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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
  والعشرون  الثامناالجتماع

 ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١١ - ٧، نكوكبا

 يف لألطراف العضويةفتوح املتقرير االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل 
  بروتوكول مونتريال

  افتتاح االجتماع  - أوال
 يف بروتوكول لألطراف العضويةفتوح املن للفريق العامل وعقد االجتماع الثامن والعشر  -١

 الفترة من يف  بانكوكيف املتحدة األمم مركز مؤمترات يف طبقة األوزونل املستنفدةمونتريال بشأن املواد 
 )الدامنرك(سورنسن ل آمان ميكاالجتماع السيد رئاسة  يف واشترك. ٢٠٠٨ هيولي/ متوز١١ إىل ٧

  ).أفريقياجنوب  (نوفرانسيس بومجودي والسيدة 
يوليه، / متوز٧ يومن م العاشرة ومخس دقائق االجتماع يف الساعةالسيد سورنسن افتتح   -٢
  .  بانكوكيف يف االجتماع نياملشاركبرحب و
، سوويت خونكييتنيابة عن السيد ، شادا سينغاالفانيجاراالسيد كل من   افتتاحيببيانوأدىل   - ٣

األمني التنفيذي ألمانة ، والسيد ماركو غونزاليس، وزير الصناعة يف تايلندونائب رئيس الوزراء 
  .األوزون

.  يف االجتماعنياملشارك، بنيابة عن حكومة وشعب تايلند ،سينغاالفانيجاسيد الورحب   -٤
 املمتازةل اعماألب عن ترحيبه فأعرب، ١٩٨٧ يف عام بدايته جناح بروتوكول مونتريال منذ وأشار إىل

التخلص ب التعجيلمثل ، املنتظرةعرض املهام و.  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادياليت يضطلع ا
وفيما . التربيد وتكييف اهلواء يقطاع يفسيما والة،  فلورياهليدروكلوريةالتدرجيي من مركبات الكربون 

 من ١ الفقرةوجب مب العاملة لألطرافمالية  وةتقنيتوفري مساعدات  إىلدعا ، األخري بالقطاعيتعلق 
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ل جلداول ختفيض مركبات  االمتثامن األطراف التمويل الالزم لتمكني تلك إىل أيضاً وأشار. ٥املادة 
 لتجديد ةخمتلفمتويل سيناريوهات  أن إىل وأشار ، مبوجب الربوتوكولة فلورياهليدروكلوريةالكربون 

 األطرافحث ، ويف اخلتام. أُعدت لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد األطرافتعدد املموارد الصندوق 
  .كولوالنجاح يف تنفيذ الربوت الرامي إىلالزخم  على احلفاظ على

مد يف لقرار التارخيي الذي اعت اإىل وأشار. السيد غونزاليس باملشاركني يف االجتماعورحب   -٥
 اهليدروكلورية مركبات الكربون علىتنفيذ تدابري الرقابة ب تعجيلالواملتعلق بالسابق  األطرافجتماع ا

 حيز النفاذ تدخل يف ذلك االجتماع ت اعتمديتالربوتوكول ال قيحاتنت أنفأشار إىل ، فلورية
التحديات اليت تواجهها  إىللفت االنتباه و. ٢٠٠٨مايو /أيار ١٤طراف يف  جلميع األة ملزموأصبحت
توكول  لتنفيذ برواألطرافتعدد املجتديد موارد الصندوق  هامن بينو،  احلايلهاجتماع يف ااألطراف

 يعود بالنفع عليهم وعلى  اتفاقإىل على التوصل األطراف وحث، ٢٠١١ - ٢٠٠٩مونتريال للفترة 
 املستنفدة اغري املرغوب فيهلمواد ل التدمري املأمون بشأندمت مقترحات قُ أن والحظ. البيئة نفسها

تقرير اخلبري االستشاري بشأن هذا املوضوع معلومات يوفر  أن يف أملهعرب عن فأ، األوزونلطبقة 
  . املناقشاتيسترشد ا يفمفيدة 

ثري تسوف  ابأ تنبأ،  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديأعدهارير اليت التقاإن عدد  عدبو  -٦
 يف األطراف الذي سيعقد اجتماع إىلتوصيات ميكن تقدميها وضع  إىلتؤدي أن  وحاميةمناقشات 

 املتعلقة أعمالهاليت تشمل ،  الرئيسية للفريقاألعمالوسلط الضوء على . ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
ولفت . لضروريةا واالستخدامات احلرجةواالستخدامات  وبروميد امليثيل وريد الكربونرابع كلب

 األساسيةلتلبية االحتياجات احمللية الالزمة مدادات بروميد امليثيل بإ املتعلق االقتراح إىل أيضاًاالنتباه 
  .٥ من املادة ١ الفقرةوجب مب العاملة لألطراف

مثل ،  أخرىمنتديات باالشتراك مع أُحرزصف التقدم الذي و، األمانةأعمال فيما يتعلق بو  -٧
اجلمارك  ومنظمة ، بشأن تغري املناخاإلطارية املتحدة األممواتفاقيه  ، اجلويةلألرصاد العاملية املنظمة
. األخرى الترابط مع اهليئات  أوجهعن أخباريةعداد نشرة إ األمانة باعتزامبلغ االجتماع أو، العاملية

 إىلا يؤدي مب، اإلقليمي من التركيز اً مزيدإلعطائه هاعملأعادت تنظيم أسلوب  األمانة أن وأوضح أيضاً
 الكرسي الرسويل أنأعلن ، ويف اخلتام. لألطرافاملقدم وتعزيز الدعم  خفض التكاليف فوائد مثل

 أقرب إىل  الربوتوكولأصبحوبذلك ، األوزون يف معاهدات طرفني ٢٠٠٨ خالل عام اوالعراق أصبح
  . التصديق العامليحيقق األطرافاتفاق بيئي متعدد ول أ يصريأن 

  املسائل التنظيمية  - ثانياً
  احلضور  -ألف

 أفغانستان، اجلزائر، األرجنتني، :لية يف بروتوكول مونتريالاألطراف التا حضرت االجتماع  -٨
تان، ، بلجيكا، بنن، بوأرمينيا، أستراليا، النمسا، البهاما، البحرين، بنغالديش، بربادوس، بيالروس

روندي، كمبوديا، الكامريون، كندا، مجهورية أفريقيا وبوليفيا، الربازيل، بروناي دار السالم، بلغاريا، ب
الوسطى، تشاد، شيلي، الصني، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، 
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لدامنرك، جيبويت، دومينيكا، اجلمهورية اجلمهورية التشيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، ا
، فرنسا، الغابون، الدومينيكية، مصر، السلفادور، أستونيا، إثيوبيا، اجلماعة األوروبية، فيجي، فنلندا

، غواتيماال، غينيا، غينيا بيساو، اهلند، إندونيسيا، مجهورية إيران اإلسالمية، العراق، إيطاليا، أملانيا، غانا
الكويت، قريغيزستان، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،  األردن، كازاخستان، كينيا، جامايكا، اليابان،

اجلماهريية العربية الليبية، ليتوانيا، مدغشقر، مالوي، ماليزيا، امللديف، مايل، موريتانيا، لبنان، 
 هولندا، موريشيوس، املكسيك، واليات ميكرونيزيا املوحدة، منغوليا، املغرب، موزامبيق، ناميبيا،

نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجرييا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، 
سانت فينست يا، ومانيا، االحتاد الروسي، سانت لوسالفلبني، بولندا، الربتغال، قطر، مجهورية كوريا، ر

 سرى النكا، ،، جنوب أفريقيان سليماغرينادين، ساو تومي وبرنسييب، السنغال، سلوفينيا، جزرو
 سوازيلند، السويد، سويسرا، اجلمهورية العربية السورية، طاجكستان، توغو، ترينيداد ،السودان

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا وغندا، أتركيا، تروكمنستان، توفالو، تونس، وتوباغو، 
ييت أوروغواي، أوزبكستان، فانواتوا، ف املتحدة األمريكية، الشمالية، مجهورية ترتانيا املتحدة، الواليات

  .نام، اليمن، زامبيا وزمبابوي
وكاالا املتخصصة و  املتحدةاألممكيانات ومنظمات مراقبون من  حضر االجتماعكما   -٩
املتحدة بروتوكول مونتريال، أمانة اتفاقية األمم بتنفيذ أمانة الصندوق املتعدد األطراف املعين : لتاليةا

اإلطارية بشأن تغري املناخ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، شعبة مرفق البيئة العاملية يف برنامج األمم 
املتحدة للبيئة، شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد يف برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمة األمم 

  .املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل
االجتماع مراقبون من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وبعض كما حضر   -١٠

 ,Alliance for Responsible Atmospheric Policy, Alliant International: اهليئات األخرى التالية

Arkema SA, BASF Polyurethane Specialities (China) Co. Ltd., California Cut Flowers, California 
Strawberry Commission, Carbon Reduction Technologies AS, Chemtura, Chulalongkorn 
University, Cool Quip, Crop Protection Coalition, Dow Agrosciences LLC, DuPont 
Fluoroproducts, DuPont International, Economic Community of West African States, Energy and 
Resources Group, Environmental Investigation Agency, Environmental Management Bureau, Fire 
and Environment Protection Network (NBK Ltd.), Florida Fruit and Vegetable Association/Crop 
Protection Coalition, Florida Tomato Exchange/Crop Protection Coalition, Greenpeace 
International, Gujarat Fluorochemicals Ltd., Guntner Asia Pacific Pte. Ltd., ICF International, ICL 
Industrial Products, Industrial Technology Research Institute, Institute for Governance and 
Sustainable Development, International Pharmaceutical Aerosol Consortium, Japan Fluorocarbon 
Manufacturers Association, Japan Industrial Conference for Ozone Layer and Climate Protection, 
Krauss Maffei Technologies GmbH, Kulthorn Kirby Public Company Ltd., Kulthurn Company 
Ltd., Macter International (Pvt.) Ltd., Mebrom MV, Naeslund International Ltd., National Scout 
Organization of Thailand, Natural Resources Defence Council, Nordiko Quarantine Systems Pty. 
Ltd, SRF Ltd., SunRice (Ricegrowers Ltd.), Technical Education and Skills Development 
Authority, TouchDown Consulting, Unilever Thai Trading Ltd., University of Chicago and 

Vimuttayalaya Institute.  

  األعمال جدول إقرار  -اء ب
على  واألعمالاتفق الفريق العامل على حذف بند واحد من مشروع جدول ، مناقشةوعقب   -١١

 التايل األعمال جدول أُقر، وبناء عليه. املالئمة البنود إطار يف األخرىالنظر يف عدد من املقترحات 
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بصيغته املعدلة ، UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/1 املؤقت الوارد يف الوثيقة األعمال جدول  إىلاستناداً
  :شفوياً

 .افتتاح االجتماع  -١

 :املسائل التنظيمية  -٢

 إقرار جدول األعمال؛  )أ(

 .تنظيم العمل  )ب(

 لفريق التكنولوجيا والتقييم ٢٠٠٨القضايا الناشئة عن التقرير املرحلي لعام   -٣
  :٢٠٠٧االقتصادي واملواضيع ذات الصلة العالقة من عام 

   لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛٢٠٠٨لتقرير املرحلي لعام ا  )أ(
 وعام ٢٠٠٩عفاءات االستخدامات الضرورية لعام استعراض التعيينات إل  )ب(

  ؛٢٠١٠
 ةملخص دراسة استطالعيه تتناول بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلوري  )ج(

لعاملة مبوجب  يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف اةفلوري
  ؛)١٩/٨املقرر  (٥ من املادة ١ ةالفقر

، واهلالون ١٢١١دراسة عن االختالالت اإلقليمية املتوقعة يف توافر اهلالون   )د(
 واآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ ذه االختالالت ٢٤٠٢ واهلالون ١٣٠١

  ؛)١٩/١٦املقرر (والتخفيف من حدا يف املستقبل 
عفاءات استخدامات عوامل إتوصيات بشأن كل من استعراض وإصدار   )ه(

 باالستخدامات؛ وبشأن استخدامات ة املرتبطالطفيفةالتصنيع؛ واالنبعاثات 
 أو ١٠/١٤ضافتها للجدول ألف من املقرر  إعوامل التصنيع اليت ميكن

  ؛)١٧/٦املقرر (حذفها منه 
جراء ص املتاحة إل بشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربون والفريالتقرير النهائ  )و(

  ؛)١٨/١٠املقرر (ختفيضات 
 ن وبدائله، والفرص املتاحة إلجراء -تقرير عن انبعاثات بروميد الربوبيل   )ز(

  ؛)١٨/١١املقرر (ختفيضات 
 ٢٠٠٩ لعامي ةعفاءات االستخدامات احلرجاستعراض التعيينات إل  )ح(

  ؛٢٠١٠و
  .لتقييم االقتصاديقضايا أخرى ناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا وا  )ط(

 بشأن ١٧/١٧ املطلوبة مبوجب املقرر ةتقرير اللجنة التنفيذية عن دراسات احلال  -٤
  ).١٨/٩املقرر ( لألوزون ةالتدمري السليم بيئياً للمواد املستنفد
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تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد   -٥
  ).١٩/١٠املقرر (ل مونتريال األطراف لتنفيذ بروتوكو

  .التنقيحات املقترحة على بروتوكول مونتريال  -٦
  .التعديالت املقترحة على بروتوكول مونتريال  -٧
  .مسائل أخرى  -٨
  .اعتماد التقرير  -٩
 .اختتام االجتماع  -١٠

  تنظيم العمل  -جيم
 واتفق الفريق على . الفريق العاملهاعتمد،  بشأن تنظيم العملالرئيس املشارك اقتراحاً عرض -١٢
 .لهاعمأجناز إل عاملة أفرقهمن  راه ضرورياًما ي إنشاء

 لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أو ٢٠٠٨القضايا الناشئة عن التقرير املرحلي لعام   - ثالثاً
  ٢٠٠٧املواضيع ذات الصلة العالقة من عام 

  لتقييم االقتصادي لفريق التكنولوجيا وا٢٠٠٨التقرير املرحلي لعام   -ألف 
تقرير لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الرئيس املشارك المبريت كوجيبريز قدم السيد  -١٣

اخليارات التقنية التابعة للفريق إىل عرض الرؤساء املشاركني للجان  ودعا ٢٠٠٨لعام الفريق املرحلي 
 .فتوح العضويةامل العامل قاستنتاجام على الفري

لجنة اخليارات التقنية الطبية، توصيات الفريق لاملشاركة الرئيسة  هيلني توب، وعرضت السيدة -١٤
 ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف صنع أجهزة االستنشاق الضروريةبشأن تعيينات االستخدامات 

وأوضحت أنّ هناك ختفيضات كبرية يف الكميات املعينة للجماعة األوروبية . باجلرعات املقننة
وقد أوصى الفريق وجلنة اخليارات التقنية الطبية التابعة له بالكمية املعينة من االحتاد . يات املتحدةوالوال

 وبالكمية ٢٠٠٩، ولكنهما مل يوصيا بالكمية اليت عينتها اجلماعة األوروبية لعام ٢٠٠٩الروسي لعام 
وأشارت املتكلّمة .  خمزونات كافية لتوافر بدائل أو وذلك نظرا٢٠١٠ًاليت عينتها الواليات املتحدة لعام 

إىل أنّ اجلماعة األوروبية أبلغت الفريق يف هذا األسبوع مبعلومات تقنية جديدة مهمة، وشددت على 
ف بشأن التعيينات وهو مستعد الستعراض املعلومات قبل اأنّ الفريق يرحب بفرصة العمل مع األطر

 . االجتماع العشرين لألطرافدموع

ق بالتخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات وفيما يتعلّ -١٥
 ، قالت السيدة توب إنّ تقدما٥ً من املادة ١الكربون الكلورية فلورية يف البلدان العاملة مبوجب الفقرة 

 الكربون أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات قد أُحرز يف التخلي عن استخدام كبرياً
وعلى الرغم من أنّ أقل .  متوافرة تقنياًادية حيث أصبحت طائفة واسعة من البدائل الكلورية فلورية
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 تفصلنا عن موعد التخلص من إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية، فإنّ عمليات  شهرا١٨ًمن 
، اليت ميوهلا ت واململوكة حملياًحتويل مصانع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة ذه املركبا

 يكون استمرار صنع أن ومع ذلك، يرجح أيضاً. تعدد األطراف، ال تزال يف مراحلها األوىلاملالصندوق 
وقد نظر . ٢٠٠٩ بعد عام غري عملي كميات صغرية من هذه املركبات لألغراض الصيدالنية أمراً

ه يف خيارات بشأن إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية الفريق وجلنة اخليارات التقنية الطبية التابعة ل
، وأوصيا حبملة ائية إلنتاج هذه املركبات وذلك بعد النظر يف ٢٠٠٩لألغراض الصيدالنية بعد عام 

 ٢٠١١املسائل التقنية واالقتصادية، وارتأيا أنّ هذا اإلنتاج ميكن، بشيء من التخطيط، أن يتحقق عام 
وأفادت املتكلّمة أنه سيكون باإلمكان التوصية بتاريخ مفضل . ذ املشاريع أكثر من ذلكما مل يتأخر تنفي

هلذه احلملة عندما تتضح مواعيد تنفيذ املشاريع ويتم حتديد التوقّعات بشأن الكميات املطلوبة من 
 .مركبات الكربون الكلورية فلورية

تابعة له استعرضا املقررات بشأن وقالت إنّ الفريق وجلنة اخليارات التقنية الطبية ال -١٦
 وخلُصا إىل أنّ الضرورية والتوجيه الداعم يف دليل تعيينات االستخدامات الضروريةاالستخدامات 

وقد .  ولكنها قد تعنيها٥ من املادة ١بعض املقررات ال تنطبق على األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ويف . خرية من التحول العاملي ومن محلة اإلنتاج النهائيةيتطلب األمر مقررات جديدة ملراعاة املراحل األ

اخلتام، قالت إنّ الفريق وجلنة اخليارات التقنية الطبية التابعة له يلتمسان التوجيه من األطراف لتقييم 
 .٢٠٠٩ اليت قد ترد يف عام ٥التعيينات مبوجب املادة 

قنية املعنية باملواد الكيميائية، إنه قد لجنة اخليارات التل املشارك  الرئيسوقال السيد يان راي، -١٧
 ثالثة تطبيقات لرابع كلوريد الكربون كمادة ١٩/١٥متت التوصية بتضمني اجلدول ألف من املقرر 

وقال إنه مل . ١٧/٦وسيطة، معينة من الصني، وحبذف تطبيق واحد هلذه املادة يف اهلند مبقتضى املقرر 
واستجابة للمقرر .  لعدم توافر كافة البيانات١٠/١٤ن املقرر توصية بتنقيح اجلدول باء ماليستطع 

 ن، أفاد املتكلّم بأنّ العمل جار –، الداعي إىل وضع معلومات مستكملة بشأن بروميد الربوبيل ١٣/٧
، ولكن  ن-ملادة بروميد الربوبيل  استنفاد األوزون قيم داالتم منوذج ثالثي األبعاد يف حتديد الستخدا

وطلب املتكلم إىل .  يف اليابان يف الواليات املتحدة والبلدان اآلسيوية واستقراراًيشهد تزايداًاستهالكها 
مث أبلغ عن احلالة السائدة . وتنقيحات ومقرراتاألطراف أن تضع نظام إبالغ لتوجيه أي تعديالت 

) CFC-113 (١١٣ - ملركبات الكربون الكلورية الفلورية الضروريفيما يتعلق بتعيني بشأن االستخدام 
لزيارة هذا البلد من ، وأشار إىل أنه قد مت حتديد خرباء ١٩/١٤مقدم من االحتاد الروسي مبوجب املقرر 

، اختتم بالقول إنّ الفريق وجلنة اخليارات التقنية املعنية وأخرياً. استبدال هذه املادةإمكانية أجل مناقشة 
وار مع الوفد الروسي خالل االجتماع الثامن والعشرين للفريق باملواد الكيميائية التابعة له سيواصالن احل

بشأن  ٢٠٠٩ يف عام  لألطراف يف الدوحةالعامل، وسيتم اإلبالغ يف االجتماع التاسع والعشرين
 .٢٠١٠ و٢٠٠٩ يف عام CFC-113بالكمية الالزمة من التوصية 

 ة املعنية بالرغاوى، موجزاًلجنة اخليارات التقنيلاملشارك الرئيس وقدم السيد بول أشفورد،  -١٨
وأشار إىل وجود منو سريع يف صنع البوليستريين املنبثق يف .  املعين بالرغاوى من التقرير املرحليللفرع

