة وذلك بالنسبة الختيار عمليات التحويل وحتديد 

  .اعيدهامو
جلين املنافع على مستوى كل من األوزون  اخليارات املتاحة األخرى أيضاًويستعرض التقرير   - ٢٣

زيادة اإلسراع مبا هو مقرر من عمليات التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون : واملناخ، ومنها
الكربون مركبات واد و؛ ومجع هذه امل٥ من املادة ١بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 وتدمريمها؛ وفرض قيود أو ضوابط على االستخدامات املعفاة؛ واختاذ تدابري عملية اهليدروفلورية
واستخالصها وإعادة استعماهلا؛  الكربون اهليدروفلوريةالحتواء املواد املستنفدة لألوزون ومركبات 

نامجة يف املناخ عن أي استخدامات ووضع مقتضيات وحوافز ملوازنة استنفاد األوزون واآلثار ال
التسرب من مصارف املواد الكيميائية مثل (مستمرة؛ واحلد من التطبيقات ذات االنبعاثات املقصودة 

الرغوية، ومن عمليات اختبار وصيانة معدات الوقاية من احلرائق واملنتجات اليت حتتويها املعدات 
 االحترار العاملي املنخفضة أو املنعدمة، اليت ميكنها ؛ ونشر البدائل ذات احتماالت)ومعدات التربيد

الطاقة مساوية ملا حتققه اخليارات ذات احتماالت االحترار العاملي العالية أو  كفاءة يف حتقّقبأمان أن 
وعالوة على اخليارات التقنية، أشار الفريق إىل أمهية اخليارات السياساتية . حىت أفضل من ذلك

عمليات حظر املعدات غري الضرورية، ومعايري األداء، واالعتماد، والقيود، مثل ( كالقواعد التنظيمية
مثل الضرائب، وتبادل (، واألدوات االقتصادية ) اهلالكةالكربون اهليدروفلورية مركبات واستخالص

ملواد املبالغ املودعة واملستردة يف جمال استخدام ااالنبعاثات، وموازنات الكربون، واحلوافز املالية، و
وشراكات مثل العمليات الطوعية خلفض االستخدام واالنبعاثات، (ية ع، واالتفاقات الطو)الكيميائية

تعميم التكنولوجيات احلائزة لرباءات االختراع على العموم، واألخذ باملبادئ والدوائر الصناعية، 
تعدد امل من الصندوق مثل متويل األوزون(، والتعاون الدويل )توجيهية يف جمال أفضل املمارساتال

األطراف واستكماله مبسامهات إضافية من آليات متويل املناخ مثل آلية التنمية النظيفة ومرفق البيئة 
 أيضاًوذلك من أجل ضمان أن توفّر مشاريع محاية األوزون املمولة لفائدة البلدان النامية احلماية العاملية 

  ).للمناخ والبيئة بشكل أفضل
، الحظ الفريق حاجة اللجنة ٥ من املادة ١علق باألطراف العاملة مبوجب الفقرة وفيما يت  - ٢٤

تعدد األطراف إىل إجياد السبل والوسائل اليت تكفل هلا تنفيذ الوالية املسندة هلا املالتنفيذية للصندوق 
دى متويل ل واملتمثلة يف النظر يف املسائل البيئية األخرى، مبا يف ذلك املناخ، ١٩/٦مبوجب املقرر 

ويف هذا الصدد، أشار الفريق إىل أنّ محاية بروتوكول . التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون
 وذلك مثالًالعمل البيئي العاملي مونتريال لكل من األوزون واملناخ يتيح فرصة لزيادة كفاءة تكاليف 

ال املتوفرة يف املصادر األخرى، حسب موتعدد األطراف باألامل يف الصندوق ةاستكمال األموال املتوفرب
من املصدر الشامل، يوصي ال وتفادي التأخري وتيسري التمويل ولتحقيق ذلك بشكل فع. ضاءتاالق

ادئ بضرورة تعديل مب أيضاًومع ذلك، فهو يوصي .  لدى الصندوق خدماتالفريق باستخدام شباك
ليف، اليت ال تراعي سوى احتماالت استنفاد التوجيهية احلالية وعتباته يف جمال كفاءة التكاالصندوق 

