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 ،2008-2006التقرير النهائي عن األولويات لفترة السنوات الثالث
 غير االحتياجات التي حددتها خطة اإلزالة النموذجية الجارية لفترة السنوات الثالث،

 )50/6متابعة للمقرر(مع األخذ بالحسبان المبالغ المتبقية غير المخصصة لفترة السنوات الثالث
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 التقرير النهائي منهوا التقرير، الذي يقدم لينظر فيه في االجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية،هذ .1
اً لمجاالت األولوية التي نوقشت في االجتماعينجزويعرض التقرير مو.50/6األمانة الذي ُأعد كمتابعة للمقرر

جاالت األولوية مع األخذ بالحسبان نظر اللجنة في هذهالخمسين والحادي والخمسين، ثم يتناول كّل واحد من م
يقنة لمواد هيدرو كلورو فلورو كربون، والتقارير ذات الصلة من فريق التقييم التقصائيالمسائل، والدراسات االست

 ).TEAP(واالقتصادي
 
ستنتاجات تقارير فريقمعتمدة على االبالنسبة للتقرير المؤقت، تقدم هذه الوثيقة مزيداً من المعلومات .2

، ومعلوماتةي واالقتصادي، التي قُدمت إلى االجتماع الثامن والثالثين للفريق العامل المفتوح العضويقنالتقييم الت
عن مواد هيدرو كلورو فلورو)يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائيل الدراسات االستقصائيةإضافية عن

لتنظر اللجنة في مجاالت األولوية على أساس كل حالة على  خلفيةذلك كمعلوماتوباإلمكان استعمال,كربون
 نظر اللجنة، في اجتماعها الرابع والخمسين، حول مواضيع التخلُّص من مواد بالمعلوماتد أيضاًوقد تزو.انفراد

 .هيدرو كلورو فلورو كربون والمواد المستنفدة لألوزون
 

 خلفيـــة
 
-2006 الخمسين نظرت اللجنة التنفيذية في تقرير عن األولويات لفترة السنوات الثالثفي اجتماعها .3

، غير االحتياجات التي حددتها خطة اإلزالة النموذجية الجارية لفترة السنوات الثالث، مع األخذ بالحسبان2008
 ، كما وردت في)ز(و)ج(الفقرتان،49/4متابعة للمقرر(المبالغ المتبقية غير المخصصة لفترة السنوات الثالث

 في اجتماعها الخمسين طلبت اللجنة التنفيذية50/6وفي المقرر).UNEP/OzL/Pro/ExCom/50/8(الوثيقة
من األمانة أن تحضر تقريراً مؤقتاً يعقبه تقرير نهائي يتناول كافة األولويات المدرجة في الوثيقة

UNEP/OzL/Pro/ExCom/50/8كلورو فلورو كربون، ، وكذلك المش روعات واألنشطة من أجل إزالة مواد
واألنشطة التي لها صلة بتشريعات المواد المستنفدة لألوزون وتطبيقها، واألنشطة التي ُأزيلت من خطط األعمال،

 )).ج(و)ب (50/6المقرر(وتلك المقترحة في االجتماع الخمسين
 
الحادي والخمسين للجنة التنفيذية في سياق المناقشة حول خطةتم تقديم تقرير مؤقّت في االجتماع .4

وقد تناول التقرير كافة األولويات).UNEP/OzL/Pro/ExCom/50/8 (2009-2007 لفترةاألعمال المجمعة
 :، وبنوع خاصUNEP/OzL/Pro/ExCom/50/8المدرجة في الوثيقة

 
 مكافحة االتّجار غير القانوني•

 مستنفدة لألوزونالتخلّص من المواد ال•

 الهالونات•

 مواد هايدرو كلورو فلورو كربون•

 بروميد الميثيل•

 أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات•

تكاليف متنوعة تشمل دراسات ومبالغ لغير األطراف، وتمويالً للبلدان ذات االقتصاد في مرحلة انتقالية•
.سابقاً، وإزالة معجلة لإلنتاج
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 أيضاَ مشروعات وأنشطة من أجل إزالة مواد كلورو فلورو كربون، وأنشطة ذات صلة التقريروتناول .5
بوضع تشريعات المواد المستنفدة لألوزون وتطبيقها، وأنشطة ًأزيلت من خطط األعمال، وتلك المقترحة في

 ).50/6المقرر(االجتماع الخمسين
 
،2009-2007اداً إلى التقديمات في خطط أعمالأشارت األمانة في خطة األعمال المجمعة أنّه، استن .6

 مليون دوالر أمريكي40المتثال بموجب خطة اإلزالة للسنوات الثالث، منزادت قيمة األنشطة غير المطلوبة ل
 وبعد النظر في التقرير المؤقّت، وموجز يوئنديبي للدراسات االستقصائية المتعلّقة. مليون دوالر أمريكي61إلى

رو كلورو فلورو كربون، ودراسة ألمانيا حول استهالك هيدرو كلورو فلورو كربون وإنتاجها فيبمواد هيد
 .الصين، اتخذت اللجنة التنفيذية مقررات عدة بالنسبة لألولويات، سجلت في األقسام فيما يلي

 
رات التقنية التي طرأتي واالقتصادي أن التطوالذي وضعه فريق التقييم التقنبوجه عام أفاد تقرير التقييم .7

، عززت صالحية التنفيذ التقني واالقتصادي لألنشطة التالية، لكّل من2002منذ تاريخ تقرير التقييم األخير، عام
 :5 وغير بلدان المادة5بلدان المادة

 
التعجيل في إزالة استهالك معظم المواد المستنفدة لألوزون؛ ) أ(
 
االنبعاثات في العديد من التطبيقات؛ والحد من االستعمال ، أو تخفيض ) ب(

ها معدات الرغاوى والتبريد وغيرها مننجمع وإتالف المواد المستنفدة لألوزون التي تتضم ) ج(
 .المعدات

 
 موجز مجاالت األولوية

 
، مع2008-2006في ما يلي موجز لمجاالت األولوية التي عينتها اللجنة التنفيذية لفترة السنوات الثالث .8