الصني ويف بلدان أخرى يف املنطقة، وذلك باعتماد مرافق الصنع على نطاق ضيق اليت تستخدم مركبات 
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  متزايد مركبات الكربون اهليدروكلورية ب وبقدر ١٤٢ -الكربون اهليدروكلورية فلورية 
 ومبا أنه ال يكاد يوجد سوى القليل من املرافق املوازية يف البلدان غري العاملة مبوجب. ٢٢ –فلورية 
هذا، .  صعباًار التكنولوجيات املناسبة للتخلص التدرجيي سيكون أمراً، فإنّ اختي٥ من املادة ١الفقرة 

 تدفعه يف ذلك متطلبات حتسني كفاءة  سريعاً يوريثان يف الصني منواًويشهد استعمال رذاذ رغوة بويل
 .الطاقة يف البيوت احلالية

وفيما يتعلق باإلدارة املصرفية، أفاد املتكلّم بأنّ كالّ األطراف العاملة وغري العاملة مبوجب  -١٩
ينطبق باألخص على وهذا األمر .  مازالت تقيم استخدام متويل الكربون الطوعي٥ من املادة ١الفقرة 

بيد أن هذا االسترداد غري ممكن من . الرغاوى حيث تكلفة االسترداد عالية بسبب تكاليف متييز املواد
 نظراً) رذاذ رغوة بويل يوريثان على وجه اخلصوص(الناحية التقنية بالنسبة لبعض أنواع رغاوى املباين 

 أنّ العمل جيري على تطوير ولوحظ أيضاً. باينلعدم القدرة على متييز الرغوة عن سائر نفايات ركام امل
مركبات كربون هيدروكلورية فلورية ذات إمكانات احترار عاملي منخفضة يف بعض التطبيقات 

 .هذا، وقد مت إطالق بديل لكي يستخدم يف قطاع الرغاوى ذات العنصر الواحد. املتخصصة للرغاوى

جيات التحول عن مركبات الكربون  على تكنولو أكّد جمددا١٩/٦ًوقال إنّ املقرر  -٢٠
 ملا هلا من احتماالت عالية يف استنفاد األوزون، وعلى ما سمي ب نظرا١٤١ً -اهليدروكلورية فلورية 

 وبالتزامات ٢٠١٣املتوخى يف املقرر، وعلى ضرورة الوفاء بشرط التجميد يف عام " األسوأ أوالً"بنهج 
أنّ معظم املرافق اليت تتطلب التحويل موجودة لدى وشدد املتكلم على . ٢٠١٥التخفيض يف عام 

ا فيما يتعلق .  بعض احملاذيرامنشآت صغرية، وعلى أنّ كل اخليارات التكنولوجية املتاحة توجد بشأأم
ثر املناخي املترتب عن إنّ هناك شواغل بشأن األسعار واألمبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ف

مار الرأمسايل الالزم قد يشكّل ث أما فيما خيص املركبات اهليدروكربونية، فإنّ االست.االنبعاثات املباشرة
سيما يف احلاالت اليت يكون استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية   وال–  كبرياًعائقاً

 اخلربات بيد أنّ.  بدرجة كبريةةومثة بديل جديد، هو فورمات امليثيل، يبدو من املواد الواعد. منخفضاً
 نقل اليت تدعم ٥ من املادة ١املكتسبة من استخدامه يف األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

وأشار إىل وجود حاجة إىل اكتساب املزيد من اخلربات . التكنولوجيا يف املستقبل ما زالت غري متوفّرة
 من ١ دان العاملة مبوجب الفقرةمكانيات يف البلإ ملا ينطوي عليه من فيما يتعلق بفورمات امليثيل نظراً

 .، وإىل أنّ أفضل وسيلة لذلك هو تنفيذ مشاريع جتريبية ذات صلة٥املادة 

، أشار املتكلم إىل أنّ التحول عن األخذ مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من وأخرياً -٢١
) أللياف املعدنيةوخباصة ا( مواد من غري هذه املركبات  نوعيةشأنه أن يتيح فرصة للعزل بواسطة

 احلراريعزل أداء الواحلصول على نصيب من سوق التطبيقات اليت يعوض فيها مسك العازل ضعف 
 . إىل أنّ اجتاهات السوق تظلّ مع ذلك تسري يف االجتاه املعاكسوأشار أيضاً. لدى هذه املواد

عنية باهلالونات، لجنة اخليارات التقنية املل املشارك  الرئيسوقدم السيد ديفيد كاتشبول، -٢٢
 الذي طلب إىل الفريق أن يواصل دراسة حاالت ١٩/١٦معلومات مستكملة عن حالة تنفيذ املقرر 

وقال إنّ أمانة األوزون طلبت معلومات . ٢٤٠٢ و١٣٠١ و١٢١١اختالل التوازن بشأن اهلالونات 
 وإىل كلّ طرف من يف رسائل وجهتها إىل املنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان املدين الدويل
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وقد أمدت أمانة .  طرفا١٥ً ردود من هاتني املنظمتني ومن  اآلنوقد وصلت إىل حد. األطراف
نات عن إنتاج واستهالك اهلالونات يف الفترة ا جلنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات ببياألوزون أيضاً

األطراف بشأن سري عمل مصارف والحظ بأسف أنّ دراسة الصندوق متعدد . ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٤من 
 حملدودية توافر البيانات القطرية، وغياب البيانات اليت كانت ونظراً. اهلالونات مل يشرع فيها بعد

ستتيحها هذه الدراسة، فإنّ الدراسة اليت سيعدها الفريق لن تكون جاهزة قبل انعقاد االجتماع العشرين 
 .لألطراف

املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل عرضاًَ عاماً وقدم السيد حممد بصري الرئيس  -٢٣
للتقرير املرحلي الذي أعدته اللجنة عن استخدامات بروميد امليثيل اخلاضعة للرقابة، وعرض أحدث 

نتاج واالستهالك العامليني من بروميد امليثيل واجتاهاما، واالستخدام يف األطراف العاملة إلالبيانات عن ا
 ١٩٩١، وتلك غري العاملة ا فيما يتعلق خبطوط األساس يف عامي ٥ من املادة ١ الفقرة مبوجب

وأشار إىل أن أكرب . ٢٠٠٦، والبيانات املتعلقة باحلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن لعام ١٩٩٥و
 متر  كان يف البلدان اليت٥ من املادة ١اخنفاض يف االستهالك يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 .اقتصاداا مبرحلة انتقال، وأن أمريكا الالتينية هي حالياً أكرب إقليم يستهلك بروميد امليثيل

وأبلغ عن التقدم املُحرز مؤخراً يف توفري البدائل يف معامالت التربة واليت تضمنت نظاماً من  -٢٤
تامن من الصوديوم ثنائي كلور الربوبني وكلور بيكرين ومي - ٣، ١توليفة من ثالثة طرق باستخدام 

، وأصبح من املمكن خفض احلاجة إىل  والعوامل املمرضة األخرى للنباتاتاجلوزة عشب ف آملكافحة
 .العازلةشرائح بروميد امليثيل يف الكثري من القطاعات من خالل استخدام ال

 الذي طُلب فيه من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ١٩/٩كما تناول مسألة املقرر  -٢٥
وأوضح أن ذلك قد أدرج . قدمي توضيح للمنهجية اليت يتبعها الستخدام التحليالت التحويلية يف عملهت

يف تقرير الفريق، واستطرد بأن أوضح أن التحليل التحويلي يوفر أفضل التقديرات اإلحصائية للفعالية 
ن خالل حتليل للمعلومات عرب النسبة للبدائل الكيميائية الرئيسية لربوميد امليثيل على النحو الذي حتدد م

وقد استخدمت . عدد كبري من الدراسات يف خمتلف األقاليم يف ظل ضغوط خمتلفة من العوامل املمرضة
جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل هذا التقرير كدليل إزاء الفعالية النسبية للكثري من البدائل باالقتران 

دثة األخرى، ووقائع املؤمتر والتقارير املنشورة وغريها للتحقق من مع الكثري من املنشورات العلمية احمل
  .وأكد أنه مل حيدث أي تغيري يف هذا النهج يف اجلولة احلالية من عمليات التقييم. توصياا ودعمها

وأبلغت السيدة ميتشيل ماركوت، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل بأن  -٢٦
رعية املعنية باحلجر الصحي واهلياكل والسلع التابعة للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل قد اللجنة الف

ركزت على استعراض دقيق للحالة الراهنة والفعالية التقنية والتكاليف واعتماد بدائل بروميد امليثيل يف 
تعلقة باحلجر الصحي وكان طحن الدقيق أكرب استخدامات بروميد امليثيل غري امل. مطاحن الدقيق

ومعاجلات ما قبل الشحن مما أسفر عن تعيينات لالستخدامات احلرجة من كندا وإسرائيل والواليات 
وقد اخنفضت .  طن متري من بروميد امليثيل يف كافة أحناء العامل٣٠٠وقد استخدم حنو . املتحدة

ض أعضاء قطاع الدقيق حتروا تعيينات االستخدامات احلرجة لطحن الدقيق ببطء وذلك جزئياً ألن بع
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غري أن القائمني على عمليات التبخري املطهر من ذوي اخلربة يف جمال البدائل . فعالية وتكاليف البدائل
  .أكدوا فعالية ومعقولية التكاليف

وأعربت اللجنة الفرعية املعنية باحلجر الصحي واهلياكل والسلع التابعة للجنة اخليارات التقنية  -٢٧
ثيل عن تقديرها لكندا واجلماعة األوروبية وإسرائيل واململكة املتحدة والواليات املتحدة لربوميد املي

ملسامهتها يف تقارير البحوث والتجارب التجارية وسجالت التبخري املطهر والدراسات االقتصادية 
راجع وأتيح ويف إطار تقرير طحن الدقيق مت إجياز مجيع امل. واملقابالت اليت عقدت فيما يتعلق بالدراسة

وواجه القائمون على عمليات الطحن . كل مرجع مت االستشهاد به لألطراف من خالل أمانة األوزون
يف كندا والواليات املتحدة مشاكل فيما يتعلق بالبديل الرئيسي وهو فلوريد السولفوريل نتيجة لالفتقار 

 كان ميكن تالمسها بواسطة بروميد فبعض األغذية اليت. إىل املوافقة التنظيمية على التالمس باألغذية
امليثيل مل ميكن تالمسها بواسطة فلوريد السولفوريل، حيث كانت املطاحن اليت تنتج خالئط املخبوزات 

ومل يتم تسجيل فلوريد السولفوريل يف إسرائيل حيث استخدمت بدالً منها املعاملة . األكثر تأثراً
 اآلفات يف مطاحن الدقيق من خالل اإلدارة املتكاملة املكثفة وميكن قتل. باحلرارة املوضعية بنتائج جيدة

 درجة ٢٧لألثاث باإلضافة إىل معاجلة توليفية بفلوريد السولفوريل ودرجات احلرارة اليت تزيد على 
  ).جمتمعة مع طرائق احلواجز( درجة مئوية ٥٠مئوية أو املعاجلة احلرارية مبا يزيد على 

لحجر الصحي واهلياكل والسلع أن استخدام بروميد امليثيل يف كما أبلغت اللجنة الفرعية ل -٢٨
 ١٠ ٠٠٠ إىل حنو ٢٠٠٥ طن يف ١٤ ٠٠٠احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن اخنفض من حنو 

ومل تكن أسباب االخنفاض املبلغ عن االستخدام يف احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل . ٢٠٠٦طن يف 
 األطراف من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى عن وعالوة على ذلك، أبلغت. الشحن واضحة

الصعوبات االقتصادية النامجة عن رفض االحتاد األورويب السلع املصدرة على منصات نقالة معاجلة 
.  من معايري تدابري الصحة النباتية١٥بربوميد امليثيل على النحو املسموح به يف املعيار الدويل رقم 

ملنصات النقالة باحلرارة باهظة التكلفة يف األقاليم وال ميكن االعتماد وذكرت هذه األطراف أن معاجلة ا
  .عليها وغري مواتية من الناحية البيئية

الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية وهو يتحدث بصفته وقال السيد المبريت كوجيربز  -٢٩
 حيث ميكن احلصول على ١٩/٨للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية إنه سريكز فقط على املقرر 

وقد تدارست األطراف بدائل مركبات . ٢٠٠٨كافة املعلومات من التقرير املرحلي للفريق لعام 
الكربون اهليدروكلورية فلورية يف ظل ظروف معينة مثل ارتفاع درجات احلرارة يف اجلو احمليط، 

هذه املركبات باإلضافة إىل وطلبت من الفريق إجراء دراسة استكشافية عن إمكانيات استخدام بدائل 
وقد أنشأت جلنة اخليارات التقنية . موجز للدراسة يقدم لالجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل

 جلنة خرباء فرعية، وأجرت حتليالت ٢٠٠٨للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية ابتداء من عام 
كربون اهليدروكلورية فلورية يف القطاعني أولية للمشاكل املتوقعة لدى االستعاضة عن مركبات ال

وقد جرت تغطية بعض القضايا التفصيلية بإجياز بالفعل يف . الفرعيني املعنيني بتكييف اهلواء والتربيد
 إال أنه تبني استحالة إعداد موجز وتوصيات يف وقت مناسب للعرض على ٢٠٠٨التقرير املرحلي لعام 

صعب جتميع تقرير بواسطة اخلرباء املعنيني يف فترة زمنية قصرية دون ونظراً ألن من ال. االجتماع احلايل
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أي متويل ودون أية إمكانيات جيدة للوجستيات واالتصال بشأن عملية االستعراض، سوف تعمل جلنة 
اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية جاهدة على تسليم املوجز لالجتماع 

  .العشرين لألطراف
وأبلغ السيد ستيفن انديرسون أحد الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -٣٠

وأوضح أن معظم . بأن اإلجراءات اليت اختذت بالفعل يف إطار الربوتوكول قد وفرت احلماية للمناخ
تدريج يف املواد املستنفدة لألوزون كانت من غازات االحتباس احلراري اليت جرى التخلص منها بال

إطار الربوتوكول إال أا ال ختضع للرقابة مبقتضى بروتوكول كيوتو والتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
وكانت مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من بدائل املواد املستنفدة لألوزون . بشأن تغري املناخ

وقد أوصى . قتضى بروتوكول كيوتواليت شجع عليها بروتوكول مونتريال؛ إال أا ختضع للرقابة مب
الفريق بإجراء تقييم كمي لالنبعاثات الكيميائية املباشرة وما يتصل ا من االنبعاثات غري املباشرة 

وقال إن بوسع األطراف إن تواصل محاية طبقة . الستخدام الوقود باستخدام أداء مناخ دورة احلياة
 فلورية اليت تتسم بكفاءة كلوريةبات الكربون اهليدرواألوزون واملناخ من خالل تشجيع استخدام مرك

كلورية  واخنفاض إمكانيات اإلحترار العاملي، وتثبيط استخدام مركبات الكربون اهليدرونوعيةطاقة 
فلورية اليت تنطوي على إمكانيات مرتفعة لإلحترار العاملي؛ التقليل إىل احلد األدىن من التصنيع 

ة العمر؛ واإلسراع بالتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، واحتواء واالستخدام وانبعاثات اي
واسترجاع وإعادة استخدام وتدمري املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون؛ وتنفيذ عمليات الرقابة 
على االستخدامات احلالية املعفاة من عوامل التصنيع واملواد الوسيطة واملختربات واالستخدامات 

  .حليلية واألساسيةالت
قال إنه مت توفري املعلومات عن القضايا التنظيمية مبا يف ذلك أحدث طلب للميزانية و -٣١

 دوالر ملصروفات السفريات ١٠٠ ٠٠٠وطلب الفريق ما جمموعه . والوظائف املتاحة يف الفريق وجلانه
، واليت تعترب ٥ملادة  من ا١واالجتماعات اخلاصة باخلرباء من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

. سندته األطراف واليت ال ميكن بدون ذلك توفري التمويل ملشاركتهاأضرورية الستكمال العمل اليت 
 إىل احلصول على رئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات ٢٠٠٨وكان الفريق يسعى يف عام 

 متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، وخرباء  أو من البلدان اليت٥ من املادة ١من طرف يعمل مبوجب الفقرة 
يف الرقابة على شتالت اجلوز، وإعادة زراعة البساتني والغابات وإكثار املشاتل للجنة اخليارات التقنية 

  .لربوميد امليثيل وخرباء يف جمال احلماية من احلرائق بطريق اجلو للجنة اخليارات التقنية للهالونات
. ء الفريق على العديد من طلبات التوضيح بشأن نقاط معينةوعقب تقدمي العروض، رد أعضا -٣٢

وأثار املمثلون بعض القضايا مثل االنبعاثات املصاحبة الستخدامات العوامل الوسيطة، ومراعاة 
املخزونات لدى إجراء عمليات التقييم، وتوصية بطلبات لإلعفاءات لالستخدامات احلرجة، والتقدم 

  .بروميد امليثيلاحملرز يف وضع وتطبيق بدائل 
ورداً على ذلك قدم الرؤساء املشاركون ملختلف جلان اخليارات التقنية املزيد من التفاصيل عن  -٣٣

  .الطرائق اليت استخدمت يف استخالص األرقام املعروضة
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وطلب أحد املمثلني وهو يعلق على ما يبدو من نقص التقدم صوب إجياد بدائل الستخدام  -٣٤
ورد .  املطهر للتمور عالية الرطوبة، إيالء قدر أكرب من األولوية هلذه املسألةبروميد امليثيل يف التبخري

أحد الرؤساء املشاركني بأن املسألة حتظى باهتمام كبري مشرياً إىل االجتماع الذي عقد مؤخراً يف مصر 
حتت إشراف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومشروع ممول يف اجلزائر وتونس سيستخدم 

  .نموذج للبلدان األخرىك
وفيما يتعلق بالتحول إىل أجهزة االستنشاق اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية  -٣٥

للتخفيف من أزمات الربو، علق أحد املمثلني على مسألة محاية املرضى خالل هذا التحول وعلى 
ملتناول دون هذه الوصفة من االختالفات بني األدوية اليت تقدم على أساس وصفات طبية وتلك اليت يف ا

  .حيث التكلفة اليت تقع على عاتق املريض
 ألغراض أجهزة االستنشاق باجلرعات ةالنهائيالدفعة ورداً على سؤال بشأن موعد إنتاج  -٣٦

املقننة، أوضح أحد الرؤساء املشاركني الصعوبات والعيوب اليت تتوافر يف النهج املتشدد بصورة مفرطة 
 شهراً بعد استكمال أحد املشاريع باعتبار ذلك فترة كافية ملواصلة االنتقال ١٢واقتراح حتديد فترة 

  .إىل منتجات التحويلوالتحول 
ورداً على طلب احلصول على مزيد من املعلومات عن تعيينات االستخدامات الضرورية يف  -٣٧

عني القيام ا يف االحتاد الروسي، أوضح أحد الرئيسني املشاركني أن الزيارة امليدانية اليت كان يت
  . سوف جترى يف الواقع يف املستقبل القريب٢٠٠٨فرباير /شباط

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ لعامي الضروريةاستعراض التعيينات إلعفاءات االستخدامات   -باء 
عقب تقدمي البند بواسطة الرئيس املشارك، بني ممثل الواليات املتحدة التقدم احملرز من حيث  -٣٨

رية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف بلده خالل السنوات األخرية إعفاءات االستخدامات الضرو
 يف املائة منذ أن بدأت عملية تعيني ٩٥مشرياً إىل أنه قد حقق اخنفاض بنسبة تصل إىل أكثر من 

فيما يتعلق باملخزونات من مركبات الكربون الكلورية فلورية، إنه يتعني قال و. االستخدامات الضرورية
وفيما يتعلق . ىل املسألة على أساس كل مصنع على حدة، فالسلع حتتفظ ا طائفة من املصنعنيالنظر إ

مبسألة الطابع الضروري لالستخدامات، أوضح أنه جيري اختاذ إجراء حملي لتحديد العقاقري املسموح 
ويف حني . ية فلوريةببيعها يف البلد ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلور

أي أشار ممثل الواليات املتحدة إىل أن أشارت جلنة اخليارات التقنية الطبية إىل أن هناك بدائل لالبنفرين، 
. منها ال يتوافر بدون وصفة طبية مما يعين أن على املرضى زيارة طبيب لكي يكتب له هذه الوصفة

