
 

K0842248 111108  

UNEP/OzL.Pro.20/CRP.1 
21 October 2008 

Arabic 
Original: English 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

  
االجتماع العشرون لألطراف يف بروتوكول 

  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ - ١٦ ،الدوحة
  *لتحضريي من جدول األعمال املؤقت للجزء ا٥البند 

  مسائل أخرى

  مشروع مقرر بشأن الصعوبات اليت يواجهها العراق بوصفه طرفاً جديداً

  مقدم من العراق

  مذكرة من األمانة
ويتضمن مرفق هذه املذكرة مشروع مقرر مقدم من العراق بشأن الصعوبات اليت يواجهها   

  . يتم حتريره رمسياًويعمم مشروع املقرر بالصورة اليت قدم ا ومل. بوصفه طرفاً جديداً
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  املرفق

  مشروع مقرر بشأن الصعوبات اليت يواجهها العراق بوصفه طرفاً جديداً

 أن العراق قد انضم إىل اتمع الدويل يف جهوده الرامية إىل احلفاظ على مع التقديرالحظ إذ ي 
ن، وبروتوكول مونتريال طبقة األوزون عن طريق انضمامه حديثاً إىل اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزو

  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وتعديالته،
احلالة األمنية والصعوبات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت واجهها العراق  دركإذ ي  

  عرب العقدين املاضيني من السنني،
مبوجب بروتوكول أن العراق ملتزم بالتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون إذ يعي   

  مونتريال وتعديالته داخل إطار زمين حمدد،
عن طريق مراقبة حيث مجيع األطراف على مساعدة العراق، بوصفه طرفاً جديداً،   - ١  

من تصدير املواد املستنفدة لألوزون والتكنولوجيات اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون إىل العراق 
  التحكم بالتجارة وفقاً ألحكام بروتوكول مونتريال واملقررات ذات الصلة الجتماع األطراف؛خالل 

املشاريع مقترحات يف االعتبار، عند النظر يف تأخذ يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن   - ٢  
واليت للعراق والرامية إىل التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، احلالة اخلاصة لذلك الطرف 

 يف التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون املدرجة يف املرفقني ٢٠١٠قد تستلزم جتاوز سنة 
 يف النظر يف مقترحات املشاريع، دون املساس بأي استعراض ممكن من جانب  ومرونةً،ألف وباء

  األطراف يف حالة عدم امتثال العراق؛
ل مساعدة ممكنة إىل العراق يف وضع برناجمه يطلب من الوكاالت املنفذة أن تقدم ك  - ٣  

القطري وخططه الوطنية للتخلص التدرجيي ويف جهوده املستمرة إىل إبالغ األمانة، يف أقرب وقت 
  .ممكن، بالبيانات عن استهالك املواد املستنفدة لألوزون وفقاً ملتطلبات بروتوكول مونتريال

___________________ 