 عن طريق عرض50/6وهو يتناول المقرر.ي واالقتصادي حيث لزم ذلك التقنمراعاة نتائج تقرير فريق التقييم
 .الجدول الذي ناقشته اللجنة من أجل هذا التحليل، مع تحليل لكّل فئة

 
ما قبل وما بعد مقررات االجتماع الحاديل كّل فئة بالحرف العريض، والتمويل1 الجدوليعرض .9
وليست هنالك أنشطة خاصة تتعلّق بوضع تشريعات.لخمسين لخطط األعمال وجدوى التكاليف لكل نشاطوا

المواد المستنفدة لألوزون في خطط األعمال، مع العلم بأن هذه القضية معالجة بواسطة بعض أنشطة التطبيق
وكانت.ية والمساعدة الخاصة لالمتثالخطط إدارة اإلزالة النهائ")مكافحة االتّجار غير القانوني"مصنّفة تحت(

كافة أنشطة رابع كلوريد الكربون المتضمنة في خطط األعمال قد طُلبت في النموذج، وبناء على ذلك لم تُدرج أي
 .1منها في الجدول
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 1الجدول

 2009بعدما، و2009-2007تكاليف ألنشطة في خطط أعمالتكاليف إجمالية وجدوى
 )ةمريكياأل اتدوالرال بآالف (

 

في أعقاب مقررات اللجنة التنفيذية في قُدمت إلى االجتماع الحادي والخمسين
 االجتماع الحادي والخمسين

 

تكلفة
-2007لـ

2008 
دوالر(

 )أمريكي

التكلفة
جماليةاإل
دوالر(

 )أمريكي

أطنان من
قدرات
استنفاد
 األوزون

جدوى
التكاليف

دوالر(
 )كغ/أمريكي

تكلفة
-2007لـ

2008 
دوالر(

 )أمريكي

التكلفة
األجمالية

دوالر(
 )أمريكي

أطنان من
قدرات
استنفاد
 األوزون

جدوى
التكاليف

دوالر(
 )كغ/أمريكي

 تكاليف متنّوعة
غیر مطّبق5935930 دراسات

مذيبات كلورو فلورو
 كربون

3733731722.203733731722.20

 غير مؤهلة
 لغير أطراف/حالياً

3,3184,39324118.243,3184,39324118.24

غير-تعزيز مؤسسي
 مؤهلة حالياً

غیر مطّبق4501,0500غیر مطّبق4501,0500

أنشطة مرفق البيئة
 العالمية

غیر مطّبق303130غیر مطّبق303130

لم-بروميد الميثيل
تصدق على

 كوبنهاغن

757763621.62757763621.62

في أعقاب مقررات اللجنة التنفيذية في االجتماع قُدمت إلى االجتماع الحادي والخمسين
 الحادي والخمسين

 

تكلفة
-2007لـ

2008 
دوالر(

 )أمريكي

التكلفة
األجمالية

دوالر(
 )أمريكي

أطنان من
قدرات
استنفاد
 األوزون

جدوى
التكاليف

دوالر(
 )كغ/أمريكي

تكلفة
-2007لـ

2008 
دوالر(

 )أمريكي

التكلفة
األجمالية

دوالر(
 )أمريكي

أطنان من
قدرات
استنفاد
 األوزون

جدوى
التكاليف

دوالر(
 )كغ/أمريكي

3,7633,7631,3722.743,7633,7631,3722.74 التعجيل في اإلنتاج
 

مكافحة االتجار غير
 القانوني

غیر مطّبق2,2402,2400قغیر مطّب2,4902,4900

 
التخلّص من المواد
 المستنفدة لألوزون

غیر مطّبق5,09493,09411,5488.061002000

 
 غير مطلوبةهالونات

 من النموذج
109109715.56109109715.56

إدارة طويلة األجل
 للهالونات

قغیر مطّب6298440

غیر مطّبق40400 دراسة هالونات
 

مواد هيدرو كلورو
 استثمار-فلورو كربون

غیر مطّبق9,78365,1450

مواد هيدرو كلورو
استثمار-فلورو كربون

 خدمة/تصنيع

074,431723102.96

مواد هيدرو كلورو
تحضير-فلورو كربون

 استثمار

غیر مطّبق6456450

مواد هيدرو كلورو
-فلورو كربون
 استراتيجيات

غیر مطّبق1,0651,0650

مواد هيدرو كلورو
 دراسة-فلورو كربون

غیر مطّبق1,0751,0750
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مواد هيدرو كلورو
دراسات-فلورو كربون

 استقصائية

غیر مطّبق2,9002,9000

مواد هيدرو كلورو
دراسات-فلورو كربون

 استراتيجيات/استقصائية

غیر مطّبق1,4121,4120

مواد هيدرو كلورو
مساعدة-فلورو كربون

 تقنية

0322,9162,751117.39

 
إزالة-بروميد الميثيل

 معجلّة
14,31019,6351,54512.7114,22019,5451,54512.65

غير-بروميد الميثيل
 استثمارية

غیر مطّبق3,0323,1520

 
أجهزة استنشاق
مزودة بمقياس

 للجرعات

17,94233,37187937.9816,56631,99584937.70

أجهزة استنشاق مزودة
-بمقياس للجرعات

 استراتيجيات

غیر مطّبق1,3421,3420غیر مطّبق2,7572,7570

أجهزة استنشاق مزودة
-بمقياس الجرعات

حلقة(مساعدة تقنية
 )عمل

غیر مطّبق2002000

 
71,843636,30019,11833.2842,82666,3384,06716.31 المجموع

  مكتوبة بالحرف الغامق50/6األولويات من المقرر:مالحظة

 
 

 تنّوعةتكاليف م
 

 :هذه الفئة من األنشطة، التي ليست مضمنة في النموذج الموجه لالمتثال، تشمل .10
 

 دراسات ومشروعات تدريب لم تكن مفترضة؛•

 ؛)جمهورية الكونغو الديمقراطية( غير مطلوب لالمتثال113-مشروع مذيبات كلورو فلورو كربون•