فاءات هلذه العقاقري بالنسبة للمرضى غري املؤمن ونتيجة لذلك، حذر من املشاكل احملتملة إلزالة اإلع
  .وطلب إجراء مشاورات مع الرئيسني املشاركني للجنة اخليارات التقنية الطبية. عليهم
وفيما يتعلق بتعيينات االستخدامات الضرورية لالحتاد الروسي لألغراض الفضائية اجلوية،  -٣٩

يدانية لذلك البلد، وموافقة الفريق العامل، وقف اقترح الرئيس املشارك، بالنظر إىل إرجاء الزيارة امل
  .النظر يف البند إىل أن يتوافر املزيد من املعلومات
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تتناول بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املستخدمة يف كشافية ملخص دراسة است  -جيم 
  )١٩/٨املقرر  (٥ادة  من امل١قطاعات التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

وعقب تقدمي الرئيس املشارك هلذا البند، قال السيد كوجيربز، رداً على سؤال أثري سابقاً، إن  -٤٠
وأوضح أن الدراسة . الفريق يدرك متاماً أن ارتفاع درجات احلرارة احمليطة تعين زيادة يف استهالك الطاقة

 هذا االجتماع، علماً بأن كثرياً من اخلرباء كانوا  مل تنجز يف الوقت املناسب للنظر فيها يفكشافيةاالست
يعملون دون متويل من أجل استكشاف مجيع اخليارات املمكنة، بيد أن الفريق وجلنة اخليارات التقنية 
املعنية بتكييف اهلواء واملضخات احلرارية التابعة للفريق، سيبذالن قصارى جهدمها لتوفري مزيد من 

نه ستجرى  إأيضاًوقال . ٢٠٠٨نوفمرب / العشرين لألطراف يف تشرين الثاينالتفاصيل أثناء االجتماع
. توفري املزيد من املعلومات التقنيةررة بشأن  والبلدان املتضمهندسي التصميمات املعنينيمشاورات مع 
  .ذلك على وجه اخلصوص جبنوب أفريقيا يف حالة املناجم العميقةوسوف يتعلق 

ر السؤال يف البداية بالرد على سؤاله، أشار إىل أنه إذا كانت وفيما رحب املمثل الذي آثا -٤١
الصعوبات املالية هي اليت حالت دون إحراز تقدم يف هذا األمر، فينبغي توفري التمويل من الصندوق 

  .املتعدد األطراف

 ١٣٠١ واهلالون ١٢١١ أوجه عدم التوازن اإلقليمية احملتملة بشأن توافر اهلالون عندراسة   -دال 
، واآلليات احملتملة للعمل يف املستقبل على حتسني التنبؤ بأوجه عدم التوازن تلك ٢٤٠٢واهلالون 

  )١٩/١٦املقرر (والتخفيف من حدا 
 تقدمي الرئيس املشارك هلذا البند، أشارت ممثلة إىل أن كثرياً من البلدان اختذت ترتيبات عقبو -٤٢

 إن البلدان قد تعاين كذلك من النقص فيها ما مل تقم لتلبية احتياجاا من اهلالونات، ومع ذلك قالت
بإدارة اهلالونات لديها إدارة سليمة على سبيل املثال باستخدام مصارف تنشأ مبساعدة الصندوق املتعدد 

وحثت مجيع األطراف على توفري املعلومات الالزمة يف أقرب وقت ممكن حىت يتسىن إجراء . األطراف
  .فيها يف االجتماع العشرين لألطرافالدراسة وإتاحتها للنظر 

استعراض وإصدار توصيات بشأن كل من إعفاءات استخدامات عوامل التصنيع؛ واالنبعاثات   -هاء 
الطفيفة املرتبطة باالستخدامات؛ وبشأن استخدامات عوامل التصنيع اليت ميكن إضافتها للجدول 

  )١٧/٦املقرر ( أو حذفها منه ١٠/١٤ألف من املقرر 
تقدمي الرئيس املشارك هلذا البند، أشارت ممثلة إىل أن كثرياً من البلدان مل تتمكن من وعقب  -٤٣

تقدمي معلومات عن أشياء كثرية من بينها استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع، وفقاً ملقتضى 
ت مجيع وأشارت إىل أن عدم توفري املعلومات هذا، يعوق عمل الفريق ومن مث حث. ١٠/١٤املقرر 

األطراف على االمتثال للمقرر املعين لتمكني جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية من االضطالع 
  .باستعراض استخدامات عوامل التصنيع

وأعرب أحد املمثلني عن رغبته يف إضافة املزيد من املواد إىل اجلدول ألف واقترح إجراء  -٤٤
وقال ممثل آخر إنه يعترب هذه اخلطوة غري ضرورية، بالنظر إىل . وضوعمشاورات غري رمسية بشأن هذا امل

واقترح أنه بالنظر إىل أن . أن البلد املعين كان عليه معاجلة عوامل التصنيع الثالثة املعنية دون متويل إضايف
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 أشار إىل جدول تعديالت بعد كل سنتني لذا ال ينبغي إجراء أي تعديالت على اجلدول ١٧/٦املقرر 
واقترح الرئيس املشارك، ومبوافقة الفريق العامل، أن يعقد املمثلون ذوي الصلة . ٢٠٠٩ألف حىت عام 

  .مشاورات غري رمسية ويقدموا تقريراً يتضمن حالً أو مقترحاً إىل االجتماع يف تاريخ الحق

املقرر (فيضات التقرير النهائي بشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربون والفرصة املتاحة إلجراء خت  -واو 
١٨/١٠(  
قال الرئيس املشارك، مقدماً هذا البند، إن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كان قد  -٤٥

، تقريراً استعرض فيه انبعاثات رابع كلوريد الكربون ١٦/٤، استجابة للمقرر ٢٠٠٦عرض، يف عام 
يق مزيداً من املعلومات عن وقد طلبت األطراف من الفر. والطرق املمكنة للحد من تلك االنبعاثات

االنبعاثات وعن أوجه عدم اليقني املتصلة بذلك، وقد قدم الفريق عرضاً بشأن هذا املوضوع يف هذا 
  .االجتماع

وقدم السيد جوزي بونز بونز الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -٤٦
وأوضح أن عمليات . ت رابع كلوريد الكربون املعنية بانبعاثا٢٠٠٨استنتاجات فرقة عمل الفريق لعام 

تقييم اإلنتاج واالستهالك كانت أكثر صعوبة بالنسبة لرابع كلوريد الكربون من املواد األخرى 
وكان بالوسع العملي . املستنفدة لألوزون ألن هذه املادة هلا استخدامات شديدة األمهية كعوامل وسيطة

وقد أمكن من خالل تقديرات . ت عنه األطراف ألمانة األوزونبالبيانات اخلام عن اإلنتاج الذي أبلغ
اإلنتاج العاملي إجراء حساب ومقارنات للتقديرات الشاملة لالنبعاثات مع تقديرات مفصلة كانت قد 

وقد وجدت فرقة العمل أن إنتاج رابع كلوريد الكربون يف عام . ٢٠٠٦عرضت يف التقييم العلمي لعام 
.  طن متري١٦١ ٠٠٠طن متري، كانت العوامل الوسيطة متثل فيها  ٢٠٠ ٠٠٠ بلغ حنو ٢٠٠٦
 يف املائة ٣٤ طن متري أو ٧٠ ٠٠٠تبلغ حنو االنبعاثات اليت قدرها فريق التقييم العلمي مستوى وكان 

  .فرقة العملتوصلت إليها اليت األرقام غري قابل للتوفيق عن ميثل اختالفاً من جمموع اإلنتاج مما 
جات الرئيسية األخرى اليت أبلغ عنها تشري إىل أن كالً من إنتاج رابع كلوريد وكانت االستنتا -٤٧

الكربون وانبعاثاته يف الغالف اجلوي ظلت ثابتة تقريباً خالل السنوات األخرية، وأن االستخدامات 
اجلديدة لرابع كلوريد الكربون كعوامل وسيطة قد عوضت االخنفاضات يف االستخدام اليت نشأت عن 

ص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وأن حجم االستخدامات غري العوامل التخل
  .الوسيطة من رابع كلوريد الكربون آخذ يف االخنفاض

وأشار إىل أن التفسريات املتعلقة باالختالفات بني تقديرات االنبعاثات تتضمن احتمال عدم  -٤٨
إلنتاج غري املقصود قد تكون أكرب مما كان متوقعاً، اإلبالغ عن كميات من اإلنتاج، وأن االنبعاثات وا

ومن املتوقع أن . وأن مجيع املنشآت الكيميائية ليست على نفس الدرجة من الرقابة على االنبعاثات
يساعد العمل الذي يربط بني تركيزات رابع كلوريد الكربون يف الغالف اجلوي واملوقع اجلغرايف 

  .شكلةملصادر االنبعاثات يف حل هذه امل
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وخالل املناقشة اليت تلت ذلك أعرب بعض املمثلني عن أملهم يف أن يتحقق املزيد من التقدم،  -٤٩
قبل االجتماع العشرين لألطراف، فيما يتعلق بشرح ارتفاع نسبة انبعاثات رابع كلوريد الكربون 

 إىل الفريق أن يعد وطلب أحد املمثلني. وأمناط استخدامات املواد الوسيطة اليت أُشري إليه يف التقرير
وقال ممثل الفريق . قائمة شاملة باالستخدامات اليت يستعمل فيها رابع كلوريد الكربون كمواد وسيطة

 رابع كلوريد الكربونإنه ميكن القيام ذه املهمة ولكن جيب أال يغيب عن األذهان أن استخدامات 
  .اد األخرى كمواد وسيطةكمواد وسيطة هي ذات خطورة أكرب كثرياً من استخدامات املو

املقرر (، والفرص املتاحة إلجراء ختفيضات ه ن وبدائل-تقرير عن انبعاثات بروميد الربوبيل   -زاي 
١٨/١١(  
ذكر الرئيس املشارك، عند تقدمي هذا البند، أن األطراف كانت قد طلبت، مبوجب مقررها  -٥٠
م تقارير سنوية عن استخدام بروميد ، إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل أن يقد١٣/٧

  .٢٠٠٨ ن وانبعاثاته، وترد مناقشة هلذا املوضوع يف التقرير املرحلي لعام -الربوبيل 
التقييم العلمي وفريق قال ممثل االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه إن التقارير السابقة لفريق  -٥١

. يف استنفاد األوزون ن - الربوبيل م بروميدام االقتصادي أوردت دالئل على إسها والتقييالتكنولوجي
 ن جيري تسويقه باعتباره مادة بديلة ملواد مستنفدة لألوزون -وأعرب عن قلقه من أن بروميد الربوبيل 

، وبتأييد من ةاألوروبيجلماعة ومواد غري مستنفدة لألوزون يف الكثري من االستعماالت، وأضاف أن ا
 ن إىل قائمة املواد اخلاضعة - مقرر يقضي بإضافة بروميد الربوبيل  مشروعتالنرويج وسويسرا، اقترح

األطراف من طلب سوف ت، و خالل التعديل القادم للربوتوكولللرقابة يف إطار بروتوكول مونتريال
 ن باعتباره بديالً ألي مواد مستنفدة لألوزون، وتقييد -عدم تشجيع إنتاج وتسويق بروميد الربوبيل 

  .ا توافرت بدائل، وإبالغ املعلومات املتاحة لديهااستعماله مىت م
 ن كمادة خاضعة للرقابة أمر غري سليم -وقال العديد من املمثلني إن إدراج بروميد الربوبيل  -٥٢

يف الوقت الراهن، نظراً لعدم توفر املعلومات الكافية عن تأثريه على طبقة األوزون، وعن استخداماته أو 
قال أحد املمثلني إن االجتماع التاسع عشر لألطراف كان قد أدرج مواد و. عن مدى توفر البدائل له

 ن، ضمن اختصاصات التقارير اليت تصدر كل أربع -قصرية العمر للغاية، مبا فيها بروميد الربوبيل 
  .، وأن ذلك هو الوسيلة السليمة الستعراض هذه املادة٢٠١٠سنوات ألفرقة التقييم لسنة 

  . ن-بروميد الربوبيل النظر يف وتقرر إرجاء  -٥٣
ويف جلسة الحقة، قدم ممثل االحتاد األورويب، بتأييد من النرويج وسويسرا، مشروع مقرر عن  -٥٤

وقال مقدماً مشروع للمقرر إن فريق التقييم العلمي كان قد أورد . املواد املهلجنة القصرية العمر للغاية
م املواد املهلجنة قصرية العمر للغاية، يف  ن، أن إسها-، فيما يتعلق بربوميد الربوبيل ٢٠٠٦يف عام 

ولذا هناك حاجة لتشجيع األطراف . ستراتوسفريي أكرب مما كان مقدراً يف السابقلاستنفاد األوزون ا
على إبالغ البيانات املتعلقة بإنتاج واستهالك املواد املهلجنة قصرية العمر للغاية وعدم تشجيع ترويج 

  .وتسويق هذه املواد
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املمثلني، بتأييد من آخر، إن فريق التقييم العلمي، خالل فترة واليته، قدم إىل وقال أحد  -٥٥
األطراف، يف العديد من املناسبات، حتليالت للمواد القصرية العمر واملواد القصرية العمر للغاية، وأن 

قييم وباإلضافة إىل ذلك، فإن فريق الت. األطراف رأت يف كل من تلك املناسبات أال تتخذ أي إجراء
، أورد أن البيانات املتاحة له تبني أن تأثري املواد املهلجنة ٢٠٠٦العلمي، يف أحدث تقرير له يف عام 

وأخرياً قال إن مثل هذه املواد . ستراتوسفريي ضئيل للغايةلالقصرية العمر للغاية يف استنفاد األوزون ا
  .دةينبغي أن تنظر فيها األطراف يف إطار منسق وليس كل مادة على ح

وقال ممثل آخر إنه وفقاً ملا سبق أن قرره اجتماع األطراف، فإن أفضل طريقة لتناول هذه  -٥٦
 اليت تقوم أفرقة التقييم ٢٠١٠يف عام كل أربع سنوات املواد حالياً هو يف إطار التقارير اليت تصدر 

  .بإعدادها حالياً
اقترح الرئيس املشارك إجراء ، ذه املسألةبشأن هراء يف اآلومبا أنه مل يتم التوصل إىل توافق  -٥٧

  .املزيد من املشاورات قبل البت يف الطريقة اليت ميكن ا التقدم يف معاجلة هذه املسألة

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩استعراض التعيينات إلعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي   -حاء 
يل العرض نيابة عن افتتح السيد أبان بورتر الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليث -٥٨

وقامت اللجنة بتقسيم . فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل
عرضها بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل إىل ثالثة أقسام قدمها الرئيسان املشاركان 

  .للجنة أعقبها عرض قدمه الفريق
، قال ٢٠١٠ و٢٠٠٩ت االستخدامات احلرجة من بروميد امليثيل لعامي ولدى تقدمي تعيينا -٥٩

إن االستهالك الشامل لربوميد امليثيل اخنفض اخنفاضاً كبرياًَ بالنسبة لالستخدامات اخلاضعة للرقابة من 
طن منها إىل األطراف العاملة  ٧ ١٠٠ ذهب ٢٠٠٦طن يف  ١٦ ٤٠٠ إىل ١٩٩١طن يف  ٦٤ ٠٠٠

وعالوة على ذلك، فإن .  طناً إىل األطراف غري العاملة ا٩ ٣٧٥ و٥ملادة  من ا١مبوجب الفقرة 
طن على الرغم  ١٠ ٠٠٠االستهالك املبلغ ألغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن بلغ حنو 

  .من التسليم بأنه رمبا مل يتم اإلبالغ عن مجيع االستخدام
 االستخدامات احلرجة قد اخنفضت منذ وقال إن اجتاهات االخنفاضات يف بروميد امليثيل يف -٦٠

 على الرغم من تباين ٢٠١٠طن يف  ٥ ٠٠٠طناً إىل ما يقرب من  ١٦ ٠٥٠ من ٢٠٠٥عام 
أستراليا وكندا (االخنفاضات يف األطراف اخلمسة الباقية اليت تطلب إعفاءات لالستخدامات احلرجة 

 كانت تطلب إعفاءات لالستخدامات وتوقفت ثالثة أطراف). وإسرائيل واليابان والواليات املتحدة
  .عن تقدمي تعيينات لالستخدامات احلرجة) اجلماعة األوروبية ونيوزيلندا وسويسرا(احلرجة 

   وإسرائيل ٢٠١٠ و٢٠٠٩ طناً لعامي ٣٦ وكندا ٢٠١٠ طناً لعام ٣٨وعينت أستراليا  -٦١
. ٢٠١٠طناً لعام  ٣ ٩٩٩ والواليات املتحدة ٢٠١٠ طناً لعام ٢٨٩ واليابان ٢٠٠٩ طناً لعام ٧١٧

  وبعد أن أشار إىل أن املخزونات من بروميد امليثيل اليت أبلغت عنها األطراف قد بلغ جمموعها 
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، أوضح أن هذه الكميات مل تؤخذ يف االعتبار لدى تقييم التعيينات ٢٠٠٧ طناً يف اية عام ٦,٧٢٠
  .لالستخدامات احلرجة، وأن هذه مسألة متروكة لألطراف للنظر

 أطنان لعام ٣,٤٠٤ و٢٠٠٩ طناً لعام ٦١٣رياً أبلغ بأن التوصيات املرحلية مبقدار وأخ -٦٢
  . قد قدمت٢٠١٠

وقدمت السيدة مارتا بيزانو الرئيسة املشاركة للجنة الفرعية للتربة عرضاً عاماً للتعيينات  -٦٣
 يف ٣٥لبالغة  لالستخدام يف التربة قبل الزراعة قد اخنفضت عن تلك ا٣١لالستخدامات احلرجة البالغة 

ومجيع . ٢٠١٠ تعييناً لعام ١٩ و٢٠٠٩وقدم اثنا عشر تعييناً لالستخدامات لعام . اجلولة السابقة
وقد قدمت . التعيينات لعام واحد فقط، ومل تقدم أطراف تعيينات مل تكن قد فعلت ذلك من قبل

نات، هذه التعيينات لعدة إسرائيل واليابان والواليات املتحدة، وهي األطراف الباقية املقدمة للتعيي
وأبلغت عن إحراز تقدم كبري يف التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل الستخدامات التربة، . قطاعات

واسترعت االهتمام على وجه اخلصوص إىل اإلخطار املقدم من اجلماعة األوروبية بأن دوهلا األعضاء لن 
خدام يف أي دولة عضو، وإىل اإلخطار املقدم تعود إىل تقدمي تعيينات لالستخدامات احلرجة ألي است

  .٢٠١٣حبلول عام يف استخدامات التربة من بروميد امليثيل  ةًكليمن اليابان بأا سوف تتخلص 
وأبلغت أن إسرائيل والواليات املتحدة قدمتا طلبات إلعفاءات لالستخدامات احلرجة لعدد  -٦٤

والفراولة ونباتات الزينة والفلفل وشتالت ومشاتل من استخدامات ما قبل الزراعة مبا يف ذلك الطماطم 
ومتكنت اللجنة الفرعية من تقدمي توصيات بشأن مجيع تعيينات االستخدامات احلرجة املقدمة . الفراولة

ومن ". غري قادرة على التقييم"، ومل يتعني عليها إعادة أي منها إىل فئة ٢٠١٠ و٢٠٠٩لكال من عامي 
.  طن٨٨,٥وعدم التوصية مبقدار  ، أطنان٦٠٨، متت التوصية مبقدار ٢٠٠٩ طناً عينت لعام ٦٩٧بني 

، ٣ ١٦٧، متت التوصية مبقدار ٢٠١٠طناً لعام  ٤ ٠٤٢ومن بني جمموع األطنان اليت عينت البالغة 
وأوصت اللجنة الفرعية بأقل من الكميات املعينة عندما كانت .  طنا٨٧٥ًوعدم التوصية مبقدار 

ترحة يف التعيينات أعلى من تلك الواردة يف االفتراضات القياسية اليت حددا اللجنة معدالت اجلرعة املق
ويف هذه احلالة استخدمت معدالت انتقالية تتراوح بني صفر (الفرعية، وعندما كانت البدائل متوافرة 

  ). يف املائة حبسب ظروف التعيني أو عندما يتم تسجيل منتجات بديلة جديدة٣٣و
 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧رئيسة املشاركة بأنه قد مت احلصول على التسجيل يف الفترة كما أبلغت ال -٦٥

لذي يعترب الكلور ديكني ا/ايودين امليثيلهو خليط ملدة عام واحد يف الواليات املتحدة لبديل رئيسي 
وطبقت فترة ختلص لالستخدامات النوعية رهناً مبواصلة . بديالً واحد مقابل واحد لربوميد امليثيل