ويف هذا الصدد، الحظ الفريق أنّ . يف عالقته باملناخ محاية األوزون تعظيماألوزون، وذلك من أجل 
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بدائل املواد املستنفدة لألوزون ذات احتماالت االحترار العاملي  تكاليف ةالنهوج البديلة حلساب كفاء
  .هي وج قد تكون مفيدةسبان تقييم دورة حياة البدائل،  اليت تأخذ يف احلكتلكالعالية، 

يرى الفريق أنّ ، مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةإبدال وفيما يتعلق بتكنولوجيات   - ٢٥
 جيدة وناضجة تقنياً أولويات كل طرف ينبغي أن تكون حتويل القطاعات اليت تتوفّر فيها بدائل أوىل

مثل احتواء وصيانة معدات التربيد  (البدائل الراقية بيئياًما يتعلق بير فيجتاوزت مرحلة التطوواليت 
واستخدام  يروصوالتوالتكييف، ومعظم استخدامات املواد املستنفدة لألوزون يف املذيبات واأل

ثاين أكسيد الكربون واملربدات الطبيعية األخرى اليت ميكن يف إطارها إحراز األمان واهليدروكربون، 
 تستطيعل ناضجة تقنيا  بدائأن تكون على شكل اعتمادا األولوية الثانية فيمكن أم). ة الطاقةوكفاء

تعدد األطراف بالنسبة املمورد كان، ولكن عن طريق الصندوق أي من (الستثمارات اإلضافية ا
 يف املناخ يف إطارها أن ختفّف من حدة اآلثار املترتبة) ٥ من املادة ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 املواد املستنفدة الستخالصوذلك عرب االحتواء أو حتسني كفاءة الطاقة أو األخذ بأفضل املمارسات 
ثابة تأخري وميكن لألولوية األخرية أن تكون مب. عندما يبلغ أحد املنتجات اية العمرلألوزون 

يب أولوية أي مشروع أو نشاط وإعادة ترت)  هذا التأخري ال يؤثّر يف االمتثالإذا كان(لالستثمارات 
  .تتوفّر بشأنه بدائل ذات تأثريات هامة على املناخ والبيئة

إيالء " من أجل ١٩/٦ تنفيذ املقرر  واقتصادياًويف اخلتام، الحظ الفريق أنه باإلمكان تقنياً  - ٢٦
  األمور منهااألولوية للمشاريع والربامج اليت تكون فعالة من حيث التكاليف واليت تركز على مجلة من

 يف البيئة، وال سيما يف املناخ، وأن تفي ةر املترتبثامن شأا أن تقلّل من اآلتوخي بدائل ومواد استعاضة 
  دائماًترىف قد ال ابيد أنّ األطر". تعلقة بالصحة والسالمة واالقتصادكذلك بسائر االعتبارات امل

ومع ذلك، يذهب الفريق إىل . عادة الصندوق يراها سمة بكفاءة التكاليف كمامتالتدابري ذات الصلة 
تكون تكاليفه على قدر من الكفاءة أكرب من القول بأنّ التمويل املنسق يف األوزون واملناخ سوف 

، الحظ الفريق أنّ األطراف العاملة مبوجب وأخرياً. تكاليف السعي إىل حتقيق هذه األهداف على انفراد
وضع وتطبيق معايري "اليت تقدم إىل اللجنة التنفيذية عند تعليمات  سوف تدي بال٥ من املادة ١الفقرة 

األعمال اهلادفة إىل إدراج العوامل ، وأنّ األطراف رمبا تود أن تكفل أنّ "متويل للمشاريع والربامج
 هي أعمال متسقة مع التكنولوجيات ٥ من املادة ١املناخية يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

املتبعة يف البلدان غري العاملة مبوجب هذه الفقرة، مع ) وما يتمخض عنها من منتجات (والسياسات
  .مراعاة الطابع العاملي لألسواق ولقضايا االستدامة

 بشأن التدمري ١٧/١٧ املطلوبة مبوجب املقرر ةتقرير اللجنة التنفيذية عن دراسات احلال: ٤البند 
  )١٨/٩املقرر (ون  لألوزةالسليم بيئياً للمواد املستنفد

لجنة التنفيذية لقد مت الفراغ من إعداد التقرير النهائي للخبري االستشاري الذي استأجرته ال  - ٢٧
وميكن اإلطالع على هذا .  للمواد املستنفدة لألوزون السليم بيئياًبالتدمريت الصلة لدراسة املسائل ذا