 ؛)تيمور الشرقية والعراق(أنشطة في البلدان التي ليست حالياً من األطراف•

زيزعمشروعات برومو كلورو ميتان في تركيا وجنوب أفريقيا وت(أنشطة ليست مؤهلة حالياً للتمويل•
 ؛)سسي في أرمينيا وتيمور الشرقية والعراق والمملكة العربية السعوديةمؤَّ

 ؛)أرمينيا(أنشطة تُعتبر أنها ممولة من فريق البيئة العالمية•

 ات حيث ال يوجد استهالك حالي؛أنشطة للهالون•

 ؛ و)إثيوبيا وزامبيا(استهالك بروميد الميثيل في البلدان األطراف التي لم تصدق على تعديل كوبنهاغن•

 ).األرجنتين(إزالة معجلّة لإلنتاج•
 

 61 اجتماعها الحادي والخمسين قررت اللجنة التنفيذية أن تعتبر كمجال أولوية من أجل تخصيص الـفي .11
 :المتثال، على النحو التالير أمريكي األنشطة غير المطلوبة لمليون دوال

 
 مذيبات كلورو فلورو كربون لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛•
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 ح لن تُصرف إلى أن يصبلاألمواأن على أن يكون مفهوماًأنشطة في بلدان ليست حالياً من األطراف،•
 البلد من األطراف؛

 ختامية وخطة إدارة إزالة ختامية ألرمينيا؛تحضير خطة إدارة إزالة•

 تعزيز مؤسسي، على أساس كل حالة على انفراد؛•

 على أن يكون مفهوماًاستهالك بروميد الميثيل في البلدان األطراف التي لم تصدق عن تعديل كوبنهاغن،•
  حتى بالنسبة لتحضير المشروعات؛ و إلى أن يتم التصديقبأن األموال لن تُصرف

 ).51/5المقرر(يل في إزالة إنتاج كلورو فلورو كربونالتعج•
 

 مليون8,01 لهذه الفئة،2008 و2007 كان المبلغ اإلجمالي المضمن في خطط األعمال لعاميلقد .12
المبالغ تخفيضاًهذه وقد تضمنت. مليون دوالر أمريكي2,66 وما بعد2009 وكان المجموع لعام.دوالر أمريكي

593قدره األنشطة اإلضافية من خارج بروميد" في فئةوالر أمريكي من أجل حذف ثالثة أنشطةد 000
313(، بما في ذلك شبكة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ"الدراسات/الميثيل ، استخدام) دوالر أمريكي000

80(الوسائل االقتصادية لتوفير التمويل الطويل األجل لإلزالة المستدامة وبناء القدرة)مريكي دوالر أ000
200( حماية األوزونحولللمعلمين وقد يصبح العديد من هذه األنشطة مؤهالً للتمويل بعد). دوالر أمريكي000

إجراء التصديقات الضرورية، أو إذا اتخذت البلدان األطراف مقررات لجعل هذه األنشطة مؤهلة للمساعدة من
 .جانب الصندوق المتعدد األطراف

 
اإلزالة المستعجلة إلنتاجفي اجتماعها الحادي والخمسين قررت اللجنة التنفيذية أيضاً، بعد اإلبقاء على .13

تطلب من البنك الدولي دراسة إمكانية االضطالع بمشروعات"في خطة األعمال، أنمواد كلورو فلورو كربون
بشأن أيوتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية ورابع كلوريد الكربون،CFCلإلسراع بالقضاء التدريجي على إنتاج

ولم يكن هنالك تخصيص على هذا األساس لتكاليف مشروعات اإلزالة).51/10المقرر" (مسألة قد تواجهه
 .التدريجية المستعجلة األخرى

 
 مكافحة االتجار غير القانوني

 
.تراك مع اجتماعات الشبكات اإلقليميةتتكون هذه الفئة من شبكات لتعزيز الجمارك يمكن إقامتها باالش .14

وفي اجتماعها الثامن واألربعين قررت اللجنة اإلبقاء على شبكة مكافحة االتجار غير القانوني في خطة أعمال
وفي اجتماع اللجنة التنفيذية الحادي والخمسين كان اتفاق على إبقاء)).ط (48/5المقرر(السويد للتعاون الثنائي

جار غير القانوني بالمواد المستنفدة لألوزون في خطط أعمال كندا وبرنامج األمم المتحدة للبيئةمكافحة االتّ
. كانت تحتاج إلى مساعدة لتعزيز تدابير الرقابة وإلى التنفيذ على المستوى المحلّي5، ألن بلدان المادة)يونيب(

 . أساس كل حالة على انفرادواقترح بعض األعضاء أن تحظى مثل هذه األنشطة بالنظر، ولكن على
 

خارج(في اجتماعها الحادي والخمسين لحظت اللجنة التنفيذية أيضاً مع التقدير تأكيد تمويل السويد .15
لشبكة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ وشبكات التطبيق لجنوب شرق وجنوب)الصندوق المتعدد األطراف

500وأبقت اللجنة على مبلغ).51/8رالمقر(آسيا، وحذفتها من خطة أعمال يونيب  دوالر أمريكي000
المخصص لمبادرة الجمارك الخضراء وطلبت من يونيب أن تقدم إلى االجتماع الثاني والخمسين مقترحاً أكثر

 .شمولية بالنسبة للمبادرة، بما في ذلك التركيز على قضايا تتعلّق باالتّجار بالمواد المستنفدة لألوزون
 

 مليون دوالر2,24د كان المبلغ االجمالي المضمن في خطط األعمال لمكافحة االتّجار غير القانونيلق .16
 . وما بعد2008ولم تُضمن أية أنشطة لهذه الفئة في خطة أعمال.2007أمريكي لعام
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 التخلّص من المواد المستنفدة لألوزون

 
لتنفيذية أن تنقل نشاطاُ إلتالف المواد المستنفدة لألوزون فيفي اجتماعها الثامن واألربعين قررت اللجنة ا .17

، وأن تحذف كافّة األنشطة األخرى))ح (48/5المقرر (2008 إلى عام2007خطة أعمال اليابان من عام
،)3) (ب (48/6،)ز (48/5المقررات (2008-2006إلتالف المواد المستنفدة لألوزون من خطط أعمال