ذلك املنتج وأخرياً حثت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل األطراف على النظر يف مواصلة تسجيل 
تطبيق األغشية العازلة مما سيؤدي إىل حتقيق اخنفاضات يف كمية بروميد امليثيل املستخدمة يف التطبيقات 

  .املقبلة للقطاعات الرئيسية يف استراليا وكندا واليابان والواليات املتحدة
أوردت السيدة ماركوت أن اللجنة الفرعية للحجر الصحي واهلياكل والسلع التابعة للجنة  -٦٦

اخليارات التقنية لربوميد امليثيل تشعر بالتفاؤل إزاء استمرار اخنفاض استخدام بروميد امليثيل يف قطاع ما 
لية، وطلب ، كانت هناك مخسة تعيينات استخدامات حرجة هيك٢٠٠٨ويف تقرير عام . بعد احلصاد
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وكانت هناك أيضاً أربعة . ٢٠٠٧كل تعيني استخدام أقل لربوميد امليثيل، مقارنة بستة تعيينات يف عام 
 تعييناً ١٦ تغطي سبعة أنواع من السلع، مقارنة بـ ٢٠٠٨تعيينات استخدامات حرجة للسلع يف عام 

 ٤٥١,١٧٨ضافة إىل وباإل. ٢٠٠٧الستخدامات حرجة للسلع تغطي عشرة أنواع من السلع يف عام 
 الستخدامات ما بعد احلصاد، عينت ٢٠٠٧طن من بروميد امليثيل اليت وافقت عليها األطراف يف عام 

وقد أوصت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل يف . ٢٠٠٩ طناً إضافياً يف عام ٨,٤٦٧األطراف 
؛ فيما أوصت جلنة ٢٠١٠ام  طناً لع٣١٣,٣٤١كما عينت األطراف .  أطنان٤,٤تقريرها املرحلي 

  .٢٠٠٨ طن، وفقاً لتقريرها املرحلي لربيع عام ٢٣٧,١١٧اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، بـ 
مل يتم التوصية ا ألن جلنة اخليارات  ٢٠١٠لعام  طن من أجل األرز ٧,٨٣عينت أستراليا  -٦٧

وعينت كندا . باع أي بدائل يف القطاعالتقنية بشأن بروميد امليثيل كانت تشعر باالنشغال ألنه مل يتم ات
 طن من أجل مطاحن الدقيق ولكن اللجنة مل تستطع االضطالع بتقييم وطلبت إىل الطرف ٢٢,٨٧٨

كما قامت . أن يوضح الكمية اليت عينها باالستناد إىل تبخري واحد فقط من بروميد امليثيل كل سنة
 طن إىل ٦,٠٦٧للت تعيينها األصلي من ، فق٢٠٠٩كندا بتصويب تعيينها من أجل العجائن لعام 

وعينت . وقد أوصت اللجنة بأنه ينبغي لذلك استخدام طنني يف حالة فشل التجربة.  طن٤,٧٤٠
، وقد أوصت اللجنة ا، فسمحت بذلك إلسرائيل بوقت ملواصلة التمور طن من أجل ٢,١إسرائيل 

 طن من أجل ٠,٣ ما عينت إسرائيلك. حبوثها بشأن األصناف اليت يصعب تطهريها بواسطة احلرارة
مطاحن الدقيق، وقد أوصت اللجنة بالسماح إلسرائيل بوقت ملواصلة انتقاهلا إىل املعاجلة املوقعية 

 طن من أجل الكستناء، وقد أوصت اللجنة ا للسماح للطرف بوقت ٥,٤وعينت اليابان . باحلرارة
  .لالنتهاء من تسجيله أليوديد امليثيل

 طن من أجل العديد من قطاعات السلع األساسية يف عام ٤٣,٠٠٧ املتحدة عينت الواليات -٦٨
 طن ١,٩٨٤ومل تكن اللجنة قد متكنت حىت تقرير الربيع الصادر عنها إال بالتوصية بكمية . ٢٠١٠

 واجلوز إىل حني القيام باملزيد التمورومل تستطع اللجنة أن تضطلع بتقييم بشأن . فقط من أجل البازالء
يم للبحوث وبتقدير تأثري احلدود القصوى للمخلفات املفروضة على جتارة اجلوز اليت مت نشرها من التقي
وقد عينت الواليات املتحدة . ومل يتم التوصية باستخدام بروميد امليثيل من أجل الربقوق. حديثا

مات  طن من أجل تصنيع األغذية، وقد أوصت اللجنة ا ألنه يبدو أن تعيينات االستخدا٣٧,٧٧٨
 هو العام األخري لالنتقال بالنسبة جلميع القطاعات املدرجة يف هذا ٢٠١٠احلرجة تشري إىل أن عام 

وقد عينت . التعيني لالستخدامات احلرجة باستثناء اجلنب املخزون، والذي ال يوجد بديل بشأنه
وصت وقد أ. ٢٠١٠ طن من أجل املطاحن وجهات التصنيع يف عام ١٩١,٩٩٣الواليات املتحدة 

ويعكس .  طن لتقليل تواتر التبخري بربوميد امليثيل يف بعض مطاحن الدقيق١٨٧,٥٣٤اللجنة بكمية 
 باملائة ٣٧,٥ باملائة بالنسبة ملضارب األرز واخنفاضا بنسبة ٧٠تعيني الواليات املتحدة اخنفاضا بنسبة 

وكان .  قطاع املخابز إىل الصفربالنسبة ألغذية احليوانات األليفة، مما يوصل استخدام بروميد امليثيل يف
ومن . ٢٠٠٩ األطراف من أجل اهت باملائة مما منح٢٣تعيني الواليات املتحدة ملطاحن الدقيق أقل بنسبة 
. ٢٠٠٩ باملقارنة مع عام ٢٠١٠ باملائة بشأن ٢٤,٢٥شأن توصية اللجنة أن تسفر عن ختفيض بزهاء 

تجاا اإلقليمية من حلم اخلرتير املقدد يف عام  طن من أجل من٤,٤٦٥وقد عينت الواليات املتحدة 
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وأوصت اللجنة بتلك الكمية ألنه مل يتم تسجيل أي .  طنا١٤ً، وهو ما ميثل ختفيضا مبقدار ٢٠١٠
  .بديل آخر

، طرح السيد أندرسن، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ثالث وأخرياً -٦٩
وقد برزت هذه املسائل من تقييم تعيينات االستخدامات . ر فيهامسائل لكي تواصل األطراف النظ

  .احلرجة الذي أجرته جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل
مناسبة قد وأوضح املتكلّم أنّ بعض التعيينات ليس هلا ما يكفي من الدالئل على أنّ جهوداً  -٧٠

قييم البدائل وتسويقها واحلصول على موافقة اجلهات بذلت يف السنة السابقة لتقدمي التعيينات من أجل ت
 واستعراض العراقيل النظامية ،وتشتمل هذه اجلهود على إجراء جتربة للبدائل. التنظيمية الوطنية عليها
  .بإجراءات أخرى والقيام ،اليت حتول دون اعتمادها

طبيقات ما قبل وقال إنّ معاجلات معينة قد صنفتها بعض األطراف على أنها حجر صحي وت -٧١
وقد أوصى فريق . ١١/١٢ و٧/٥ و٦/١١الشحن، لكنها قد ال تصنف كذلك مبوجب املقررات 

. ، بتوضيح هذا التصنيف١٩٩٩التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقاريره السابقة، مبا فيها تقرير سنة 
ام احلجر الصحي ومعاجلات ما استخد: بروميد امليثيل"هذا، وقد مت حبث هذه املسألة يف مطوية بعنوان 

وأشار املتكلّم إىل أنّ . أصدرها اليونيب باالشتراك مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات" قبل الشحن
 اشتراط تعيينات األطراف رمبا تود أن تستعرض التصنيف وتتخذ اإلجراء املناسب بشأنه، كأن يتم مثالً

 مل تكن تصنف ضمن استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات االستخدامات احلرجة على التطبيقات اليت
  .ما قبل الشحن

 يف عدة قطاعات، لكن نسق وأكّد السيد أندرسن أنّ التخلص التدرجيي الكامل أصبح ممكناً -٧٢
التحول حتد منه العراقيل التنظيمية والتجارية، مثل التسجيل، والنظم اخلاصة بالتصديق، واملناطق العازلة، 

ديد املستويات القصوى للمخلّفات بالنسبة للسلع األساسية، والتأخر املفرط يف تسجيل البدائل وعدم حت
ومن مث، فقد ذكر أنّ األطراف رمبا تود، كما الشأن بالنسبة للتخلص . الرئيسية، مبا يعيق هذا التحول

، أن تنظر يف ورية فلوريةالكربون الكلالتدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة العاملة مبركبات 
ويف هذا السياق، . مزايا اشتراط خطط عمل توضح اخلطوات الالزمة لبلوغ التخلّص التدرجيي النهائي

ملعاجلة التربة أشار إىل أنّ اليابان وضعت خطة عمل للتخلص التدرجيي من مجيع االستخدامات احلرجة 
  .٢٠١٣حبلول عام 

تقدمي، إىل أنه ميكن االطالع على معلومات إضافية وأشار الرئيس املشارك، يف أعقاب ال -٧٣
 ١٥٠-٩٣وتفصيلية عن النتائج والتوصيات األولية لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف الفقرات 

 وبشكل موجز يف مذكرة األمانة عن القضايا ٢٠٠٨ من تقرير الفريق املرحلي لعام ٢١٠ - ١٥١و
واقترح الرئيس ). Corr.1 وUNEP/OzL.Pro.WG.1/27/Add.1(شتها املطروحة على الفريق العامل ملناق

املشارك بأنه ينبغي لألطراف أن تتبع املمارسة املرعية يف االجتماعات السابقة وأن تكتفي فقط بطرح 
أسئلة حول التقرير دون التداول حول فرادى التعيينات، حيث أن األطراف القائمة بالتعيني ال تزال 

  .ة من خالل مناقشات ثنائيةتتشاور مع اللجن
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واسترعى الكثري من املمثلني االنتباه، يف املناقشات اليت أعقبت ذلك، إىل التقدم الذي حققوه  -٧٤
وأورد عدد منهم . كبريهم وأطراف أخرى يف التخلص من استخدام بروميد امليثيل أو تقليله بشكل 

ئل، يف حني أعرب آخرون عن االنشغال مالحظة مفادها أن هذا النجاح يدلل على ازدياد توافر البدا
وأشار العديد من املمثلني مع االنشغال إىل استمرار . بشأن التحول البطيء يف بعض القطاعات والبلدان

وجود خمزونات مفرطة من بروميد امليثيل وطلبوا إىل الفريق أن يأخذ مجيع األرصدة يف االعتبار عند 
 واقترح أحد املمثلني أنه ينبغي للبلدان اليت تطلب كميات .النظر يف تعيينات االستخدامات احلرجة

ليت تتخذها ملعاجلة كبرية نسبيا من إعفاءات االستخدامات احلرجة أن تقدم تقارير انتقالية بشأن التدابري ا
  .هذه املشكلة

ذكر عدد من املمثلني أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قصر يف األخذ يف االعتبار  -٧٥
وأعرب العديد منهم عن انشغال له شأنه بشأن ما . روف الوطنية اهلامة عند قيامه بالنظر يف تعييناابالظ

يظنون أنه خطأ جوهري ومنهجي وتقين وإجرائي جسيم من قبل الفريق وجلنة اخليارات التقنية بشأن 
:  ذلك، من مجلة أموربروميد امليثيل التابعة له لدى نظرمها يف إعفاءات االستخدامات احلرجة، ومن بني

نقص الشفافية يف وضع واستخدام حتليلهما الوصفي واجلوانب األخرى من عملهما؛ واستخدام التحليل 
النوعي وليس التحليل املخصوص بالبلدان؛ واتباع النظر غري املالئم يف القضايا اليت تعترب من مسؤولية 

والتأخريات يف توفري  توجيه من األطراف؛ الطرف القائم بالتعيني؛ وطرح حتليل للسياسات يف غياب
وعقد اجتماعات فرق فرعية منفصلة مما قد حيول دون إجراء معلومات توضيحية ملقدمي الطلبات 

مناقشات كاملة جلميع القضايا فيما بني أعضاء جلنة اخليارات التقنية بشأن بروميد امليثيل؛ وإضافة 
 وقال العديد من املمثلني .ق من اجتماع األطرافرئيس مشارك خامس لتلك اللجنة بدون إذن مسب
  .أم ال ميكنهم تأييد إضافة رئيس مشارك خامس

أعرب ممثل منظمة غري حكومية عن رأي مفاده أن األطراف أناطت بفريق التكنولوجيا  -٧٦
ا والتقييم االقتصادي مسؤولية مساعدا يف تقييم تعيينات اإلعفاءات احلرجة وأن القواعد اليت اعتمد

وبعد أن .  بالتأييد من الفريق أو املوافقة من األطرافاألطراف توضح أن تلك التعيينات لن حتظى تلقائياً
 يف املائة من مجيع التعيينات لالستخدامات احلرجة، ٩٢ يستحوذ اآلن على اً واحداًأشاروا إىل أن طرف

ت يف خفض احلاجة إىل حقد جن وأن أطرافاً أخرى لديها نفس االستخدامات وتعمل يف ظروف مماثلة
  .٩/٦طلب إىل األطراف أن تراعي اإلجراءات وروح املقرر بروميد امليثيل أو القضاء عليها، 

، ردا على أسئلة  للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيلشرح أحد الرؤساء املشاركني -٧٧
أن يقدم تقريرا عن يم االقتصادي فريق التكنولوجيا والتقيدة طرحها املمثلون، أنه طُلب إىل دحم

املخزونات ولكن األمر يرجع إىل األطراف يف البت يف الكيفية اليت ينبغي تناول املخزونات ا بالنسبة 
 من اجلهد يف النظر يف مجيع  كبرياً قدراًيبذلكما أوضح أن الفريق . إىل تعيينات االستخدامات احلرجة

الرئيس املشارك لفريق وشرح . تعيني استخدام حرج معنيالبدائل الوثيقة الصلة عند نظره يف 
مشارك خامس رئيس لبالتفصيل الظروف احمليطة باإلضافة احملتملة التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

 إىل أن القرار اختذ بنية حسنة ودف بشأن بروميد امليثيل، مشرياًلفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 
وإذا ما كانت األطراف تفضل عدم لشواغل اليت مت اإلعراب عنها، ه نظراً ل إال أنتعزيز عمل اللجنة
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سوف يعود السيد جوناتان استمرار السيد بانكس رئيساً مشاركاً للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل 
 .إىل القيام مبنصبه كرئيس لفرقة العمل املعنية باحلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحنبانكس 

عن القلق من احتمال أن تؤدي القضايا اليت أثريت عن تعيني رئيس وأعرب أحد األطراف  -٧٨
مشارك خامس للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل إىل زعزعة استقرار العمل يف اللجنة ومن مث 

ة هذه ودعا ممثل هذا الطرف العناصر الفاعلة املهتمة ذات الصلة إىل تسوي. املقررات املتصلة بذلك
القضية دون تأخري مما يضمن كذلك تركيز اللجنة على مهمتها الرئيسية اليت تتمثل يف تقدمي املشورة 

  .السليمة واملستقلة بأكثر الوسائل املمكنة كفاءة
أشار الفريق العامل إىل أنه ستجرى مناقشات ثنائية بني األطراف والفريق بشأن القضايا  -٧٩

  .املعلقة

   التكنولوجيا والتقييم االقتصادية عن تقارير فريققضايا أخرى ناشئ  - طاء

   واإلنتاج دفعة واحدة ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةالضروريةاالستخدامات   - ١
إىل  ١٨/١٦، لدى تقدميه للبند، إىل أن األطراف طلبت مبوجب املقرر أشار الرئيس املشارك -٨٠

يراً إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقر
السابع والعشرين عما حققه من تقدم يف تقييم احلاجة إىل إنتاج دفعة واحدة حمدودة من مركبات 
الكربون الكلورية فلورية من أجل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة على وجه احلصر يف األطراف 

 وتلك اليت ال تعمل مبوجبها، وجدوى ذلك، والتوقيت األمثل له، ٥دة  من املا١العاملة مبوجب الفقرة 
وأرجئ مواصلة النظر يف األمر إىل االجتماع الراهن، وأوصى تقرير الفريق . والكميات املستصوبة منها

، مع إنتاج ما يتراوح بني ٢٠١١ األطراف أن تنظر يف إنتاج دفعة واحدة مستمرة حىت عام ٢٠٠٨لعام 
طن، باستثناء الصني، ما يكفي للوفاء باالحتياجات حىت يتم استكمال االنتقال إىل  ٢ ٠٠٠و ١ ٠٠٠

  .أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية
استرعى العديد من املمثلني االنتباه إىل صعوبات عدم االمتثال احملتملة اليت تواجهها األطراف  -٨١

 اليت تصنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم ٥ من املادة ١ب الفقرة العاملة مبوج
مركبات الكربون الكلورية فلورية، واليت ترجع إىل عدد من العوامل، مبا يف ذلك التكلفة النسبية وتوافر 

ت التصنيع؛ البدائل؛ واحلواجز أمام انتقال التكنولوجيا؛ وطول دورة املشروع بالنسبة لتحويل عمليا
والتأخريات يف وضع استراتيجيات االنتقال؛ وعدم التيقن بشأن انطباق إجراء االستخدام احلرج على 

  .هذه احلالة
واقترح الرئيس املشارك إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية ترأسه استراليا واهلند للنظر يف  -٨٢

  .مجيع أوجه القضية، وهو ما وافق عليه الفريق العامل
اء املناقشات يف فريق االتصال، قدم الرئيسان املشاركان يف الفريق تقريراً موجزاً وعقب انته -٨٣

 .عن عمل الفريق يرد يف املرفق ذا التقرير
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  قضايا إدارية متصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   - ٢
والتقييم قال الرئيس املشارك، لدى تقدميه للبند، إن التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا  -٨٤

، وإن الفريق يقوم، يف  إىل أدىن حد ممكنالتكاليففض  اجلهود املستمرة اليت يبذهلا خلتناولاالقتصادي 
هذا الصدد، باستعراض عضوية بعض جلان اخليارات التقنية التابعة له، يف نفس الوقت الذي حيافظ فيه 

 مقداره  عاجالًىل أن الفريق طلب متويالًكما أشار إ. على اخلربات املالئمة بشأن القضايا الوثيقة الصلة
 لتغطية نفقات سفر األعضاء من األطراف اليت ال ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ دوالر سنوياً لعامي ١٠٠ ٠٠٠

  . ونفقات اجتماعات خمتلفة٥ من املادة ١تعمل مبوجب الفقرة 
 الفرعيتني ميكن ربوميد امليثيل، إىل أن جلنتيهالوأفاد الفريق، بالنسبة إىل جلنة اخليارات التقنية  -٨٥

وأشار .  بشكل منفصل، وهو ما قد يفيد يف تدنية التكاليف وتيسري الزيارات امليدانية اهلامةأن جتتمعاً
 ٢٠١١الفريق، بالنسبة إىل جلنة اخليارات التقنية الطبية، إىل أن من احملتمل أن يتضاءل عملها بعد عام 

 ميكن النظر يف ذلك الوقت يف إجراء املزيد حيث أن حجم طلبات االستخدامات احلرجة تناقص، وأنه
وأخرياً، أشار الفريق، فيما يتعلق بعضويته، إىل أنه . من دمج هيكل الفريق، ال سيما بالنسبة إىل جلانه

يلتمس، على وجه اخلصوص، رئيساً للجنة اخليارات التقنية بشأن اهلالونات من األطراف العاملة 
رياً يف مكافحة سعادي اجلوز واستزراع حدائق الفاكهة، ، وخب٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

، )اللجنة الفرعية للتربة(واحلرجيات، وانتشار املشاتل من أجل جلنة اخليارات التقنية بشأن بروميد امليثيل 
وخرباء يف احلماية من حرائق الطريان من أجل جلنة اخليارات التقنية بشأن اهلالونات، وخرباء يف تصنيع 

  .٥ من املادة ١ستنشاق باجلرعات املقننة من األطراف العاملة مبوجب الفقرة أجهزة اال
فرعيتني الأعرب ممثالن عن اعتراضات قوية بشأن احتمال عقد اجتماعات منفصلة للجنتني  -٨٦

وأعربت ممثلة أخرى عن . للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل وتعيني رئيس مشارك خامسالتابعتني 
خفض عدد أعضاء جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل وجلنة اخليارات التقنية الطبية وأشارت القلق إزاء 