ستنفدة لألوزون غري املرغوب فيها يف البلدان  جتميع ومعاجلة املواد املبشأندراسة "التقرير املعنون 
يف موقع أمانة األوزون على اإلنترنت " ٥العاملة وغري العاملة مبوجب املادة 

http://www.ozone.unep.org.  
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 واستخالصهاوبصورة عامة، الحظ التقرير أنّ إعادة تدوير سوائل التربيد املستنفدة لألوزون   - ٢٨
على اخلدمات بعد البيع يف  لتلبية الطلب ٢٠١٠ بعد عام  ضرورينيسيكونان، من الناحية السوقية،

، وأنّ إعادة تدوير )وخباصة لتفادي حاالت النقص (٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة البلدان 
وإضافة . سيكونان مهمني لتلبية الطلبات على تطبيقات االستخدامات احلرجة واستخالصهااهلالونات 
، من الناحية البيئية،  ضرورياًبري أي مادة مستنفدة لألوزون غري مرغوب فيها أمراًسيكون تدإىل ذلك، 

  .لتفادي اإلطالق يف الغالف اجلوي
  :وجاء يف التقرير ما يلي  - ٢٩

مثل تلك اليت حتظر اإلطالق يف اهلواء وتشترط  (القواعد التنظيمية على الرغم من أنّ  )أ(
فإنها ضرورية خلطط إدارة املواد املستنفدة لألوزون، ) تخالصاالساملصادقة التقنية واستخدام معدات 

 أيضاً االتصال بالدوائر الصناعية والتثقيف والتدريب واإلنفاذ من العناصر الرئيسية ويعد. ال تكفي
  مل توضع للقيام بدور رئيسي يف الربنامج؛ إذا كانت احلوافز السوقية وخباصةلنجاح أي برنامج، 

ويف هذا الصدد، تتناول األسئلة االستكشافية الرئيسية . نطاق الربنامججيب حتديد   )ب(
أنواع املعدات ال تتيح كلّها كفاءة التكاليف يف ألنّ (القطاعات اليت ينبغي أن تدرج يف الربنامج 

 املواد املستنفدة لألوزون من استخالص؛ وما إذا كان ينبغي ) املواد املستنفدة لألوزوناستخالص
أو / عن املواد املستخدمة كمربدات؛ وما إذا كان ينبغي تطوير القدرات على استرداد و، فضالًالرغاوى

وفيما يتعلق بالقطاعات اليت ينبغي . تدمري ما جمع من املواد املستنفدة لألوزون غري القابلة للتدوير
 باألخص تطبيقات إدراجها يف الربنامج، ترى الدراسة أنّ التربيد وتكييف اهلواء ورغاوى األجهزة

  أكثر من غريها؛ا القطاع التجاري هي اليت تستدعي االهتمام 
كلفة هي العقبة الرئيسية يف سبيل حتسني إدارة املواد املستنفدة لألوزون، ملا كانت الت  )ج(

الستخالص واالسترداد والتدمري سيكون على اتوفري التدفقات النقدية من خالل احلوافز االقتصادية فإنّ 
 ويف هذا الصدد، تالحظ الدراسة أنّ خيارات التمويل املستخدمة . يف جناح الربامج ذات الصلةحامساً
ضرائب بلدية وضرائب تنطوي على فرض  ٥ من املادة ١ يف األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة حالياً

 املستنفدة هذا، وقد عرضت ختفيضات يف األسعار يف مقابل إعادة املواد. على املعدات اجلديدة
 أنّ خطط مسؤولية املنتجني، اليت حتمل الـمنتج املسؤولية عن أيضاًوترى الدراسة . لألوزون املستعملة

 كامل أطوار حياة املنتجات، قد تكون جمدية يف احلاالت اليت يكون فيها عدد أصحاب املصلحة قليالً
  ؛ قويةني معا جهوداً أو الدولة أو االثنالعامويف البلدان اليت يبذل فيها القطاع 

مبا أنّ أحد العناصر الرئيسية لتكاليف أي برنامج من برامج إدارة املواد املستنفدة   )د(
فإنّ جغرافية البلد وهياكله سيكون نقل هذه املواد من املستعمل إىل موقع التخلص النهائي، لألوزون 