وفي اجتماعها الخمسين قررت اللجنة التنفيذية مطالبة األمانة بوضع شروط تكليف لدراسة حول)).4) (أ (48/8و
المقرر (2008شباط/معالجة المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها، تكون جاهزة مع حلول أول فبراير

50/42.( 
 

 عض مسألة التخلّص من المواد المستنفدة لألوزونفي االجتماع الحادي والخمسين للجنة التنفيذية اعتبر الب .18
 في مجال معالجة موضوع المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها، التي قد5 بالنسبة لبلدان المادةحرجة

وعارض أعضاء آخرون أي أنشطة غير تلك التي تمت الموافقة.تنطلق في الفضاء إن لم تُعالج بالطريقة المناسبة
وقررت اللجنة التنفيذية إزالة أنشطة التخلّص من المواد المستنفدة.2008 في خطة أعمال اليابان لعامهايعل

 بأن هذه المسائل سوف تخضععلى أن يكون مفهوماً في الوقت الراهن2009-2007لألوزون من خطط أعمال
 ).51/5المقرر (2008للنظر في أول اجتماع للجنة التنفيذية عام

 
 مليون طن من3,5لحظ تقرير لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي أن قسطاً مرتفعاً جداً في الـ .19

قدرات استنفاد األوزون من المواد المستنفدة لألوزون الموجودة في البنوك، متوافرة للجمع واإلتالف بتكاليف
وأفاد أن.لألوزون والمسببة لالحتباس الحرارييمكن تبريرها بفوائد من جراء تخفيض انبعاثات المواد المستنفدة

األطراف التي تفكّر بالجمع واإلتالف قد ترغب في التفكير بحوافز للجمع تتجنّب االستعمال المطَول للمعدات غير
ولحظ أيضاً في هذا السياق أن تصنيف أنشطة استرداد وإتالف.الفعالة ، والتنفيس المتعمد أو إغراق المنتجات

 .لمواد المستنفدة لألوزون كمشروعات كربون مثيلة قد يبرر المزيد من التحقيقا
 

100 في خطط األعمال للتخلّص من المواد المستنفدة لألوزونلقد كان المبلغ اإلجمالي المضمن .20 000 
200 وما بعد هي2007والتكلفة اإلجمالية لمثل هذا النشاط لعام.2008دوالر أمريكي لعام  دوالر000

 . وهذه األرقام تمثّل أنشطة التخلّص من المواد المستنفدة لألوزون في خطة أعمال اليابان وحدها.أمريكي
 

 إدارة الهالونات على المدى الطويل
 

 اجتماعها الثامن واألربعين أزالت اللجنة التنفيذية خطة إدارة الهالونات على المدى الطويل من خطةفي .21
374وقد ضمنت يونيب)).5) (ب (48/7المقرر(أعمال يونيب 255، و2007 عام دوالر أمريكي000 000 

215، و2008دوالر أمريكي عام  لهذا النشاط في تقديمها إلى االجتماع الحادي2009 دوالر أمريكي عام000
 .والخمسين

 
 لبنوكعلى المدى الطويلارةمع أن اللجنة قررت أن تزيل من خطة أعمال يونيب النشاط المقترح لإلد .22

40الهالونات، قررت عوضاً عن ذلك تخصيص  دوالر أمريكي لتمويل دراسة عن الوضع الراهن لكافة000
بنوك الهالونات التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف، يغطي قدرتها اإلدارية، وكمية الهالونات المستصلحة

 واالستراتيجيات التي تضمن أن البنوك قادرة على العمل من دونوالمستعملة من جديد، والمشاكل المصادفة
ومن المنتظر تقديم مقترح لهذه الدراسة إلى االجتماع.المطالبة بمساعدة إضافية من الصندوق المتعدد األطراف

 ).51/8المقرر(الثاني والخمسين
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دي أن ثمة في قطاع الطيران المدني حاجةبالنسبة للهالونات أفادت لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصا .23

، التي ستمكّن بدورها السلطات التنظيمية من الحد األدنى من مواصفات األداءفورية إلنتاج نماذج تقنية تتوافق مع
وأشارت إلى أن مخطّطات جيدة التصميم واإلدارة لبنوك.أن تصدق على صالحية األنظمة لنماذج طيران جديدة

، وفي5 قادرة على أن تلعب دوراً هاماً في ضمان نوعية وتوافر الهالون المعاد تدويره في بلدان المادةالهالونات
 أنيجبإدارة االستهالك نزوالً حتى الصفر، وفي المساعدة ببيانات االنبعاثات، بواسطة تأمين تقديرات إقليمية

ء التقييم التقني واالقتصادي أيضاً أنه، إذ يبدو أنوأفادت لجنة خبرا.تكون أكثر دقّة من التقديرات الشاملة
 يتوقّع أن تكون متوافرة على مستوى شامل، فمن المرتقب أن1301 وهالون1211التوريدات المناسبة لهالون

وعدم توازن إقليمي كهذا هو مصدر. في الصين1211 في اليابان، ومعظم الهالون1301يكون معظم  الهالون
 . يتطلّب معالجة من قبل األطرافقلق متزايد قد

 
 أنشطة مواد هيدرو كلورو فلورو كربون

 
  هيدرو كلورو فلورو كربون التي ضمنت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن واألربعين في أنشطةنظرت .24

ورووبالنسبة لمشروعات استثمار مستقبلية محتملة لمواد هيدرو كلورو فل.2008-2006في خطط أعمال
كربون، تجدر اإلشارة إلى أن ليس ثمة أي توجيه من جانب اللجنة التنفيذية من أجل وضع أو تقييم التكاليف

 .اإلضافية لمثل هذه المشروعات
 

في اجتماعها الثامن واألربعين قررت اللجنة إزالة األنشطة االستثمارية لمواد هيدرو كلورو فلورو كربون .25
وقررت أيضاً إزالة أنشطة هيدرو كلورو فلورو كربون أخرى من خطط أعمال)).4) (ب (48/6المقرر(

، على أن يكون مفهوماً أن هذه األنشطة ستخضع للنظر))5) (أ (48/8و)ج (48/7المقرران (2006-2008
 :، شرط أن2008خالل االجتماع األول للجنة التنفيذية عام