الئم فيما بني األعضاء من األطراف العاملة املتوازن إىل أنه يتعني إذا كان هذا اخلفض ضرورياً مراعاة ال
اة احتياجات االمتثال لألطراف ، وأنه يتعني مراع واألطراف غري العاملة ا٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

  .٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
أشار الفريق العامل إىل أنه ستجرى مناقشات ثنائية بني األطراف والفريق بشأن القضايا  -٨٧

  .املعلقة
 بشأن التدمري ١٧/١٧تقرير اللجنة التنفيذية عن دراسات احلالة املطلوبة مبوجب املقرر   - رابعاً

  )١٨/٩املقرر ( للمواد املستنفدة لألوزون اًالسليم بيئي

  تقدمي التقرير واملناقشات اليت أعقبت ذلك  -ألف
اللجنة الذي أعد نيابة عن تقرير ال ، لدى نظره يف البند،الفريق العاملأمام  كان معروضاً -٨٨

ة املواد دراسة عن مجع ومعاجل"التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بعنوان 
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"  وغري العاملة مبوجبها٥املستنفدة لألوزون غري املطلوبة يف البلدان العاملة مبوجب املادة 
)UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/4.(  

قال ممثل الصندوق املتعدد األطراف، لدى تقدميه للبند، إن اجتماع األطراف طلب إىل اللجنة  -٨٩
 أن تضع اختصاصات دراسات حالة بشأن معاجلة املواد املستنفدة ١٨/٩التنفيذية مبوجب املقرر 

وقد مت االضطالع بالدراسة املستندة إىل . لألوزون غري املطلوبة وأن جتري تلك الدراسات
تصاصات بواسطة شركة استشارية ومت استكمال وضع التقرير النهائي وهو معروض على الفريق االخ
  .العامل
لقد متثل . قدم ممثل الشركة االستشارية عرضا عن خلفية التقرير ومنهجيته ونتائجه وتوصياته -٩٠

 ١ الفقرة اهلدف الرئيسي لدراسة احلالة يف استحداث موارد معلومات ملساعدة األطراف العاملة مبوجب
وقد مت مجع املعلومات من .  يف إنشاء نظم إدارة فعالة للمواد املستنفدة لألوزون غري املطلوبة٥من املادة 

وقد برزت عن الدراسة مخس . أجل الدراسة باستخدام دراسة مكتبية وتسع دراسات حالة قطرية
حتديد نطاق :  تلك األطرافتوصيات رئيسية بشأن إدارة املواد املستنفدة لألوزون غري املطلوبة يف

اإلدارة؛ واختيار أكثر ج اإلدارة مالءمة؛ وكفالة توفري بنية حتتية ومعدات وافيني؛ ومعاجلة قضييت 
وقد مت تعميم استبيان بغية . التكاليف والتمويل؛ والتنسيق مع املؤسسات املتعددة األطراف األخرى

ية التحتية والتشريعات القائمة؛ وسيتم تشاطر التماس معلومات من مجيع تلك األطراف بشأن البن
  .املعلومات احملصلة مع أمانيت األوزون والصندوق املتعدد األطراف

فقد . أثري، يف املناقشة اليت أعقبت ذلك، عدد من القضايا رد عليها ممثل الشركة االستشارية -٩١
ري جديدة، قد أخذت ق تدمنب تشييد مرافسأل بعض املمثلني عما إن كانت الدراسة، يف توصيتها بتج

يف اعتبارها تكلفة نقل املواد املستنفدة لألوزون إىل مرافق بعيدة، وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة 
وقال االستشاري إنه ميكن النظر يف تلك القضايا على أساس حالة حبالة، وحبسب . عن ذلك النقل

م املرافق القائمة مفضل بوجه عام، حيثما أمكن ذلك، واستخدا. عوامل مثل حجم املواد احملتاجة للتدمري
وقال، رداً على سؤال بشأن مردودية التكاليف النسبية لتدمري أنواع خمتلفة من . من وجهة النظر البيئية

. املواد املستنفدة لألوزون، إنه جيري القيام مبشاريع جتريبية من شأا أن توفر بيانات أكثر عن هذا األمر
 املواد املستخدمة يف القطاع التجاري إىل أن تكون أكثر مردودية للتكاليف بسبب الكميات ومييل تدمري

  .األكرب اليت ينطوي عليها األمر
فثمة فرص .  احلوافز االقتصادية ملعاجلة املواد املستنفدة لألوزونبشأنجرت بعض املناقشات  -٩٢

وأعرب . دودة مبنهجية وفعالية ذلك التمويلقائمة يف سوق جتارة الكربون، إال أنه ال تزال هناك خربة حم
 من ١بعض املمثلني عن األمل يف توافر موارد لبناء القدرات ملساعدة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 يف تدمري املواد املستنفدة لألوزون يف عملية التجديد املقبلة ملوارد الصندوق املتعدد األطراف، ٥املادة 
  .رئيسي لذلك التمويلوالذي ال يزال املصدر ال
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سأل بعض املمثلني عن ماهية املعايري املستخدمة يف اختيار البلدان لتلك الدراسة، وما هي  -٩٣
االعتبارات اليت أوليت للحاجات اخلاصة للبلدان املنخفضة االستهالك، واليت يعمل اخنفاض أحجام 

وقال االستشاري إن . لتكاليفاملواد املطلوب معاجلتها على صعوبة التعامل معها بطريقة مردودة ا
االختيار استند إىل االختصاصات؛ وتركزت املمارسة على األحجام الكبرية اليت يسهل قياسها والنهج 

ومن شأن . اإلقليمية؛ وحاجات البلدان املنخفضة االستهالك يتم الوفاء ا بشكل أفضل كل على حدة
يد أفضل الطرق للتعامل مع الكميات األصغر من التوصية اخلاصة بإنشاء غرفة مقاصة أن تساعد يف حتد

  .املواد اليت قد تكون متناثرة إىل حد كبري داخل البلدان أو األقاليم
ورداً على سؤال عن التنسيق بني استراتيجيات إدارة املواد املستنفدة لألوزون واالستراتيجيات  -٩٤

وك دولية أخرى، مثل اتفاقييت بازل األكثر عمومية إلدارة املواد الكيميائية والنفايات اخلاصة بصك
واستكهومل، قال االستشاري إن مثل هذا احلوار جيري بالفعل وقد أوصي يف التقرير مبواصلته، وإن مل 

  .يكن قد مت اقتراح إجراءات حمددة

  اقتراحات األطراف  -باء
 بشأن قدم ممثال واليات ميكرونيزيا املوحدة وموريشيوس، وكذلك ممثل األرجنتني، اقتراحني -٩٥

 أو تعديالت يف بروتوكول مونتريال للنهوض بالتدمري اآلمن للمواد تنقيحاتمقررات حمتملة وبشأن 
املستنفدة لألوزون املوجودة يف مصارف املواد املستنفدة لألوزون، مثل نظم التربيد وتكييف اهلواء، 

 أو املستعادة، واملواقع ورغاوي العزل احلراري، واملخزونات من املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة
  .األخرى

وأشار ممثل موريشيوس إىل أنّ املقترح الذي قدمه بلده مع الواليات املتحدة مليكرونيزيا يقصد  -٩٦
يفية، وهو مصمم ظبه التصدي للمعدات واملواد املستنفدة لألوزون ذات الصلة يف اية أعمارها الو

وأوضح أنّ املسألة تكتسي أمهية . رتبة يف املناخ واألوزونحلماية الصحة والبيئة وللحد من اآلثار املت
وأشار املتكلّم إىل .  بسبب تغري املناخكبرياً حامسة بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية اليت تواجه ديداً

النجاح الذي أحرزه بروتوكول مونتريال حىت اآلن يف التصدي لتغري املناخ، فذكر أنّ األعمال اإلضافية 
صارف قد تقضي على ماليني األطنان من االنبعاثات وذلك بتكلفة اقتصادية ميسورة، وأنّ بشأن امل

ولبلوغ هذه الغاية، . املقترح مصمم لتقدمي حوافز للشروع يف إتالف هذه املواد غري املرغوب فيها
ىل إتكتسي املساعدة من الصندوق متعدد األطراف أمهية يف متكني البلدان من وضع سياسات والولوج 

ويف هذا الصدد، اقترح تغيري قائمة الزيادات التراكمية يف التكاليف اليت متت املوافقة . مرافق اإلتالف
ورحب املتكلّم . زونوعليها واليت اهتدى ا الصندوق لكي تشمل مصارف إتالف املواد املستنفدة لأل

 مصارف اإلتالف الفوري للمواد  بالفرصة املتاحة الختاذ إجراء مبوجب الربوتوكول بشأن متكنيأيضاً
  .ستنفدة لألوزون غري املرغوب فيهاامل
زون غري املرغوب ووأشارت ممثلة األرجنتني، لدى عرض مقترحها بشأن املواد املستنفدة لأل -٩٧

 بصفة خاصة حيال استنفاد األوزون وارتفاع مستوى فيها، إىل أنّ موقع بلدها اجلغرايف جيعله ضعيفاً
جاح الذي أحرزه الربوتوكول يف التصدي هلذين األمرين وكذلك إىل الدراسات والحظت الن. البحر
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زون، فأشارت إىل واليت أثبتت إمكانية جين منافع بيئية من خالل مصارف إتالف املواد املستنفدة لأل
 يف وضع االستراتيجيات املناسبة وإىل احلاجة إىل الدعم املايل والتقين من ةأمهية احلوافز االقتصادي

 إىل أنّ مقترحاا تدعو إىل اختاذ تدابري وأشارت أيضاً. الصندوق متعدد األطراف لتيسري هذا اإلتالف
ملوازنة ختصيص املواد املعفاة بواسطة اإلتالف، وهو ما من شأنه أن ينطبق يف الوقت املناسب على 

إنّ معظم املصارف من املواد وإذا مل تتخذ التدابري، ف. ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
يتخذ سوف ، وهو ما يعين أنّ اجتماع األطراف ٢٠١٥سوف تطلق يف الغالف اجلوي حبلول عام 

 .إجراًء عاجالً

وأبلغت اجلماعة األوروبية اليت كانت تتحدث أيضاً نيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضاء  -٩٨
ق، خالل االجتماع احلايل، اقتراحاً مبشروع مقرر السبع والعشرين، األطراف أا ستقدم يف وقت الح

وسوف يهدف االقتراح إىل معاجلة عدد من القضايا ذات الصلة بإدارة . بشأن إدارة املخزونات
  .خمزونات املواد املستنفدة لألوزون، واإلجراءات اليت ميكن اختاذها يف هذا الصدد

مهية البيئية ملعاجلة مشكلة املواد املستنفدة أشار مجيع املمثلني الذين تكلموا حول القضية إىل األ -٩٩
لألوزون املخزونة واستشهد الكثريون منهم باحلاجة إىل العمل بسرعة إذا ما أريد منع اإلطالقات من 
تلك املصادر، وباآلثار اإلجيابية لتلك اخلطوات على كل من محاية أوزون الستراتوسفري ومعاجلة تغري 

وأعرب الكثري من املمثلني . دة التكاليف وجمدية من الناحية التكنولوجيةاملناخ، وتوافر خيارات مردو
كما سلم كثري من املمثلني، مبا فيهم عدد ممن . عن التأييد لالقتراحات احملددة املطروحة للمناقشة

تكلموا تأييدا لالقتراحات، بأن املوضوع ينطوي على قائمة من القضايا املعقدة واملترابطة اليت يتعني 
واقترح الرئيس . ستكشافها بالكامل قبل أن يصبح باإلمكان التوصل إىل مقرر ائي بشأن هذا األمرا

املشارك إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية ترأسه كندا واملكسيك للنظر يف االقتراحني والقضايا الكثرية 
، وغري ذلك من ةاألوروبية ماعتقدميه اجلستتوىل العامة، واقتراح متصل بذلك لسة اليت أثريت أثناء اجل

 .األمور املصاحبة، وهو ما وافق عليه الفريق

وعقب انتهاء املناقشات يف فريق االتصال، قدم تقرير موجز وعدد من االقتراحات وضعها  -١٠٠
  . يف املرفق ذا التقرير االطالع عليهاوميكن. ئيسان املشاركانالر

صادي بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقت - خامساً
  )١٩/١٠املقرر (لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

عرض السيد خوسيه بونس بونس، عضو فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد، التابعة لفريق  -١٠١
 وقال إن فرقة العمل قدرت يف تقريرها إمجايل. التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، تقرير فرقة العمل

   مبا يتراوح بني ٢٠١١-٢٠٠٩االحتياجات التمويلية للصندوق املتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات 
 مليون دوالر، وأوضح البارامترات واملنهجية املستخدمة يف حتديد هذا املدى ٦٤٠ مليون دوالر و٣٤٣
 املوارد واإلطار وبني مضمون العرض الذي قدمه، فأوضح تكوين فرقة العمل املعنية بتجديد. الواسع

 بشأن التجديد والنصوص ذات الصلة من ١٩/١٠مث استعرض من املقرر . الزمين لالنتهاء من التقرير
 بشأن التنقيحات على بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بالفئة األوىل من مواد املرفق جيم ١٩/٦املقرر 
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لزمنية لتسريع التخلص التدرجيي من ، اليت حددت اجلداول ا)مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وطلبت إىل اللجنة التنفيذية إعطاء األولوية للجوانب البيئية يف 

 .مشاريع التحويل، مبا يف ذلك املناخ

وعقب عرض تلك العناصر، قدم مقارنة بني متطلبات التمويل كما حددا فرقة العمل لفترة  -١٠٢
، بني األرقام اليت تتوقعها حالياً ) مليون دوالر٤١٩,٤ (٢٠٠٥ يف عام ٢٠٠٨-٢٠٠٦ات الثالث سنو
. وقال إن االختالف بينهما ميكن أن يعترب قليالً بقدر الفت للنظر).  مليون دوالر٤٢٧,١(فرقة العمل 

وذكر أن موجز التمويل لألنشطة املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون غري مركبات الكربون 
، اليت تشمل خطط التخلص التدرجيي من االستهالك ٢٠١١-٢٠٠٩هليدروكلورية فلورية للفترة ا

واإلنتاج ومشاريع حتويل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة واملشاريع االستثمارية اخلاصة برابع 
 . مليون دوالر٨٣,٧كلوريد الكربون وبروميد امليثيل، تعطي مبلغاً إمجالياً قدره 

 املقدمة، ركز السيد كوجيربز، الرئيس املشارك لفرقة العمل املعنية بتجديد املوارد، وبعد تلك -١٠٣
وأشار إىل أن البيانات املبلغ ا . على مجيع املسائل ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

يانات  اتخذت كنقطه انطالق لتمديد االجتاهات، ألن الب٢٠٠٦-٢٠٠٠ للفترة ٧مبوجب املادة 
املستمدة من مصادر أخرى، مثل البيانات عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املقدمة يف 

والدراسات االستقصائية ملركبات الكربون ) ٢٠٠٥(واملناخ التقرير اخلاص للفريق عن األوزون 
كن أن تستخدم اهليدروكلورية فلورية، مبا يف ذلك البيانات اخلاصة بالصني، تتسم بأوجه قصور وال مي

 ٢٠٠٦لتمديد اجتاهات مستويات استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لفترة ما بعد عام 
ويعرض تقرير فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد مركبات الكربون اهليدروكلورية . على حنو موثوق به

كبات الكربون اهليدروكلورية  ب ومر-١٤١، ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ٢٢ –فلورية 
ب بوصفها مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الوحيدة ذات الصلة؛ أما مركبات ١٤٢فلورية 

 ومركبات ١٢٤ - ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ١٢٣ –الكربون اهليدروكلورية فلورية 
، معرباً عنها ٥ا اخلاضعة للمادة  فلم ينظر فيها ألن كميا٢٢٥ -الكربون اهليدروكلورية فلورية 

وشدد على أنه، يف البلدان املستهلكة األكرب العاملة . باألطنان بدالة استنفاد األوزون، ضئيلة للغاية
 يف ٤٠ ب نسبة – ١٤١، متثل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

الة استنفاد األوزون، وأن مستويات استهالك مركبات الكربون املائة من إمجايل االستهالك باألطنان بد
 إىل مستويات ٢٠٠٠ب تتزايد بسرعة، لينتقل من الصفر تقريباً يف عام ١٤٢اهليدروكلورية فلورية 

 .٥ من املادة ١استهالك عالية يف عدة أطراف عاملة مبوجب الفقرة 

س مستويات االستهالك املعينة وقد حددت فرقة العمل أربع جمموعات من األطراف على أسا -١٠٤
 طن بدالة ١٥ ٠٠٠فاستهالك اموعة األوىل ضخم جداً، ويبلغ جمموعه أكثر من . ٢٠٠٦لعام 

 طن بدالة استنفاد ٧ ٠٠٠؛ واستهالك الثانية كبري إىل حد ما، ويبلغ جمموعه )الصني(استنفاد األوزون 
 طن بدالة استنفاد األوزون ١ ٠٠٠يبلغ جمموعه ؛ واستهالك الثالثة أقل قليالً، و) طرفا١٧ً(األوزون 

).  طرفا٨٣ً( طناً بدالة استنفاد األوزون ١٥٠، واستهالك الرابعة قليل، ويبلغ جمموعه ) طرفا٣٤ً(
 اخلاضع للمادة ٢٠٠٦وباألطنان املترية، يبلغ استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام 
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 يف املائة من استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية ٩٥إىل أن وأشار .  طن٣٠٠ ٠٠٠ أكثر من ٥
 سيكون يف األطراف اليت تتألف منها اموعتان األوىل والثانية، وأن ٢٠١٠-٢٠٠٦فلورية يف الفترة 

، مت ٢٠٠٦وبالنسبة للسنوات التالية لعام .  يف املائة منه سيكون يف اموعة األوىل وحدها٧٠نسبة 
 ومركبات الكربون اهليدروكلورية ٢٢ -هالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية استخالص است

املربعات " ب وذلك باستخدام طريقة ١٤٢ب ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ١٤١فلورية 
اإلحصائية لكل من اموعات األربع من األطراف، وكذلك لكل طرف على حدة يف " الصغرى

 إىل نسب منو ٢٠١٢-٢٠٠٧وتشري القيم الناجتة عن متديد االجتاهات للفترة .  والثانيةاموعتني األوىل
 طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ٢٥ ٠٠٠أقل كثرياً، ومع ذلك فإن االستهالك اإلمجايل البالغ 

 .٢٠١٢ طن بدالة استنفاد األوزون يف عام ٣٢ ٠٠٠ ميكن أن يرتفع إىل ٢٠٠٦

 على املبادئ ٢٠٠٨أبريل /من أن اللجنة التنفيذية وافقت يف نيسانوقال إنه على الرغم  -١٠٥
التوجيهية خلطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية فإنه ال ميكن يف 
تقرير فرقة العمل استخدام أي استنتاجات من اخلطط القطرية، ألن تلك اخلطط ستكون قيد اإلعداد 

وأوضح أثر اآلجال النهائية احملتملة وعمليات التحويل الثانية، اليت مت حتديدها . قادمنيخالل العامني ال
بأا عمليات حتويالت املعدات اليت سبق أن مت احلصول عليها بدعم مايل من الصندوق املتعدد 

، ستؤثر على ٢٠٠٣وقال إن اآلجال النهائية املبكرة، مثل السنوات السابقة لعام . األطراف
أما اآلجال النهائية الوقعة . حتياجات التمويلية، ألن عدد عمليات التحويل املؤهلة سيكون قليالً نسبياًاال

بيد أن .  فستؤدي إىل إتاحة قدرات إنتاجية وفرية لتخفيض االستهالك٢٠٠٧-٢٠٠٥يف حوايل الفترة 
ندت حسابات وقد است. فرقة العمل مل تنظر يف هذه املسائل بسبب عدم توفر توجيهات واضحة

متطلبات التمويل، يف تقرير فرقة العمل، إىل تكاليف التحويل لكل كيلو جرام متري من مركبات 
كما استخدم . الكربون اهليدروكلورية فلورية، بدالً من التكلفة لكل كيلوغرام بدالة استنفاد األوزون

 يكون إما مستوى االستهالك متويل مستوى معني من االستهالك،: بارامتران يف حسابات التمويل، ومها
، ومعامل معين للفعالية من حيث التكلفة، ويفترض يف ذلك املعامل ٢٠١٢يف خط األساس أو يف عام 

 .أن متويل تكاليف التشغيل سيكون إما صفراً أو ملدة سنتني

ل وأشار إىل أنه، يف حالة افتراض أن يوفَّر التمويل ملستوى خط األساس فقط، لن يلزم أي متوي -١٠٦
 يف املائة يف عام ١٠؛ غري أن التمويل خلطوة إحداث ختفيض بنسبة ٢٠١٣لتحقيق التجميد يف عام 