وضع  الصدد، ترى الدراسة أنّ ويف هذا. األساسية مها من االعتبارات األساسية لدى وضع الربنامج
 برامج جلمع املواد املستنفدة لألوزون السائبة أو جلمع األجهزة خارج املناطق احلضرية قد ال يكون أمراً

  ؛)اخيةنامل( من الناحية البيئية  من الناحية االقتصادية أو مفيداًجمدياً
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ة ملناولة التدفقات لئن كان االعتقاد يسود بأنّ قدرات مرافق التدمري القائمة كافي  )ه(
احلالية واملقبلة من نفايات املواد املستنفدة لألوزون، فإنّ تصدير هذه املواد لتدمريها يف اخلارج قد 

ومن مث، فإنه رمبا من األفضل للبلدان اليت لديها كميات كبرية من هذه . يفضي إىل مجلة من التعقيدات
ق ويف هذا الصدد، قد يكون حتسني مراف.  أو االسترداداملواد أن تسعى إىل األخذ خبيارات حملية للتدمري

 ).وذلك يف مقابل بناء مرافق جديدة( يف خفض التكاليف مساعداً) مسنتمثل أفران األ(التدمري احلالية 
وترى الدراسة أنّ البلدان اليت لديها كميات ضئيلة من املواد املستنفدة لألوزون قد ال حتقق كفاءة يف 

حبسب نوع التكنولوجيا (تكلفة إنشائها باهظة  ألنّ ت ببناء أو تشغيل مرافق تدمريالتكاليف إذا قام
 وملساعدة هذا النوع من البلدان، تقترح الدراسة ضرورة توضيح ).واحلجم والقدرة على التدمري

ايات ذات وترشيد مقتضيات التصدير، وتوفري املساعدة لضمان قدرة هذه البلدان على تصدير النف
 وترى الدراسة . لشروط اتفاقية بازل وغريها من االتفاقيات اإلقليمية اليت قد تكون منطبقةاًقالصلة وف

دويل من أجل ربط تعدد األطراف أن يتيح نظام غرفة مقاصة امل أنه قد يكون من املفيد للصندوق أيضاً
 أو ها القدرة على ذلك بالبلدان اليت لديتدمري املوادالعرض بالطلب ووصل البلدان اليت لديها حاجة إىل 

  .بالعمالء الذين حيتاجون إىل تلك املواد ملواصلة االستخدامات احلرجة
  :ومن التوصيات األخرى ما يلي  - ٣٠

 ملناولة املواد املستنفدة لألوزون تنطبق إىل وضعهامبا أنّ املرافق واإلجراءات اليت مت   )أ(
طط خلينبغي ماالت االحترار العاملي العالية، ذات احت مركبات الكربون اهليدروفلوريةحد كبري على 

 من ، وذلكمركبات الكربون اهليدروفلوريةمجيع املواد، املستنفدة لألوزون وكذلك أن تشمل اإلدارة 
  أجل تعظيم املنافع املناخية؛

 وبني مسك السجالت واحترام مقتضيات اإلبالغ من القدر الالزم ينبغي املوازنة بني  )ب(
  ية ذات الصلة؛األعباء اإلدار

   والتدمري؛ستردادلال مقابل دفع النهائينيينبغي أالّ يشترط من املستعملني   )ج(
استكشاف خيارات متويل جديدة ملساعدة اجلهود اليت تبذهلا يف هذا اال ينبغي   )د(

عدد تامل، مبا يف ذلك املساعدة املباشرة من الصندوق ٥ من املادة ١البلدان العاملة مبوجب الفقرة 
ويف هذا الصدد، ينبغي . أو من خطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات ذات الصلة باملناخاألطراف 

ص اآلمن من املواد  التخلّزاملؤسسات وتوسيع نطاقها لكي تعزاستعراض الواليات املسندة هلذه 
  .املستنفدة لألوزون غري املرغوب فيها

قتصادي بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم اال: ٥البند 
  )١٩/١٠املقرر (األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

 على موجز UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/2 من الوثيقة ٦٨-٢٤ميكن االطالع يف الصفحات   - ٣١
تعدد  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن جتديد موارد الصندوق املللدراسة اليت أجراهامطول 

  .األطراف
  ـــــــ