 
د عولجت ، وأنه كانت هنالك مبالغ كافية متبقية من ق5تكون أولويات امتثال بلدان المادة ) أ(

األنشطة الحاصلة على األولوية؛
 
تكون الدراسات االستقصائية لهيدرو كلورو فلورو كربون مطابقة لتوجيه اللجنة التنفيذية المرتكز ) ب(

افق عليها، ولدراسة ألمانيا فيعلى دروس مكتسبة من دراسات يوئنديبي االستقصائية المو
الصين؛ و

تأخذ اللجنة التنفيذية بالحسبان، أثناء النظر في تخصيص المبالغ المتبقية ألنشطة هيدرو كلورو ) ج(
 من االجتماع السابع عشرXVII/40فلورو كربون، مستوى التمويل الموافق عليه في المقرر

 .لألطراف
 

مت يوئنديبي نتائج الدراسات االستقصائية لمواد هيدرو كلورو فلورواالجتماع الحادي والخمسين قدفي .26
، المدرجة في الوثيقة5كربون التي أجرتها في البلدان المختارة من بلدان المادة

UNEP/OzL/Pro/ExCom/51/Inf.2. من أصل دراسة استقصائية قد ُأكملت في الوقت12وكانت تسع 
وبلّغ ممثّل يوئنديبي أن أطُر العمل المؤسسية الجارية المستعملة إلدارة مواد.سينالمناسب لالجتماع الحادي والخم

كلورو فلورو كربون قد تُطَبق مع تعديالت طفيفة، على مواد هيدرو كلورو فلورو كربون، وأن البيانات المتعلّقة
وأفاد التقرير عن.أمانة األوزونبأساليب استهالك هيدرو كلورو فلورو كربون تطابق إجماالً تقارير سابقة إلى

تجزئة في كّل مادة من مواد هيدرو كلورو فلورو كربون، والطّرق المعتمدة إلجراء الدراسات االستقصائية، مع
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وبنوع خاص أشارت يوئنديبي إلى أن التحدي األساسي كان.إلى مزيد من التحقّقتعيين المجاالت التي تحتاج
لنمو الال محدد، وأنه كان هنالك اتفاق عام على ضرورة تبطيء النمو قبل هدف التجميدمقروناً بالنهج الجاري ل

وتقدم يوئنديبي إلى االجتماع الثاني والخمسين الدراسات االستقصائية المتبقية، في الوثيقة.2016عام
UNEP/OzL/Pro/ExCom/51/Inf.2.ع التقرير الذيوكانت نتائج مشروع الدراسات االستقصائية متطابقة م

 .قدمته يوئنديبي إلى االجتماع الحادي والخمسين
 

وقد. موجزاً تنفيذياً عن دراسة ألمانيا في الصينUNEP/OzL/Pro/ExCom/51/Inf.3أعطت الوثيقة .27
كلورو فلورو كربون في الصين، أن الصين أصبحت عامأثبتت الدراسة االستقصائية الستهالك وإنتاج هيدرو

بر دولة عالمية منتجة ومستهلكة لهيدرو كلورو فلورو كربون، مع وجود أكثر من عشرين شركة منتجة، أك2005
. طن من هيدرو كلورو فلورو كربون369.697 طن متري سنوياً، وناتج سنوي قدره460.000وقدرة تفوق

األنشطة المقترحة، وخطةت الصلة ووأورد التقرير وصفاً لسيناريوهات البدائل والتوقّع، وتدابير السياسة العامة ذا
نيات التكلفة، وتفحص ثالثة سيناريوهات محتملة إلزالة هيدرو كلورو فلورو كربون مع تركيبة لحدودالعمل وضم

 .وإجراءات اإلنتاج لبناء القدرة في المؤسسات العامة والخاصة
 

مزيد من الدراسات االستقصائية وعملياتخالل ذاك االجتماع، اعتبر العديد من األعضاء أن ثمة حاجة ل .28
واعتقد آخرون أن مواد هيدرو كلورو فلورو كربون.5 لمواد هيدرو كلورو فلورو كربون في بلدان المادةالجرد

وقد ُأحذ علم بأن ثمة ستة.يجب أن تعالج في اجتماع األطراف قبل أن تتناول اللجنة التنفيذية هذه القضية
مواد هيدرو كلورو فلورو كربون معروضة للنظر في االجتماع التاسع عشر لألطراف،مقترحات ذات صلة ب

وأنه، وإن كانت مواد هيدرو كلورو فلورو كربون مسألة مستجدة هامة، ستبقى إزالة مواد كلورو فلورو كربون
 .األولوية المباشرة بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف

 
مال المجمعة، اقتُرح بأن تؤجل مناقشات مواد هيدرو كلورو فلورو كربونفي نطاق مناقشة خطة األع .29

، كما تم االتفاق عليه في االجتماع الثامن2008 وقت مبكّر من العام فيحتى ما بعد االجتماع التالي لألطراف، أو
ل المختلفة بين أنشطة تغييروتم االتفاق أيضاً على أن يكون التضافر الفعال للعوام.واألربعين للجنة التنفيذية

المناخ لبروتوكول اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغيير المناخ المتعلّقة بمواد كلورو فلورو كربون ومواد هيدرو كلورو
ونظرت اللجنة التنفيذية في.رئيسية، وأن يخصص أقصى حد من الموارد لهذا المسعىفلورو كربون، أولوية
 التوجيه بشأن التكاليف اإلضافية المؤهلة ألنشطة هيدرو كلورو فلورو كربون، ولكن بعضالحاجة لتنمية مزيد من

 .األعضاء اعتقدوا أن هذا األمر سابق ألوانه
 

في اجتماعها الحادي والخمسين قررت اللجنة التنفيذية إزالة أنشطة هيدرو كلورو فلورو كربون من خطط .30
 بأن تلك المسائل ستخضع للنظر في أول اجتماععلى أن يكون مفهوماً من الوقت الراهن،2009-2007 أعمال

وحذفت اللجنة التنفيذية أيضاً تحليالً لتكنولوجيات هيدرو كلورو فلورو).51/5المقرر (2008للجنة التنفيذية عام
 ).51/8المقرر(كربون من خطة أعمال يونيب