وأوضح أيضاً أنه، بالنسبة لقطاع . ، بالنظر إىل فترة تنفيذ املشاريعذلك سيبدأ االحتياج إليه قبل ٢٠١٥
التحويل عن مركبات الرغاوي، تستند عوامل الفعالية من حيث التكاليف إىل أنواع شىت من عمليات 

ب؛ ويسفر ١٤٢ ب ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية – ١٤١الكربون اهليدروكلورية فلورية 
وباتباع هذا . مزيج عمليات االستبدال يف البلدان ويف الشركات عن فعالية متوسطة من حيث التكلفة

لتربيد لألمر نفسه على القطاعني الفرعيني وينطبق ا. النهج، مت النظر تلقائياً يف مسألة التأثري على املناخ
وتكييف اهلواء، حيث أن مزيج عمليات التحويل إىل مواد التربيد ذات اإلمكانية العالية واملنخفضة 

سيحدد ) ولكل من تلك املواد جوانب كفاءة خاصة به يف استخدام الطاقة(للتسبب يف االحترار العاملي 
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خذ يف االعتبار تلقائياً إحداث ختفيض معني النبعاثات االحتباس عامل الفعالية من حيث التكلفة وسيأ
 .احلراري

 من ١وأشار إىل أن الصيانة هامة لتحقيق االمتثال بالنسبة جلميع البلدان العاملة مبوجب الفقرة  -١٠٧
ويف تقرير فرقة العمل، أعدت . ، ولكن بوجه خاص لألطراف ذات االستهالك املنخفض٥املادة 

ف للتعامل مع قطاع الصيانة، وذلك باستخدام خربة الصندوق املتعدد األطراف يف تقديرات للتكالي
متويل خطط إدارة مواد التربيد، وخطط التخلص التدرجيي الوطنية، وخطط إدارة التخلص النهائي عن 

وحيدد تقرير . وضع أطر قانونية وتقنية وتدريب فئات خمتلفة من الناس، وما إىل ذلكتدابري مثل طريق 
 ٢٠١١-٢٠٠٩ مليون دوالر باعتباره املبلغ املطلوب لفترة الثالث سنوات ٦٣رقة العمل مبلغ ف

، مع مبالغ أصغر يف فترات الثالث ٢٠١٥ يف املائة يف عام ١٠لتحقيق أول خطوة ختفيض بنسبة 
 .سنوات التالية

ارد، تقدمي وواصلت السيدة جانغ شيكيو، الرئيسة املشاركة لفرقة العمل املعنية بتجديد املو -١٠٨
  العرض، فأشارت إىل أن التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

 ب قد اعتمد بالتوازي مع التخلص – ١٤٢ ب ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية - ١٤١
جها حىت عام ولن يبدأ متويل للتخلص التدرجيي من إنتا. التدرجيي من استهالك تلك املواد الكيميائية

 سيبدأ ٢٢ -، يف حني أن التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ٢٠١٢
 ٢٢ -وميكن للمصانع املستخدمة إلنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية . ٢٠١٤بعد عام 

الكربون اهليدروكلورية لالستخدامات اليت تؤدي إىل االنبعاثات أن تغطي اإلنتاج املتزايد ملركبات 
وأشارت إىل أن مصانع إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف .  كمواد وسيطة٢٢ –فلورية 

الصني هي وحدها اليت حيتمل أن تكون مؤهلة للحصول على املساعدة املالية للتخلص التدرجيي؛ أما 
 فمن غري املرجح أن تكون ٥ من املادة ١ املصانع املوجودة يف األطراف األخرى العاملة مبوجب الفقرة

مؤهلة للحصول على املساعدة املالية باستخدام النوع احلايل من اتفاقات الصندوق املتعدد األطراف 
 دوالرات للكيلو غرام الواحد حلساب ٣واستناداً إىل اخلربة، استخدم املبلغ . اخلاصة بالتخلص التدرجيي

ومل ميول الربوتوكول حىت اآلن تدابري للحد من . رجيي من اإلنتاجاملتطلبات التمويلية للتخلص التد
االنبعاثات، غري أنه سيكون من املستصوب للغاية متويل التخلص منها وتدمريها يف فترة الثالث سنوات 

 ستكون خمزونات مركبات الكربون الكلورية فلورية ٢٠١٤-٢٠١٢، ألنه بعد الفترة ٢٠١١-٢٠٠٩
 ١ ٥٠٠ق باملتطلبات التمويلية، أشارت إىل أن فرقة العمل استخدمت الرقم إىل وفيما يتعل. قد تسربت

 دوالرات للكيلو غرام الواحد، األمر الذي تترتب عليه متطلبات ٦طن للتدمري يف السنة، بتكلفة قدرها 
وبينت تفصيلياً . ٢٠١١-٢٠٠٩ مليون دوالر للتدمري يف فترة الثالث سنوات ٢٧متويلية قدرها 

 مليون دوالر، ٩٢,٠ر اليت تعترب أنشطة دعم، مث خلصت املتطلبات التمويلية هلذه األنشطة بأا العناص
 ٢٠١١-٢٠٠٩، على التوايل، لفترة الثالث سنوات  مليون دوالر١٠٤,٨ليون دوالراً و م١٠٠,١و

 .وفتريت الثالث سنوات التاليتني
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  ة لفترة الثالث سنوات ويف اخلتام خلصت السيدة جانغ عناصر املتطلبات التمويلي -١٠٩
، اليت تتألف من نطاقني، ألن التمويل سيقدم إما ملستوى االستهالك يف خط األساس ٢٠١١-٢٠٠٩

، وبسبب استخدام خليطني من عوامل الفعالية من حيث ٢٠١٢أو ملستوى االستهالك يف عام 
 ٣٤٢,٨مها من  ٢٠١١-٢٠٠٩وقالت إن النطاقني املبلغ عنهما لفترة الثالث سنوات . التكاليف

وحتدثت .  مليون دوالر٦٣٩,٨ مليون دوالر إىل ٥١٨,٣ مليون دوالر ومن ٣٩٢,٣مليون دوالر إىل 
 ٤٢١من  (٢٠١٤-٢٠١٢أيضاً عن نطاقات املتطلبات التمويلية االسترشادية لفترة الثالث سنوات 

يون دوالر  مل٥٣٦من  (٢٠١٧-٢٠١٥وفترة الثالث سنوات )  مليون دوالر٦٣٦مليون دوالر إىل 
 تبلغ ما بني ٢٠١١-٢٠٠٩، وأشارت إىل أن املتطلبات التمويلية املقدرة للفترة ) مليون دوالر٦٥٨إىل 
 . مليون دوالر٦٤٠ مليون دوالر و٣٤٣

وعقب العرض، طرحت أطراف منفردة عدداً من األسئلة، وأجاب عليها يف وقت الحق  -١١٠
ىن العديد من املمثلني على الفرقة لنطاق تقريرها ومدى وأث. أعضاء يف فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد

وأُعرب عن قلق عام . تفصيله، ولكن أشاروا إىل أن بعض اجلوانب التقنية حتتاج إىل املزيد من البحث
األثر احملتمل لالرتفاع اهلائل األخري يف أسعار النفط اخلام، الذي يؤثر يف تكاليف النقل، ومستويات إزاء 

، رأى العديد من لسياقاتويف هذه ا. ية واملتزايدة، وتناقص قيمة دوالر الواليات املتحدةالتضخم العال
املمثلني أن مستويات جتديد املوارد مفرطة االخنفاض، وأن النطاقات مفرطة االتساع، وأنه ينبغي إدراج 

اليات وتساءل بعض املشاركني عما إن كان ينبغي أن يستمر استخدام دوالر الو. خمصص للطوارئ
 .املتحدة باعتباره عملة تقدير التكاليف

ممثل إحدى املنظمات غري احلكومية بياناً يتضمن عدداً من التوصيات بشأن التدابري  وألقى -١١١
 دون ١٩/٦اهليدروكلورية فلورية متشياً مع املقرر الكربون الالزمة لإلسراع بالتخلص من مركبات 

ات الكربون  واملتضمنة حتديد مواعيد للتخلص من مركباللجوء إىل مركبات الكربون اهليدروفلورية،
، ورفض متويل مشاريع مركبات الكربون اهليدروفلورية، والترويج الستخدام مواد اهليدروكلورية فلورية

 وخمزونات مركبات  الكربون الكلورية فلورية،التربيد الطبيعية، والتدمري اآلمن ملخزونات مركبات
 . ن– الربوبيل واستهالك بروميد جالتبليغ السنوي اإللزامي عن إنتاو الكربون اهليدروكلورية فلورية

ورداً على ذلك، قال أحد أعضاء فرقة العمل إن استخدام دوالر الواليات املتحدة سيستمر،  -١١٢
نه بتلك ما مل تقرر األطراف غري ذلك، بالنظر إىل أن كل التمويل يف الصندوق املتعدد األطراف يعرب ع

وبالنسبة إىل التضخم، مل تتم أي تنقيحات، ألنه طُلب من الفريق أن يعمل على أساس . العملة
وقال إن الشيء نفسه صحيح بالنسبة إىل املشاكل املتعلقة بارتفاع . التكاليف املنطبقة يف ذلك الوقت

 .ع يف الدراسة، عند الشرو٢٠٠٧أسعار النفط، اليت دخلت يف دوامة االرتفاع احلاد منذ عام 

ومشلت ااالت األخرى املثرية للقلق األساس املستخدم حلساب األرقام املقدمة، وفعالية  -١١٣
. العناصر من حيث التكلفة، ودقة خطوط األساس واآلجال النهائية، وحتديد األولويات لعناصر الربنامج

 .سسي مل تزد التمويل للدعم املؤوأعرب العديد من املمثلني عن القلق من أن مستويات
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والسيد ) بلجيكا(واقترحت الرئيسة املشاركة إنشاء فريق اتصال، برئاسة السيد يوتسيف بويز  -١١٤
، لتحديد القضايا الرئيسية اليت ينبغي أن تقوم فرقة العمل باملزيد من )موريشيوس(ساتيافيد سيبالوك 

ملزيد من التفاوض بشأن املسألة األعمال بشأا من أجل إعداد تقرير تكميلي ميكّن األطراف من إجراء ا
 . يف اجتماع األطراف الذي سيعقد يف الدوحة، ووافق الفريق العامل على ذلك

وبعد املناقشات اليت أجراها فريق االتصال، أبلغ الرئيسان املشاركان الفريق العامل بأن الفريق  -١١٥
 الواردة يف تقرير فرقة العمل وسيتناول الفريق املسائل. قد اتفق على مواصلة مداوالته طوال االجتماع

  .على مستوى يتسم بطابع فين أكرب
وقدمت جمموعة البلدان األفريقية مشروع مقرر مقترح يتضمن مقترحاً بشأن متويل أنشطة  -١١٦

وعرضت .  من بروتوكول مونتريال٥ من املادة ١تعزيز املؤسسات يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
هلذا البند بالنيابة عن جمموعة البلدان األفريقية، الصعوبات اليت مازالت تواجه ممثلة أوغندا، لدى تقدميها 

 يف سعيها إىل التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة ٥العديد من األطراف العاملة مبوجب املادة 
 وشددت على الدور الذي ستواصل الوحدات الوطنية املعنية باألوزون القيام به خالل فترة. لألوزون

التخلص التدرجيي، فقالت إنّ هناك حاجة إىل تعديل تراكمي لتمويل تعزيز املؤسسات ضمن بند جتديد 
، والسيما يف ضوء ضغوط أسعار ٢٠١١ إىل ٢٠٠٩مواد الصندوق متعدد األطراف يف الفترة من 

  .الصرف التضخمية اليت تؤثّر حالياً يف خمصصات التمويل
ولئن سلّم عدة ممثلني بالدور الكبري . شروع املقرروأعرب عدد من املمثلني عن دعمهم مل -١١٧

الذي تقوم به الوحدات الوطنية املعنية باألوزون ملساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماا، فإنهم أشاروا 
إىل أنّ مسألة تعزيز املؤسسات ختضع، إىل استعراض من قبل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وإىل 

ه ال توجد حاجة إىل مزيد النظر فيها النظر من قبل فريق االتصال املعين بتجديد املوارد، وارتأوا أن
  .خارج هذين احملفلني

واقترح الرئيس املشارك إحالة مشروع املقرر بصيغته احلالية إىل االجتماع العشرين لألطراف  -١١٨
 إنه ستكون هناك سابقة سيئة إذا وقال أحد املمثلني. ملزيد النظر فيه، وقد وافقه الفريق العامل على ذلك

سمح بتناول مشاريع املقررات املقترحة بشأن املسائل اليت هي قيد نظر فريق االتصال املعين بتجديد 
 وخالل جلسة تالية، قال ممثل جمموعة البلدان .املوارد ضمن عملية خارجة عن نطاق هذا الفريق
 قد تناول املسألة بصورة كافية، وأا لذلك قررت األفريقية إن من رأي اموعة أن فريق االتصال

وعلى ذلك وافق الفريق العامل على عدم تقدمي مشروع املقرر . سحب اقتراحها املعين مبشروع املقرر
 .الجتماع األطراف

 عن وعقب انتهاء مناقشات فريق االتصال، قدم الرئيسان املشاركان للفريق تقريراً موجزاً -١١٩
الرئيسية اليت طلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بلورا يف تقريره والعناصر عمل الفريق 

 .وافق عليها الفريق العاملاليت ويتضمن املرفق ذا التقرير املوجز وقائمة بالعناصر الرئيسية  .التكميلي
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  املقترحة على بروتوكول مونتريالالتنقيحات -سادساً 

 من جدول األعمال ٧ن جدول األعمال باالقتران مع البند  م٦نظر الفريق العامل يف البند  -١٢٠
 .اللذين ترد املداوالت املتعلقة ما يف الفصل السابع أدناه

 التعديالت املقترحة على بروتوكول مونتريال  -سابعاً 
، على بروتوكول مونتريالمقترح موريشيوس مشروع مقرر بشأن تنقيح كينيا وممثال قدم  -١٢١

لتلبية االحتياجات احمللية األساسية البلدان املتقدمة  من بروميد امليثيل املنتج يف ا املسموحخلفض الكمية 
 والذي كان قد عمم بوصفه ورقة ٥ من املادة ١األطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة والتصدير إىل 
بلدان غري وأشار املمثالن إىل أن احلد األقصى املسموح به من بروميد امليثيل املنتج يف ال. اجتماعات

 تعمل مبوجب هذه اليتية يف األطراف س لتلبية االحتياجات احمللية األسا٥ من املادة ١العاملة بالفقرة 
وسيخفّض اقتراحهما احلد . الفقرة يتجاوز اآلن استهالك بروميد امليثيل يف هذه األطراف األخرية

 طن متري ١٠,٠٧٦لية األساسية من األقصى املسموح به من بروميد امليثيل املنتج لسد االحتياجات احمل
وسيجرى .  طن متري سنوياً، لضمان أن العرض ال يزيد كثرياً على الطلب٥,٠٣٨سنويا إىل 

، حبيث ٢٠١٠استعراض إلنتاج بروميد امليثيل لالحتياجات احمللية األساسية يف موعد ال يتجاوز عام 
ية لتجنب احتمال اإلفراط يف إنتاج بروميد وهذه التدابري ضرور. ميكن لألطراف أن تعدل املستوى أكثر

امليثيل، الذي ميكن، إذا ترك دون عالج، أن يؤخر اعتماد البدائل املتاحة يف البلدان النامية، وأن يقوض 
كما أن . املشاريع اليت يدعمها الصندوق متعدد األطراف، وأن يلحق املزيد من الضرر بطبقة األوزون

راحات فريق االتصال الذي اجتمع خالل االجتماع التاسع عشر لألطراف التعديل املقترح يتسق مع اقت
 للنظر يف االجتار الضار يف بروميد امليثيل، ولن يكون له أي أثر على االستخدامات ٢٠٠٧يف عام 

 .املسموح ا لربوميد امليثيل ألغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن

موريشيوس لتقدمي االقتراح، كينيا وكل املتحدثني على وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، أثىن  -١٢٢
وأعرب العديد من . الذي قالوا إنه يثري مسائل مهمة ويوفر أساساً مفيداً إلجراء املزيد من املناقشات

املمثلني عن تأييدهم لالقتراح، مشريين إىل أمهية املضي قدماً يف اجلهود الرامية إىل احلد من استخدام 
وذكر أحدهم أيضاً أنه سيتعني اختاذ تدابري لكفالة أن ال يؤدي التنقيح .  واالجتار الضار بهبروميد امليثيل

املقترح إىل إحداث ضغوط ضارة على األسعار، ولكفالة توفر بدائل فعالة من حيث التكلفة 
يم واقترح متحدث آخر إضافة طلب إىل فريق التكنولوجيا والتقي. الستخدامات معينة لربوميد امليثيل

االقتصادي بأن يقدم بيانات عن كمية بروميد امليثيل املستخدمة عاملياً للتطبيقات املختلفة، مبا يف ذلك 
االستخدامات للحجر الصحي، واجلرعات املستخدمة لتطبيقات معينة من تطبيقات احلجر الصحي، 

 .واألمناط اإلقليمية الستخدام بروميد امليثيل

ن إىل أمهية هذه املسألة، قالوا إن االقتراح وعدد من القضايا ويف حني أشار عدة ممثلني آخري -١٢٣
والحظ البعض . ذات الصلة حتتاج إىل املزيد من املناقشة وبتفصيل أكثر قبل أن يتسىن التوصل إىل اتفاق

أن مجيع مصدري بروميد امليثيل ومستورديه حيتاجون إىل نظم الترخيص الفعالة والتكميلية، لضمان أن 
وأشار أحد املمثلني إىل أن اإلنتاج الفعلي بغرض تلبية االحتياجات . اجلهود أثرها املطلوبيكون هلذه 
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احمللية األساسية لربوميد امليثيل أقل بكثري يف الواقع من احلد األقصى لإلنتاج املسموح به، واقترح 
 العاملة مبوجب استكشاف إمكانية تغيري اجلدول الزمين لتخفيض استهالك بروميد امليثيل يف األطراف

 .احلد األقصى لإلنتاج املسموح به، وذلك لكي يناظر أي تغيري يف ٥ من املادة ١الفقرة 

واتفق الفريق العامل على انه ال يوجد حىت اآلن توافق يف اآلراء بشأن التعديل املقترح، ولكن  -١٢٤
 املناقشات غري الرمسية ينبغي أن تناقش املسألة مرة أخرى يف االجتماع العشرين لألطراف، وان تواصل

 .بني األطراف قبل ذلك االجتماع

 مسائل أخرى  -ثامناً 

 عرض مقدم من ممثل قطر بشأن ترتيبات االجتماع العشرين لألطراف  -ألف 

قدم ممثل قطر عرضاً موجزاً بالشرائح عن التقدم احملرز يف األعمال التحضريية لالجتماع  -١٢٥
اقيه فيينا حلماية طبقة األوزون واالجتماع العشرين لألطراف يف املشترك الثامن ملؤمتر األطراف يف اتف

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، الذي سيعقد يف الدوحة، قطر، يف تشرين 
وأوضح أن االجتماع سيكون دون ورق، حيث ستكون مجيع الوثائق فيه متاحة . ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

وأوضح أن عروضاً إيضاحية خمتلفة ستكون متاحة خالل االجتماع احلايل، . لكتروين فقطإيف شكل 
 .ورحب باألطراف، باسم قطر، يف بلده

  بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية١٥/٣تعديل للمقرر   -باء 

، بشأن حتديد الدول غري األطراف يف ١٥/٣قدم ممثل استراليا مشروع مقرر لتعديل املقرر  -١٢٦
مونتريال فيما يتعلق بتدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، يف ضوء بروتوكول 

وقرر الفريق .  بتسريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية١٩/٦املقرر 
 . العامل إحالة مشروع املقرر إىل االجتماع العشرين لألطراف للنظر فيه

 بروميد امليثيل ألغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحنخفض استخدام   -جيم 

عرض ممثل اجلماعة األوروبية مشروع مقرر مقترح، تؤيده أيضاً املكسيك وسويسرا، كان قد  -١٢٧
عمم بوصفه ورقة اجتماعات، مشرياً إىل أن استخدام بروميد امليثيل ألغراض احلجر الصحي ومعاجلات 

رئيسياً ملادة مستنفدة لألوزون ال تزال غري خاضعة للرقابة يف إطار ما قبل الشحن ميثل استخداماً 
بروتوكول مونتريال، وأن بروميد امليثيل هو أيضاً مادة خطرة ذات آثار جسيمة حمتملة على صحة 