 
قتصادي أن مواد هيدرو كلورو فلورو كربون مازالت في البلدانأفاد تقرير لجنة خبراء التقييم التقني واال .31

 السريعوأشار أيضاً إلى النمو.إالّ بالنسبة لرغاوى األدواتالنامية، عوامل النفخ السائدة في كافة تطبيقات العزل،
وى المسحوبة في الصين، بدافع من القدرة الجديدة للرغاb-142الحالي الستهالك هيدرو كلورو فلورو كربون

ة، وبنوع خاص الحاجة إلى مزيد من التقييم، وإذا دعت الحاجة، إلى وهنالك عدد من التحديات المتبقي.طبالضغ
. النمو السريع الستهالك هيدرو كلورو فلورو كربون في الصين وفي أماكن أخرىوقفالتماس استراتيجيات ت

والنشاط المناسب في هذا المجال.ة الرغاوى المسحوبة بالضغطوهذا األمر يتطلّب مجدداً تعاوناً وثيقاً مع صناع
 .طيف التغيير المناخّيد تكون له فوائد هامة من أجل تلق
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مكوناً من 5ل الخدمة في معظم بلدان المادةإضافة إلى ذلك مازال الطلب على سوائل التبريد من مجا .32

، وهذه نزعة يبررها طول عمر المعدات وتكاليف22-مواد كلورو فلورو كربون وهيدرو كلورو فلورو كربون
وسيكون واحداً من أهم االهتمامات الحفاظ على كميات مناسبة من مواد.التحويل الميداني إلى سوائل تبريد بديلة

سرعة نمو الطلب على مواد هيدرو كلورو فلورو كربون مرسخةلواألسباب األولية.هيدرو كلورو فلورو كربون
والقطاعات التي تشهد نمواً.ي احصاءات النمو االقتصادي الشامل لبعض البلدان النامية الهامة كالصين والهندف

 هي قطاع التبريد التجاري وتكييف الهواء غير المتحرك22-خاصاً في طلب هيدرو كلورو فلورو كربون
 .ورغاوى العزل

 
 )مشروع غير استثماريإزالة تدريجية معجلة و(أنشطة بروميد الميثيل

 
في اجتماعها الثامن واألربعين أبقت اللجنة التنفيذية على مشروعات بروميد الميثيل لبلدان سبق وتلقّت .33

، على2008-2006 خالل فترة السنوات الثالث2005دعماً لتحقيق تدابير الرقابة على بروميد الميثيل لعام
 )).1) (أ (48/8المقرر (2015بروميد الميثيل في بلد ما قبل العامضوء االلتزامات بالتعجيل الكبير إلزالة

 
 لم تأخذ باالعتبار إزالة بروميد2008-2006ينبغي التذكير هنا بأن الدراسة بشأن تجديد الموارد لفترة .34

زالة لفترةفضالً عن ذلك فإن خطة اإل.2009-2007 لتكون التزاماً باالمتثال خالل2015 عامالميثيل المطلوبة
متطلّباتروميد الميثيل غيرثالث سنوات التي قُدمت إلى االجتماع الخمسين لم تضمن أي أنشطة إلزالة ب

ووافقت اللجنة التنفيذية على إبقاء أنشطة خفض سريعة لبروميد الميثيل خالل فترة.2005إجراءات رقابة عام
 إزالة بروميد الميثيل في بلدللتعجيل فيامات االمتثال، على ضوء احتياجات والتز2008-2006السنوات الثالث

 ).48/9 و48/8المقرران (2015ما قبل عام
 

أرجأت اللجنة أيضاً النظر في أنشطة بروميد الميثيل غير االستثمارية في اجتماعها الثامن واألربعين في .35
ومنظمة األمم)يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئةو)يوئنديبي(انتظار التنسيق بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

.وقد طُلب من الوكاالت أن تنسق األنشطة المضمنة في خطط األعمال) .يونيدو(المتحدة للتنمية الصناعية
، بحيث أن هذه)51/8المقرر(وحذفت اللجنة مشروعات بروميد الميثيل غير االستثمارية من خطة أعمال يونيب

 . لم تُنسق مع الوكاالت األخرىالمشروعات
 

ة، وعلى أساس كل حالةـة التنفيذية أن تنظر كأولويـفي اجتماعها الحادي والخمسين قررت اللجن .36
 :منفردة في

 
 ة لبروميد الميثيل؛ وعاإلزالة السري•

 
 ).51/5المقرر(مشروعات بروميد الميثيل غير االستثمارية•

 
لتقييم التقني واالقتصادي مالحظات عدة قد تؤدي إلى إزالة مستعجلة لبروميد تقرير لجنة خبراء اأورد .37

واإلزالة بالنسبة.فقد وجد أن البدائل التقنية موجودة بالنسبة لمعظم االستخدامات المراقبة لبروميد الميثيل.الميثيل
والرقابات التنظيمية لعدد من البدائلتسجيلاللالستخدامات المتبقية من بروميد الميثيل سوف تتأثر إلى حد بعيد ب

وقد وجد الفريق أن التنفيذ.الكيميائية الهامة، وبالحوافز لبدائل غير كيميائية واإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات
بعاثات بروميد الميثيل جذرياً، وأن التربة كفيل بخفض نسب عيارات وانز في تبخيرجالكامل لغشاءات الحوا

المتزايد لبروميد الميثيل ألغراض الحجر الصحي وما قبل الشحن يعادل األرباح المكتسبة نيجيةاالستعمال



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/6

11

بة وغيرها من االستخدامات التي ليست من تطبيقات الحجر الصحي وما قبلرلتخفيضات االستخدامات المراقبة للت
 .الشحن

 
وتزايد. تنظيمية مختلفة في بعض البلدانلحظ التقرير أن اعتماد بدائل لبروميد الميثيل يتأثر بقيود .38

تنظيمات مواد التبخير، بما في ذلك بروميد الميثيل، يحدث ضغطاً على الصناعات من أجل أن تعتمد أنظمة إنتاج
دامة وأكثر أماناً على الصعيدجديدة تتجنب الحاجة إلى بروميد الميثيل، أو أن تلتمس بدائل جديدة تكون أكثر است

 ة ما بعد الحصاد، حيث يتبين أنلمجاالت، وبنوع خاص تطبيقات مرحلى الرغم من ذلك هنالك بعض اعل.ئيالبي
 البدائل التقنية هي أصعب، وأنها لم تُعين بالنسبة للتمور الطازجة المحتوية على درجة عالية من الرطوبة،تنمية

 .في مخازن هذه اللحوم"بونالجم"والكستناء الطازجة ، واألجبان في مخازن األجبان ، ولحوم
 

باستثناء المشروعات غير(لقد كان المبلغ اإلجمالي المخصص في خطط األعمال ألنشطة بروميد الميثيل .39
أما المجموع.، وكان مخصصاً لإلزالة المعجلة2008 و2007 مليون دوالر أمريكي لعامي14,22)االستثمارية

 .ن دوالر أمريكي ، وأيضاً لإلزالة المعجلة مليو5,33 وما بعد فكان2009لعام
 

 أنشطة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
 

 مسألة الصعوبات التي تواجهها بعضXVIII/16االجتماع الثامن عشر لألطراف تناول المقررفي .40
وطلب. كلورو فلورو كربونع أجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات تعتمد على موادصن التي ت5بلدان المادة

األطراف بأن تفكّر اللجنة التنفيذية في تمويل مشروعات أجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات معتمدة على
 الخاصة بالصندوق المتعددبات في إطار الخطوط التوجيهية الحاليةمواد كلورو فلورو كربون لبلدان تواجه صعو

أن تاريخ المهلة القصوى للنظر في مشروعات تحويل أجهزة االستنشاق بش17/7األطراف، وأن تراجع قرارها
وفي اجتماعها التاسع واألربعين ، نظرت اللجنة في ورقة بشأن أجهزة االستنشاق.المزودة بمقياس للجرعات

الجتماع الحاديالمتعدد األطراف وطالبت بتحديث من أجل االمزودة بمقياس للجرعات، أعدها الصندوق
وقبلت اللجنة أيضاً في اجتماعها الخامس .)UNEP/OzL/Pro/ExCom/51/Inf.4(راجع الوثيقة(مسينوالخ

 دوالر أمريكي من أجل تحضير30.000واألربعين بالموافقة، على أساس كل حالة على انفراد، على مبلغ أقصاه
لى مواد كلورو فلورو كربون مناستراتيجية انتقال ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة ع

المقرر(ستراتيجيةحت تماماّ ووثّقت الحاجة إلى وجود االبلدان ذات مستوى االستهالك المنخفض حيث اتّض
45/54.( 

 
في اجتماعها الحادي والخمسين قررت اللجنة التنفيذية النظر في أنشطة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس .41

 انتقالوحذفت اللجنة أيضاً استراتيجيات).51/5المقرر(على أساس كل حالة على انفرادللجرعات، كأولوية، و
 ).51/8المقرر(إقليمية ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لخمس مناطق من ضمن خطة أعمال يونيب

 
 في مشروعات2008 و2007 مليون دوالر أمريكي لعامي16,56ضمنت الوكاالت المنفذة مجموع .42

ومع أن خطط إزالة مواد.أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لبلدان لم تعد لديها أهلية متبقية للتمويل
المواد المستنفدة لألوزون التي تمت الموافقة عليها قد تناولت كافة االستهالك المبلّغ عنه وأكلورو فلورو كربون

 استهالك أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لم يكتشف إالّ مؤخراًأفادت وكاالت أن)35/57المقرر(
 الستراتيجيات أجهزة2008 و2007 لعامي مليون دوالر أمريكي1,34وقد ضمنت أيضاً.في بعض الحاالت

ق كلياً حاجة لهذه خطط إدارة اإلزالة النهائية وتوثّ فيهااالستنشاق المزودة بمقياس للجرعات للبلدان التي لم تبين
عشر لالجتماع السابعXVII/14وأضافت اللجنة التنفيذية أيضاً عنصراً، عمالً بالمقرر.االستراتيجيات
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إقليمية حول أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، وأن تخصص مبلغلألطراف، بشأن تنظيم حلقات عمل
200  ).51/8المقرر (2007 دوالر أمريكي لهذا النشاط عام000

 
استنتج تقرير لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي أن اإلزالة الشاملة لمواد كلورو فلورو كربون في .43

ولكنّه أشار إلى أن بعض.2010أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، قابلة لالنتهاء في حدود العام
وتشمل هذه التحديات.5تقال إلى بدائل، وبنوع خاص في بلدان المادة االنكمالالتحديات مازالت قائمة بالنسبة إل

الواقع بأن عدداً كبيراً نسبياً من الشركات التي تصنع أجهزة استنشاق مزودة بمقياس للجرعات معتمدة على مواد
تنشاق المزودة بمقياس ال تملك بعد المهارات أو المعرفة إلزالة أجهزة االس5كلورو فلورو كربون في بلدان المادة

،اويمكن التغلّب على هذه التحديات من خالل نقل التكنولوجي.للجرعات المعتمدة على مواد كلورو فلورو كربون
ولحظ فريق. وإرساء استراتيجيات تحويل شاملة،وإطالق منتجات من بدائل خالية من مواد كلورو فلورو كربون

ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، لنرو كربون صيدالنية الدرجةالخبراء أن إنتاج مواد كلورو فلو
 صنع أجهزة االستنشاق المزودةفي الشاملالنتقالوإن لم يتم ا.2009يكون عملياً من الناحية االقتصادية بعد عام

 األطراف على، فقد يضطر2010بمقياس للجرعات المعتمدة على مواد كلورو فلورو كربون في حدود العام
 إنتاج حملة نهائية لمواد كلورو فلورو كربون الصيدالنية الدرجة، والحصول على ما تبقى إلىالتفكير في الحاجة

وبناء على ذلك أفادت لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي أن بلدان المادة.5من المخزون في غير بلدان المادة
إضافة إلى ذلك، من.XII/2 وطنية فعالة وفقاً للمقرر انتقالتضع استراتيجيات التي لم تفعل ذلك بعد، يجب أن5