وضح إن اهلدف من االقتراح هو حتسن قاعدة أو. اإلنسان والسيما على العاملني يف املوانئ واملخازن
املعلومات عن استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن لوضع وتنفيذ املعارف وتدفق 

استراتيجيات وطنية للحد من استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل 
خالل االجتماع النظر ة النباتات، وياقلالتفاقية الدولية لوالصادرة مؤخراً الشحن متشياً مع التوصية 

 عشر لألطراف، يف العديد من اخليارات للحد من بروميد امليثيل يف استخدامات احلجر الصحي الثاين
 .ومعاجلات ما قبل الشحن، وما يتصل به من انبعاثات
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غري أن العديد . وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، الحظ مجيع املتحدثني أمهية هذا املوضوع -١٢٨
وقالوا .  أخرياً، وال يستطيعون مناقشته يف االجتماع احلايلمنهم أشاروا إىل أم مل يتلقوا االقتراح إال

إم يتطلعون، دون مساس بوجهات نظرهم حول جوانب معينة من االقتراح، إىل استعراض الوثيقة 
 .واملشاركة يف املناقشات املقبلة بشأن القضايا ذات الصلة

ن املستويات العالية اليت وأبدى بعض املمثلني مزيداً من التعليقات بشأن قلق حكومام م -١٢٩
. يرون أا ال داعي هلا من استخدام بروميد امليثيل ألغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن

وقال ممثل إحدى املنظمات غري احلكومية إنه، نظراً ألن بعض اخلرباء يعتقدون أن استخدام بروميد 
لى يف الواقع مما يبلغ عنه عادة، فقد حان امليثيل ألغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن أع

 .الوقت اآلن للنظر يف احلد من االستثناء الشامل

أن ، و بصورة كاملةاملتاح ليس كافياً للنظر يف املسألةالوقت أن لفريق العامل على اتفق او -١٣٠
ر االجتماع الثاين عشخالل سوف تستمر على هامش االجتماع، والقضايا املطروحة بشأن املناقشات 
 .لألطراف

 عرض مقدم من مصر الستضافة االجتماع احلادي والعشرين لألطراف  -دال 

، نقل ممثل مصر عرض بلده استضافة االجتماع احلادي خالل اجللسة اخلتامية لالجتماعو -١٣١
وعقب هذا العرض، قالت ممثلة مجهورية ترتانيا املتحدة، وهي تشري إىل االهتمام . والعشرين لألطراف

عنه بالدها خالل االجتماع التاسع عشر لألطراف باستضافة االجتماع احلادي والعشرين الذي أعربت 
ييد العرض املقدم من  على تأ،بعد مشاورات مع مصروافقت لالجتماع، إن مجهورية ترتانيا املتحدة قد 

 .مصر

 اعتماد التقرير  -تاسعاً 
 الوارد يف التقريرمشروع  على أساس ٢٠٠٨يوليه / متوز١١اعتمد هذا التقرير يوم اجلمعة  -١٣٢
وكلفت أمانة األوزون بوضع الصيغة . L.1/Add.2 وL.1Add.1و UNEP/OzL.Pro/WG.1/28/L.1 قائالوث

 .النهائية للتقرير بعد اختتام االجتماع

 اختتام االجتماع  -عاشراً
 والعشرين للفريق الثامناختتام االجتماع عن عقب تبادل عبارات ااملة املعتادة، أعلن  -١٣٣

   من مساء يوم اجلمعة ٥٥/٦الساعة عند العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال 
 .٢٠٠٨يوليه / متوز١١
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  املرفق
   االتصالةفرقألتقارير موجزة مقدمة من الرؤساء املشاركني 

  فريق االتصال املعين باإلنتاج لدفعة واحدة  -أوالً 
لعناصر اهلامة اليت ميكن أن تساعد يف حل املشاكل الناشئة بدأ الفريق، كخطوة أوىل، بتحديد ا  - ١

خالل التخلص النهائي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املعتمدة على مركبات الكربون الكلورية 
 بوضوح ميكنفلورية، وكان من رأي أعضاء الفريق أن هناك نقصاً كبرياً يف البيانات واملعلومات اليت 

وبعد تبادل شامل لوجهات . ائية من اإلنتاجلدفعة واحدة  كانت هناك حاجة حقيقية ما إذا من حتديد
ن املشاكل القصرية والطويلة األجل، حدد الفريق املواضيع يف املسائل اهلامة التالية أالنظر بش

  ):استخدمت القائمة كجدول أعمال الجتماعات فريق االتصال(
  :عناصر إنتاج الدفعة الواحدة  - ١

  سبل حتديد احلاجة إىل إنتاج الدفعة الواحدة ؛  )أ(
  تقدير الكميات اليت يتعني إنتاجها من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛  )ب(
  استراتيجيات لتجنب اإلفراط يف اإلنتاج، واإلنتاج غري الكايف؛  )ج(
  .خيارات السياسات  )د(

  .ب بنغالديشتوجيه للجنة التنفيذ بشأن عدم االمتثال احملتمل من جان  - ٢
  :عملية االستخدامات الضرورية  - ٣

  مدى كفاية النظام احلايل؛  )أ(
توجيه بشأن تطبيقات االستخدامات الضرورية لألطراف العاملة مبوجب   )ب(

  ؛٥ من املادة ١الفقرة 
  النطاق الزمين؛  )ج(
  .استثارة الوعي  )د(

  إنتاج الدفعة الواحدة  -ألف 
إىل نقص البيانات واملعلومات، أن يطلب من فريق التكنولوجيا كان من رأي الفريق، بالنظر   - ٢

 مبا يتفق مع ،والتقييم االقتصادي وضع تقدير للكميات الالزمة من مركبات الكربون الكلورية فلورية
   وتطبيقات االستخدامات الضرورية احملتملة املقدمة من األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٤/٢٥املقرر 

 األطراف املعنية ووكاالت التنفيذ التنسيق معذه العملية القيام لفريق خالل لوينبغي . ٥ من املادة ١
وأشار الفريق إىل ضرورة التقليل إىل أدىن حد من الكميات من مركبات . يف الصندوق املتعدد األطراف

  .الكربون الكلورية فلورية من الرتبة غري الصيدالنية وتدمريها
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تلفة من جانب الفريق بشأن كيفية إدارة وتنظيم اإلنتاج لدفعة واحدة وأبديت وجهات نظر خم  - ٣
تراعي ملكية املواد املنتجة واملخزنة واملشاكل اللوجستية لإلمداد والتقليل إىل أدىن حد من الكميات 

  .اليت يتعني تدمريها

  توجيه للجنة التنفيذ بشأن عدم امتثال بنغالديش  -باء 
توجيهاً بشأن عدم امتثاهلا احملتمل لقواعد التخلص التدرجيي من  تلبقد طكانت بنغالديش   - ٤

مركبات الكربون الكلورية فلورية، والناشئ عن الصعوبات املتصلة بتصنيع أجهزة االستنشاق 
وأشار ممثل بنغالديش إىل أن هذه . باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية

وقدم بعد ذلك ورقة غري . ة التنفيذ الحتمال اختاذها مقرراً بشأن عدم االمتثالاملسألة قد أبلغت للجن
وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، . رمسية للفريق يوضح فيها حالً حمتمالً ميكن أن تنظر فيه األطراف

منائي أشار الفريق على بنغالديش بالتوقيع على وجه السرعة على اتفاقات مع برنامج األمم املتحدة اإل
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة حىت ميكن تنفيذ املشاريع اليت وافقت عليها اللجنة التنفيذية دون مزيد من 

كما . يف غضون الشهرين القادمنياملرتقبة وأوضحت بنغالديش للفريق أا ستوقع العقود . التأخري
وسوف تستعرض جلنة التنفيذ . ل من الربوتوكو٧لب من الطرف تقدمي بيانات لألمانة وفقاً للمادة طُ

، وتوصي باإلجراء املالئم الذي ١٨/١٦املعلومات املبلغة خالل اجتماعها القادم مع مراعاة املقرر 
  .يتخذس

  عملية االستخدامات الضرورية  -جيم 
جرى التسليم بأن عملية االستخدامات الضرورية مفرطة يف التفاصيل وتطلب جهداً كبرياً   - ٥

كما أشري إىل أن .  يف معاجلة املشكلةالستعجالت وعلى ذلك أبدى الفريق بعض اومستهلكة للوق
 قد ال تكون على دراية كاملة بعملية التطبيق الالزمة للتمكن ٥ املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

نطاق وساد توافق يف اآلراء على ضرورة توسيع . من تقييم املعلومات اليت تقدمها األطراف
 لكي يشمل األطراف العاملة مبوجب ٤/٢٥خدامات الضرورية احلايل الذي يعتمد على املقرر االست

  .٥ من املادة ١الفقرة 
كما أشري إىل أنه قد تنهض حاجة إىل استعراض الكتيب اإلرشادي املعين باالستخدامات   - ٦

م أحد األطراف أمثلة وقد. ٥ من املادة ١الضرورية لتلبية متطلبات األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
على املعلومات اجلديدة اليت ستدرج يف تطبيقات االستخدامات الضرورية واليت تتضمن تقدمي 
استراتيجية التخلص التدرجيي مع بيانات إشارية عن عملية التخلص وأحجام مركبات الكربون 

أسعار أجهزة ، ومعلومات عن ركباتهذه املالكلورية فلورية ومعلومات عن املخزونات وأنواع 
االستنشاق باجلرعات املقننة املعتمدة على مركبات الكربون الكلورية فلورية والبدائل املتوافرة وأوضاع 

وينبغي تقدمي التعيينات لالستخدامات الضرورية لكي تقوم . التصنيع احمللية باملقارنة باملنتجات املستوردة
يق إن على جلنة اخليارات التقنية الطبية أن تأخذ يف  الطبية بتقييمها وقال الفرتقنيةجلنة اخليارات ال

االعتبار الوقت الضيق املتاح للتعيينات لالستخدامات الضرورية الوشيكة اليت يكون موعدها النهائي هو 
، وأن تراعي الظروف اليت ال ميكن التنبؤ ا لدى النظر يف استراتيجيات ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣١
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 قصري اً تقنياًدعمأن تقدم وأشارت إىل أنه يتعني على جلنة اخليارات التقنية الطبية التخلص التدرجيي، 
أنه ميكن تقدمي  ٥ من املادة ١وأوضحت األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة . األجل هلذه التعيينات

امات تعيينات االستخدلالدعم التقين لألطراف اليت تعمل ذه الفقرة لتمكينها من إعداد تطبيقات 
  .الضرورية

  السري قدماًَ  -دال 
وافق الفريق على أن تقوم أمانة األوزون باستعراض مجيع املقررات ذات الصلة بشأن   - ٧

االستخدامات الضرورية لتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل تعيينات االستخدامات الضرورية اليت تقدمها 
ى املوقع تقرير الرئيسني املشاركني علوسوف يوضع . ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

وسيعمل الرئيسان . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥ األطراف بتعليقاا قبل الشبكي لألمانة لكي تديل
تطبيقات االستخدامات الضرورية لألطراف العاملة عن املشاركان بعد ذلك يف إعداد مشروع مقرر 

 الثاين عشر لألطراف يف الدوحة يف تشرين  للنظر من جانب االجتماع٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
  .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

  فريق االتصال املعين بالتدمري واملخزونات  -ثانياً 

  مقدمة
ساد توافق عام يف اآلراء بأن مجيع األطراف تعتقد بأن مسألة تدمري خمزونات املواد املستنفدة   - ١

وجرى تشكيل فريق اتصال خالل . ريلألوزون مسألة مهمة وتقتضي االهتمام واختاذ إجراء فو
االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد 

  .املستنفدة لطبقة األوزون ملواصلة مناقشة املسألة وإحراز تقدم بشأا
اصة على مقترحات الرئيسني وتدعى األطراف إىل تقدمي تعليقاا على هذا التقرير املوجز خ  - ٢

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥يف موعد ال يتجاوز املشاركني الواردة فيه إىل أمانة األوزون 

   فريق االتصال اجتماع وتنظيمافتتاح  -ألف 
والسيد مارين ) املكسيك(افتتح فريق االتصال الرئيسان املشاركان، السيد اغستني سانشيز   - ٣

 وبعد االتفاق على ترك االجتماع مفتوحاً للمراقبني، استمع ، باملشاركنياللذان رحبا) كندا(سريواس 
فريق االتصال إىل عرض أويل من اجلماعة األوروبية عن اقتراحها اجلديد بشأن إدارة املخزونات وهو 

 خالل االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح اتورقة قاعة اجتماعكاالقتراح الذي وزع 
وكان أمام الفريق أيضاً للنظر اقتراح مشترك من واليات ميكرونيزيا املوحدة وموريشيوس . العضوية

، واقتراح من UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/3/Add.1وهو االقتراح الوارد يف وثيقة ما قبل الدورة 
  . قدمت أثناء اجللسة العامةاتاألرجنتني عمم خالل االجتماع يف ورقة قاعة اجتماع



UNEP/OzL.Pro/WG.1/28/5  

36 

فريق على تنظيم املناقشات على أساس القضايا الرئيسية اليت يبدو أا أساس مجيع ووافق ال  - ٤
وتداول الفريق ألكثر من . املقترحات واليت نشأت عن البيانات اليت ألقيت يف اجللسة العامة عن املسألة

كن ست ساعات بشأن هذه القضايا الرئيسية اليت يعتقد أا ميكن أن تسهم يف التوصل إىل مقرر مم
  .بشأن املسألة

  مناقشة القضايا الرئيسية  -باء 
مثل املواد اليت يتعني (نطاق العمل : نظر الفريق، على وجه اخلصوص، مخس قضايا رئيسية هي  - ٥

وخيارات متويل ) معاجلتها، والقطاعات اليت جيري تغطيتها، وتعاريف املواد واملخزونات غري املطلوبة
كون لقضية التدمري صلة مع االتفاقات القانونية الدولية األخرى مثل اإلجراءات، والصالت اليت قد ت

تغري املناخ، واتفاقية بازل، واملنافع البيئية اليت من املأمول حتقيقها وخيارات بشأن االتفاقية اإلطارية 
  .السياسات يف األجلني القصري والطويل الالزمة ملعاجلة القضية

  نطاق العمل  -جيم 
  :ات نظر خمتلفة فيما يتعلق بالنطاق تشمل أعرب عن وجه  - ٦

بعض األعضاء عدم إدراج سوى املواد املستنفدة ى رأ :املواد اليت ستجري معاجلتها  )أ(
وأيد معظم أعضاء الفريق التركيز على مركبات الكربون الكلورية . لألوزون اليت مل يعد جيري إنتاجها

 أن ذلك النهج سينطوي على يوقد رؤ. ل فترة وجيزةفلورية واهلالونات اليت ينبغي التخلص منها خال
فائدة ضمان عدم استحداث حوافز سلبية إلنتاج كميات أكرب من املواد املتوافرة على أمل ضمان 

وبعد االنتهاء من ذلك أعربت بعض الوفود عن اعتقادها بأنه يتعني أن يهدف أي . التمويل لتدمريها
وإن كان يتعني حتديد (ملواد املستنفدة لألوزون غري املطلوبة برنامج إىل املساعدة يف التخلص من ا

 خاصة مع HCFCSمبا يف ذلك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ) تعريف أوفر هلذا املصطلح
ات املعتمدة على رغاوي مركبات الكربون دمتاثل مرافق تدمري املواد املستنفدة لألوزون وإن املرب

   الفعال؛ إىل اية عمرهاقريباًصل وف تاهليدروكلورية فلورية س
اجلة املصادر أيد معظم أعضاء الفريق مع: القطاعات أو املصادر اليت يتعني معاجلتها  )ب(

ة واليت جرى ث ويف هذا السياق، أشري إىل أن خمزونات املواد املستنفدة لألوزون امللو،األكثر سهولة أوالً
كما أشري إىل أن مواد . شكل خماطر التسرب يف بعض البلدانجتميعها بالفعل تعترب متاحة بسهولة، وت

التربيد واهلالونات قد تكون أكثر سهولة يف الوصول إليها يف نظم االستخدام القدمية ومن مث فإن 
وأشري كذلك إىل املخزونات الناشئة عن . معاجلتها أكثر فعالية من ناحية التكاليف من الرغاوي

وطرح اقتراح يقضي بالنظر يف إعادة استعمال هذه . احة بسهولة أيضاًعمليات املصادرة بوصفها مت
املخزونات قبل تدمريها إذا كان ذلك سيقضي على احلاجة إىل إنتاج جديد لتلبية االستخدامات 

صادرة لبلد آخر لتمويل املزيد وأشري أيضاً إىل إمكانية النظر يف بيع هذه املواد امل. الضرورية أو احلرجة
وفيما يتعلق باملواد املستنفدة لألوزون املخزنة يف املعدات املستعملة، . االمتثال واملصادرةمن جهود 
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ن حتديد مواقع هذه املخزونات واملعدات أاد، وأشري إىل أنه قد يكون من الصعب الوصول إىل هذه املو
  إجراء مسوحات ودعم وبناء القدرات؛قد يتطلب 
أشري إىل أن إصدار مقرر بشأن : لبيئية اليت ستتحققوفيما يتعلق بالنطاق واملنافع ا  )ج(

ويف هذا السياق، أشري إىل أنه إذا كانت . املنافع اليت ستتحقق سوف يؤثر يف نطاق اإلجراءات املتوخاة
األطراف ترغب يف إدراج املنافع املناخية، فإن ذلك لن يتطلب أخذ تدمري اهلالونات يف االعتبار حيث 

ها مني على أي منافع  التدمري ال ينطوي إالّ على منافع مناخية حمدودة أوال ينطوأن من املعتقد أن هذا
  على اإلطالق؛

جرى استكشاف هذا املفهوم ومعانيه : ةمفهوم املواد املستنفدة لألوزون غري املطلوب  )د(
لوثة يف حني واقترح البعض التركيز على املواد املستنفدة لألوزون امل. املختلفة بالنسبة للوفود املختلفة

. رأى آخرون ضرورة أن يتضمن هذا املصطلح املواد املستنفدة لألوزون يف نظم االستخدام املتقادمة
وأعرب كذلك عن الفكرة القائلة بأن بعض املواد املستنفدة لألوزون اليت قد تكون غري مطلوبة يف أحد 

عمل سوف يتأثر باملقرر الذي وأشري إىل أن نطاق ال.  قد ال تكون كذلك يف بلدان أخرى،البلدان
  .يصدره الفريق عن تعريف املصطلح

ونوقش املفهوم الشامل لنطاق العمل الذي يلزم ملعاجلة القضية وبدا أن هناك اتفاقاً عاماً على   - ٧
أنه يتعني معاجلة القضية بطريقة شاملة تتضمن السياسات والقواعد واحلوافز، وتغطي االسترجاع 

  .لنقلواجلمع والتخزين وا
وكفاءة وخربات الصندوق املتعدد األطراف جناح وبعد أن أشار معظم أعضاء الفريق إىل   -٨

ربوتوكول مونتريال، أعربوا عن وجهة نظر ترى أن ميثل الصندوق اآللية الرئيسية اليت بوصلته املباشرة 
 يف جهودها ٥املادة  من ١تستخدم يف توفري الدعم التقين والسياسايت لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

ونظراً ألنه يتعني معاجلة الكثري من . للتعامل مع املخزونات وتدمري املواد املستنفدة لألوزون غري املطلوبة
هذه املخزونات يف املستقبل القريب، أشار هؤالء األعضاء إىل أن التمويل املنصوص عليه حالياً يف 

  .مرضية يكون كافياً ملعاجلة القضايا بطريقة تقرير فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد قد ال
ويف حني مل يستبعد أعضاء آخرون يف الفريق الدور الذي ميكن أن يضطلع به الصندوق   -٩

املتعدد األطراف يف معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون، أشاروا إىل أن هناك طائفة من 
 قد ينطوي أيضاً التدمريد وخاصة بالنظر إىل أن أن تسهم يف ذلك اجلهميكن املؤسسات األخرى اليت 
ورأى هؤالء األعضاء أنه يتعني عند هذه النقطة من املناقشات، إبقاء مجيع . على منافع مناخية مشتركة

وأشار البعض إىل أنه يتعني إذا مت النظر يف مصادر أخرى للتمويل ترك . تلك اخليارات على األقل للنظر
  .ي جتد هذا التمويل التكميلي وتوجيهه من خالل الصندوق املتعدد األطرافذلك للبلدان املاحنة لك