 بأن الخبرة التقنية المناسبة قد حددت، وبأن المبالغ من أجل نقل5الضروري جداً أن تضمن بلدان المادة
 .التكنولوجيا والحصول على المعدات متوافرة ، وأن إدارة التنفيذ تخضع للرصد

 
موع المبالغ المضمنة في خطط األعمال بعد إلغاء استراتيجيات االنتقال اإلقليمي ألجهزة االستنشاقإن مج .44

 مليون18,11المزودة بمقياس للجرعات، وإضافة حلقات عمل أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، كان
 . مليون دوالر أمريكي15,43 وما بعد2009وكان المجموع لعام.2008 و2007دوالر أمريكي لعامي

 
 أنشطة رابع كلوريد الكربون

 
في اجتماعها الحادي والخمسين نظرت اللجنة التنفيذية في نتائج التقرير النهائي حول تقييم مشروعات .45

واتفاقيات إزالة رابع كلوريد الكربون، في مناقشة حول استعمال رابع كلوريد الكربون للمواد األولية وعوامل
، كما هو مطلوب في مقرر اللجنة التنفيذية5صنيع، واالنتاج المشترك لرابع كلوريد الكربون في بلدان المادةالت

 بالمئة85 لخفض2005 باستثناء ثمانية منها، قد حققّت هدف عام5ووجد التقييم أن كافة بلدان المادة.48/27
دامة اإلزالة تكمن في الواقع بأن مواد رلبع كلوريدوالخطورة األساسية التي تتعرض لها است.في االستهالك

بة منتجة الستخدامات معينة، قد ُأنتجت أيضاً كنتاج فرعي، ولذلك، خالفاً لمواد أخرى خاضعة للرقاالكربون
 وكان نجاح اإلزالة وقفاً.يفترض توافرها على الدوام على الرغم من إنهاء إنتاج رابع كلوريد الكربون المصمم

وبعد ذلك على إيجاد منافذ الستخدامات الموادعلى مراقبة وإزالة الطلب على االستخدامات الخاضعة للمراقبة
هذا األمر والواقع بأن أي ظروف لبيع مواد رابع.األولية للمنتجات غير المعتمدة على مواد مستنفدة لألوزون
در مردوداً أعلى من إتالف مواد قد تنيع أو المذيباتكلوريد الكربون المشتركة اإلنتاج الستخدامات عوامل التص

ورداً على سؤال عن كميات رابع كلوريد الكربون التي. جعلت أنظمة الرصد الجارية حيويةرابع كلوريد الكربون
ت كافّة، كما ورد في تقرير التقييم، أوضح ممثل األمانة أن خطط األعمال تناوليحتمل أنها لم تُبلّغ بصورة كافية

إالّ بالنسبة لرابع كلوريد الكربون في البلدان التي ليس لديها رابع كلوريدمواد رابع كلوريد الكربون المبلّغ عنها
 .الكربون ليعالج وضعها
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حسب ما ورد أعاله، طلب من البنك الدولي أن يحقّق في إمكانية القيام بمشروعات من أجل اإلزالة .46
 أيضاً متابعة تأمين موجز تمهيدي لبيانات استهالك الصين منهوقد طُلب من.لوريد الكربونالمعجلة إلنتاج رابع ك

األول، لالجتماعوالثانية األولىرابع كلوريد الكربون، بموجب خطة رابع كلوريد الكربون القطاعية ، للمرحلتين
 ).51/11قررالم( إلى االجتماع الثاني للسنةوموجز نهائيللجنة التنفيذية من السنة،

 
بالنسبة لرابع كلوريد الكربون أشارت لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي إلى ثالثة مجاالت قد تكون .47

 للحصول على بيانات أفضل لالنبعاثات الصناعية وإتاحة إيجاد حّل للمفارقاتمهمة، تحتاج إلى مزيد من التحقيق
رابع كلوريد الكربون كنتاج فرعي واستعماله الالحق؛ تعيين إنتاجوالمجال األول هو.في القياسات الفضائية

ويشمل المجال الثاني أية متطلبات لرابع كلوريد الكربون، ويشمل المجال الثالث انبعاثات رابع كلوريد الكربون
 .من مصادر كمواقع طمر القمامة

 
كلوريد الكربون تلقّت دعماً من اللجنة التنفيذيةإن كافّة البلدان المعرضة لعدم تحقيق إجراءات رقابة رابع .48

وقد طُلب من الوكاالت. لمعالجة احتياجاتها لالمتثال2009-2007 مشروعات في خطط أعمالاأو أن لديه
المنفذة أن تضمن أنشطة رابع كلوريد الكربون وثالثي كلورو االيثان وبروميد الميثيل في خطط إدارة اإلزالة

فضالً عن ذلك عالج برنامج المساعدة على االمتثال مسائل.ن ذات مستوى االستهالك المنخفضالختامية للبلدا
 .رابع كلوريد الكربيون من خالل برامجه الموجهة إلى العامة

 
 وضع وتطبيق تشريعات للمواد المستنفدة لألوزون

 
تنفدة لألوزون لم تُضمن في خطط ما ورد أعاله، إن األنشطة المتعلّقة بوضع تشريعات للمواد المسحسب .49

وخطط إدارة")مكافحة االتّجار غير القانوني"مصنّفة تحت(األعمال الموجهة إما من خالل بعض أنشطة التطبيق
 .اإلزالة الختامية، أو المساعدة الخاصة على االمتثال

 
 توصيــات

 
 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في .50

 
، غير2008-2006لنهائي عن األولويات لفترة السنوات الثالثأن تأخذ علماً بالتقرير ا ) أ(

االحتياجات التي حددتها خطة اإلزالة النموذجية الجارية لفترة السنوات الثالث، مع األخذ
بالحسبان المبالغ المتبقية غير المخصصة لفترة السنوات الثالث، كما وردت في الوثيقة

UNEP/OzL/Pro/ExCom/52/6؛ و  

.في ما إذا كان أي نشاط آخر مطلوباً في هذا الوقت، استناداً إلى المعلومات المعطاة أعالهالنظر ) ب(
 

________ 