يف نفس الوقت واقترح آخرون أن تبدأ اجلهود األولية باستخدام الصندوق املتعدد األطراف   -١٠
دراسة الطرائق األخرى لذلك مبا يف ذلك تلك اليت قد جيري وضعها الذي جتري فيه بصورة متوازية 

كما أشري إىل احلاجة إىل ضمان . د ما إذا كانت تسهم يف خطوات أخرى قد تتخذ لتحدي٢٠١٢بعد 
  .تنفذ بدون ذلكميكن أن ألنشطة اليت ال النسبة لالطابع اإلضايف للتمويل ب
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وفيما يتعلق باملنافع البيئية، سلم معظم أعضاء الفريق بأن املنافع الرئيسية اليت ينبغي نظرها   -١١
ن بوسع األطراف االستفادة أىل إوأشري . طبقة األوزون واملنافع املناخيةعدد على تتعلق باملنافع اليت ت

وميكن أن . بدرجة كبرية من حتليل مردودية التكاليف لعملية القيام بأنشطة التجميع والتدمري املختلفة
الئم ر أخرى للتمويل فضالً عن املساعدة يف حتديد املستوى املديساعد هذا التحليل يف اجتذاب مصا

ويف ذلك السياق، أعرب بعض األعضاء عن الرغبة يف . ية حوافز للجمع والتدمريأالذي توضع عنده 
 والتدمري على مستوى ميكن أن يثبط إعادة التوزيع ألغراض عنظر ما إذا كان توفري احلوافز للجم

  .اخلدمة سينطوي على جوانب إجيابية أم سلبية
لتعامل مع قضية التدمري واملخزونات، اقترح بعض أعضاء خبيارات السياسات لوفيما يتعلق   -١٢

الفريق تعديل الربوتوكول جلعل التدمري إلزامياً، كما أن باإلمكان تعديل قائمة التكاليف اإلضافية 
غري أن العديد من األعضاء اآلخرين أشاروا إىل عدم وجود . إلدراج تدمري املواد املستنفدة لألوزون

وأشار الكثري من هؤالء األعضاء .  املرحلة للنظر يف إجراء تعديل أو ج إلزاميمعلومات كافية يف هذه
ية حوعة من البلدان املتنوعة من النامبشاريع جتريبية يف جممأ إىل النهج التدرجيي الذي ميكن أن يبد

كرة الواردة ويف حني أهتم بعض األعضاء مبتابعة الف. اجلغرافية متثل البلدان الصغرية والكبرية االستهالك
 قروض مستخداازيا املوحدة وموريشيوس واألرجنتني فيما يتعلق بييف املقترحات من واليات ميكرون

 مثريةاجلديد، أشار آخرون إىل أنه رغم أن هذه الفكرة اإلنتاج ها للتمكني من قللتدمري ميكن تسوي
ية املتعلقة باالستخدامات الهتمام وتستحق االستكشاف، ال ينبغي اعتبارها بديالً للعملية احلالل

ويف هذا السياق، . وينبغي استكشاف هذه الفكرة بقدر كبري من التفصيل قبل املوافقة عليها. الضرورية
 بعض األنشطة األكثر سهولة اليت ميكن عنالرغبة يف اختاذ إجراء مباشر بشأن  أن هناك اتفاقاً ابد

ملزيد من املعلومات وخيارات إعداد ا من  وضع إطار للتمكنيعناالضطالع ا يف هذه املرحلة و
 .السياسات اليت ميكن أن تستنري ا املقررات املتعلقة ذه املسألة يف املستقبل

الترتيبات واملؤسسات البيئية من  اً عددلفريق بأن قضية التدمري تلمس عملوأعترف أعضاء ا  -١٣
تفاقية بازل وكذلك اتفاقية استكهومل ا السياق، على وجه اخلصوص، اشمل هذيو. املتعددة األطراف

 إىل القضايا النوعية ريوأش. تغري املناخ وآلية التنمية النظيفةبشأن واتفاقية روتردام واالتفاقية اإلطارية 
املتعلقة بقدرة بعض البلدان على نقل النفايات مبا يتفق واتفاقية بازل كما لوحظ أن املناقشات السابقة 

األطراف يف بروتوكول مع املؤسسة العمل استعداد تلك اقية بازل أظهرت أمانة اتفمع واألخرية 
  .مونتريال بشأن هذه القضية

  مقترحات الرئيسني املشاركني  -دال 

  اقتراح بشأن النطاق  -١
 ، مراعاة أوالًعبضرورة اختاذ إجراء سريع على حنو عاجل ومإلحساس نظراً لالتفاق العام وا  -١٤

 أنه لن ، وثانياً؛العسري معاجلة كل جانب من جوانب هذه القضية على الفور سيكون من هاإلدراك بأن
يكون هناك سوى فترة زمنية حمدودة ملعاجلة مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات وثالثاً 

أوالً، أشري إىل أن األطراف قد توافق ألسهل ىل مفهوم تنفيذ اجلوانب اإالتركيز الذي تسنده األطراف 
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األجل القصري على خمزونات مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات سهلة يف  التركيز على
إما ملوثة أو نتيجة ألعمال املصادرة مع اإلدراك بضرورة مراعاة إعادة توزيع املواد التجميع واليت تكون 

يعها بطريقة تنفي إذا كان بالوسع إعادة توز) على العكس من التدمري(املستنفدة لألوزون املصادرة 
  .احلاجة إىل إنتاج جديد لالستخدامات الضرورية أو احلرجة أساساً

وينبغي أن حيدد مقرر مقترح اخلطوات اليت ينبغي اختاذها يف جماالت السياسات والقواعد   -١٥
نات واحلوافز وأن يتضمن اإلدراك بأن التدمري يشمل إجراءات تتعلق باالسترجاع واجلمع وإدارة املخزو

  .والنقل) مبا يف ذلك التخزين(

  اقتراح بشأن طرائق التمويل واملنافع البيئية وخيارات السياسات  -٢
م الدعم د بأن يق،لصندوق املتعدد األطراف كخطوة أوىللينبغي النظر يف توجيه طلب   -١٦

ارة حتواء وإدا بشأن مجع و٥ من املادة ١لألنشطة اليت تنفذ يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ذات الصلة ) التدمري وإعادة التوزيع(املخزونات فضالً عن عمليات النقل والتخلص التدرجيي 

. باملخزونات املتوافرة بالفعل من مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات امللوثة أو املصادرة
التكميلي ج يف تقريره  أن يدرطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديوهلذه الغاية، ينبغي أن ي

عن جتديد املوارد حتليالً للتكاليف اليت قد تنطوي على عملية مجع هذه املخزونات املتوافرة بالفعل 
وبغية دعم هذا اجلهد يتعني . ونقلها إىل مرافق التدمري أو إعادة توزيعها حسب مقتضى احلال وتدمريها

م االقتصادي باملعلومات عن كمية املخزونات من على هذه األطراف أن تزود فريق التكنولوجيا والتقيي
  .تنتظر التدمرييت املواد املستنفدة لألوزون امللوثة أو املصادرة اجلاهزة وال

] أمانة الصندوق] [أمانة األوزون] [فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي[وينبغي أن يبدأ   -١٧
تعدة لتوفري التمويل س األخرى اليت قد تكون مواملناقشات مع مصادر التمويل احملتملةعمليات البحث 

فريق [ويطلب من . التكميلي للمنافع املناخية املشتركة اليت يتوقع أن تتحقق بفضل هذا اجلهد
إجراء دراسة عن التكاليف واملنافع ] أمانة الصندوق/اللجنة التنفيذية] [التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

 وختزينها وإدارة خمزوناا ونقلها واد املستنفدة لألوزون غري املطلوبةخمتلف فئات املاملتصلة بتجميع 
 مبا يف ذلك املربدات من املواد املستنفدة لألوزون يف املعدات املتقادمة واملخزونات من املواد وتدمريها،

اخية واملتعلقة  املنافع املن ومنها املنافعجوانباملستنفدة لألوزون املوجودة حالياً يف الرغاوي مع مراعاة، 
  .إطالق هذه املواد يف الغالف اجلويوقف باألوزون النامجة عن 

على تشجيع تنظر هذه الدراسة أيضاً يف حجم احلوافز اليت قد تكون ضرورية للوينبغي أن   -١٨
توجيه هذه عيوب االسترجاع الواسع للمواد املستنفدة لألوزون وتدمريها، وأن تنظر أيضاً يف مزايا و

ونظراً ملا تنطوي عليه . و عدم تشجيع إعادة توزيع املواد امعة املستنفدة لألوزون للخدمة حناحلوافز
مكن، يف وقت يسمح بأن أنتهاء من هذه الدراسة، إن الهذه القضية من إحلاح، فإن من املستصوب ا
  .ينظرها االجتماع احلادي والعشرين لألطراف
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  ألخرىاقتراح بشأن التآزر مع االتفاقيات ا  -٣
الفهم املتزايد للقضايا القانونية واإلدارية اليت قد تكون مرتبطة توفري وعلى ذلك، وبغية تيسري   -١٩

االتصال بنقل املواد املستنفدة لألوزون من بلد املنشأ إىل بلد التدمري، ينبغي أن يطلب من أمانة األوزون 
ويف هذا . التاسع والعشرين للفريق العاملبأمانة اتفاقية بازل إلعداد ورقة للنظر من جانب االجتماع 

، ينبغي دعوة أمانة بازل إىل حضور االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية الصدد
  .حلالاضى تقللرد على أية استفسارات توجهها األطراف حسب م

  فريق االتصال املعين بتجديد املوارد  -ثالثاً 

   الرئيسان املشاركانعرض عام للملخص قدمه  -ألف 
عمل الفريق الذي، قدم الرئيسان املشاركان لفريق االتصال املعين بتجديد املوارد تقريرمها عن   - ١

 ساعة عمل يف مناقشات بشأن طائفة عريضة من القضايا ١٠٠٠رق أكثر من غستاحسب إشارما، 
يا اليت سينظرها فريق التكنولوجيا وكان فريق االتصال قد كُلف بإعداد قائمة بالقضا. اهلامة واملعقدة

بلورها يف تقرير يستكمل تقريره عن جتديد املوارد ملساعدة األطراف يف يوالتقييم االقتصادي و
قائمة ويتضمن القسم باء أدناه ال. مفاوضاا بشأن جتديد املوارد خالل االجتماع العشرين لألطراف

 لكي ينظرها بعد ذلك الفريق العامل املفتوح العضويةالكاملة للقضايا اليت اقترحت واليت وافق عليها 
  .فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

لية سعر الصرف مسألة آلب من فريق االتصال، باإلضافة إىل ذلك، النظر يف قضية طُد وق  - ٢
ة سعر وفيما يتعلق ذه املسألة ناقش فريق االتصال القضايا احمليطة باستمرار استخدام آلي. الثابت

. أو ملدى ثالث سنوات أخرىيصبح دائماً  مبا يف ذلك ما إذا كان هذا االستمرار ،الصرف الثابت
وطلب من أمانة األوزون إعداد مشروع مقرر يتضمن كال اخليارين لكي ينظر فيه االجتماع العشرين 

  .لألطراف
التقييم االقتصادي يف وتقع القضايا اليت جرى حتديدها للنظر من جانب فريق التكنولوجيا و  - ٣

وقد طلب . اهليدروكلورية فلوريةالكربون  القضايا العامة والقضايا املتعلقة مبركبات افئتني رئيسيتني مه
وأعرب عدد من األطراف . يف إطار الفئة العامة إعداد دراسة عن تأثريات التضخم على مجيع األنشطة

ية مقابل دوالر الواليات املتحدة على تكاليف قلق إزاء تأثريات اخنفاض قيمة العمالت الوطنالعن 
كما طلب من فريق التكنولوجيا والتقييم . وتنفيذ األنشطة اليت يدعمها الصندوق املتعدد األطراف

االقتصادي النظر يف عدد من القضايا ذات الصلة بالتدمري، وطلب من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
عن كميات املخزونات من باملعلومات  ،٢٠٠٨أغسطس / آب١٥ تزويد الفريق قبل ٥ من املادة ١

لب من الفريق كذلك وطُ. املواد املستنفدة لألوزون امللوثة أو املصادرة اليت جهزا واليت تنتظر التدمري
  .مجالية لتجديد املواردإلفصلة عن تقديرات األرقام انبيان تقديرات التكاليف اإلشارية للتدمري بصورة م
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اهليدروكلورية فلورية اليت سينظرها فريق الكربون يتعلق بالقضايا ذات الصلة مبركبات وفيما   - ٤
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، فإن مسألة خفض إنتاج هذه املركبات لتحقيق التجميد كان موضوعاً 

ن وأعرب بعض األطراف عن شواغلهم بأنه بالنظر الحتمال متك. ملداوالت موسعة يف فريق االتصال
، وهو األمر الذي سيتطلب متويالً من ٢٠١١قطاع اإلنتاج من حتقيق خفض فعلي حبلول عام 

الصندوق املتعدد األطراف حىت ال تتعرض الصناعة لعوامل تثبيط يف حتقيق هذا اخلفض، يتعني عدم 
وعالوة على ذلك أعرب بعض األطراف عن . تقويض هذا االحتمال يف عملية جتديد املوارد القادمة

الكربون رأي مفاده أنه ال توجد أية التزامات باالمتثال فيما يتعلق بقطاع إنتاج مركبات 
فرقة العمل  حسبما يتبني يف تقرير ٢٠١١ – ٢٠٠٩ثالث سنوات اهليدروكلورية فلورية يف فترة ال

  .٢٠٠٨ مايو/فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر يف أيارة لعاملعنية بتجديد املوارد التاب
اهليدروكلورية فلورية اليت سينظرها الكربون وتتعلق القضايا األخرى ذات الصلة، مبركبات   - ٥

ق املتعدد األطراف مبا يف ذلك فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بقضايا ذات صلة بالصندو
ورية فلورية اهليدروكلالكربون اخلاصة باستحقاق مشاريع مركبات قطع خمتلف مواعيد الاسات عكان

، ومردودية التكاليف يف )لمرحلة الثانيةلنتقاالت االومن مث (للتمويل يف عمليات جتديد املوارد القادمة 
سيناريو األمور املعتادة واملواد البديلة والتكاليف واملنافع مقابل (قطاع االستهالك، واملنافع املناخية 

اهليدروكلورية فلورية يف الكربون  تنامي مركبات ، وحتليل املخاطر بشأن)التكاليف وخيارات التمويل
اليت من األرقام فيما يتعلق مبشاريع البيانات العملية وغري ذلك من القضايا، إعادة النظر يف املستقبل، و

  .التأثريات احملتملة لقواعد التصدير، والقواعد املتعددة اجلنسيات على مستوى التمويلبينها 
الرئيس املشارك للفريق العامل املفتوح العضوية إنه على الرغم من أن وعقب هذا العرض، قال   - ٦

مداوالت فريق االتصال بشأن جتديد املوارد قد استفادت من التفسريات الكاملة واملشاركة الواسعة، 
 من ،خالل االجتماع العشرين لألطرافأن تشري، ألكثر تركيزاً واملتعمقة ميكن فإن املناقشات ا

 من ١ ممثالً من األطراف العاملة مبوجب الفقرة ١٢وضات بني جمموعة صغرية تتألف من استمرار املفا
  . ممثالً من األطراف غري العاملة بذلك، ومن خالل ضمان التمثيل اجلغرايف١٢ و٥املادة 

ييم  فريق التكنولوجيا والتقيقومالعناصر الرئيسية اليت اعتمدها الفريق العامل املفتوح العضوية لكي   -باء 
  لورا يف تقرير تكميلي لتقريره عن جتديد املواردباالقتصادي ب

  عام  - ١

مجيع األنشطة مع افتراض عدة نسب هلذه لى دالت التضخم املختلفة ععدراسة عن م •
وينبغي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يوضح مربرات استخدام هذه . املعدالت
 .النسب

 التعزيز املؤسسي  - ٢

تها خالل فترة الثالث هريوهات التعزيز املؤسسي اليت تنظر يف االحتياجات احملتمل مواجسينا •
 .٤سنوات القادمة لتنفيذ مجيع جوانب برنامج العمل مع إيالء اهتمام لبلدان اموعة 
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 التدمري  - ٣

إجراء حتليل للتكاليف اليت قد تنشأ خالل عملية مجع املخزونات املتوافرة من مركبات  •
ربون الكلورية فلورية واهلالونات امللوثة أو املصادرة، ونقلها إىل مرافق التدمري أو إلعادة الك

 من ١ويطلب من األطراف العاملة مبوجب الفقرة . توزيعها حسب مقتضى احلال وتدمريها
عن كمية املخزونات من باملعلومات  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٥ تزويد الفريق قبل ٥املادة 

 . لألوزون امللوثة أو املصادرة اجلاهزة لديها واليت تنتظر التدمرياملواد املستنفدة

 اهليدروكلورية فلوريةالكربون القضية العامة املتعلقة مبركبات   - ٤

ينبغي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يأخذ يف االعتبار النتائج اليت توصلت إليها  •
مبا يف ذلك قضايا قطاع اإلنتاج من أجل حتقيق ذات الصلة اللجنة التنفيذية بشأن القضايا 

 .التجميد

 القضايا ذات الصلة بالصندوق املتعدد األطراف  - ٥

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ و٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣٠تقدير تأثريات مواعيد القطع يف  •
 على عملية جتديد ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ و٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١فضالً عن 

ملوارد هذه والعمليتني التاليتني لتجديد املوارد مبا يف ذلك سيناريوهات لتمويل خمتلف ا
مكونات عمليات االنتقال يف املرحلة الثانية وهي التكاليف الرأمسالية اإلضافية والتكاليف 

 .١٩/٦التشغيلية اإلضافية واملساعدة التقنية مع مراعاة املقرر 

 تكاليفقطاعات اخلدمة ومردودية ال  - ٦

 .توضيح كيفية وضع عوامل مردودية التكاليف وما هي التأثريات اليت أخذت يف االعتبار •

أرقام مردودية التكاليف يف ال على مدى تأثري احتمال حتويل املعدات لدى اية عمرها الفع •
قطاع االستهالك والتأثري الناشئ عن ذلك على احتياجات التمويل وخماطر عدم االمتثال 

 .ة تطبيق هذه الطريقة على إدارة املشاريعوإمكاني

 املنافع املناخية  - ٧

 :السعي قدر املستطاع من أجل

 .تقدمي سيناريو األمور حسب املعتاد استناداً إىل اعتبارات مردودية التكاليف •

تقدمي عرض عام للمواد البديلة احملددة حبسب القطاعات وحيثما ميكن حسب القطاعات  •
 .الفرعية

جيا الصديقة للمناخ مع ذكر لو مقابل التكاليف للتكنو، ما أمكن،اليف واملنافعتقدمي التك •
وميكن بيان املنافع البيئية باستخدام املؤشرات مبا يف . االفتراضات األساسية اليت تنطوي عليها
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عادهلا من يطن /دوالر(ذلك خفض إمكانيات االحترار العاملي واستخدام املواد البديلة للطاقة 
 )سيد الكربونثاين أك

تقدمي معلومات، استناداً إىل العمل الذي تضطلع به اللجنة التنفيذية، عن اخلطط الوطنية  •
ض االنبعاثات من بدائل مركبات الكربون فلتمويل خ) أو آليات السوق/رنة وامل(والدولية 

 .اهليدروكلورية فلورية

 تكاليف التشغيللساس األخط   - ٨

ليف بشأن استخالص النمو يف مركبات الكربون اهليدروكلورية حتليل للمخاطر ال يشمل التكا •
 يف املائة ٩ استناداً إىل معدل النمو السنوي البالغ ١فلورية يف املستقبل يف بلدان اموعة 

 يرفق بالتقرير التكميلي ملساعدة األطراف يف توقع املخاطر اليت قد ،٢٠١٢ و٢٠١١لعامي 
مها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف االفتراضات تنشأ عن معدالت النمو اليت استخد

 .الواردة يف تقريره احلايل

 . يف التحليل٢٠٠٧إضافة املوعد املرجعي لعام  •

 مشاريع البيانات العملية  - ٩

لتكنولوجيات نتيجة لتباين تطبيق لإعادة النظر يف األرقام اليت حددها مع مراعاة خمتلف أشكال  •
ات لبلدان ووضع التعديالت املقابلة بالنسبة ألنشطة االمتثال املتبقية ملركباملناخ فيما بني ا

 .الكربون اهليدروكلورية فلورية

 مسائل أخرى  - ١٠

التصدير والقواعد املتعددة اجلنسيات للصندوق املتعدد األطراف فيما يتعلق النظر يف قواعد  •
  .بتأثرياا على مستوى التمويل

______________  


