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لدواعي اإلقتصاد يف النفقات يوجد عدد حمدود من هذه الوثيقة ويرجى من املندوبني التفضل بإصطحاب نسخهم إىل اإلجتماعات
   . إضافيةنسخوعدم طلب

 يا مطروحة على االجتماع التاسع عشر لألطراف ملناقشتها واإلحاطة ا علماقضا
 مذكرة من األمانة

 مقدمة
يف الفصل األول أدناه، تقدم املذكرة احلالية ملخصا للوفود بشأن القضايا املطروحة للمناقشة -١

تحال التوصياتوس.يف اجلزء التحضريي من االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال
 .اليت تعد أثناء اجلزء التحضريي إىل األطراف يف اجلزء الرفيع املستوى لكي تنظر فيها وتعتمدها

ويستعرض الفصل الثاين من املذكرة احلالية قضايا إضافية تود األمانة أن تسترعي انتباه -٢
طراف، واملراسالت الواردة مناألطراف إليها، مبا يف ذلك ما يتصل باملقررات اليت سبق أن اختذا األ

أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، والبعثات اليت اضطلع ا موظفو األمانة منذ
االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية وإجراءات املتابعة اليت تنهض بالتصديق

 .على معاهدات األوزون
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 املتحدة للبيئةبرنامج األمم

بروتوكولاالجتماع التاسع عشر لألطراف يف
 بقة األوزون بشأن املواد املستنفدة لطمونتريال
 ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٢١ – ١٧،مونتريال
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نية لكي يناقشه اجلزء التحضريي من االجتماع التاسع عشر لألطراف يفموجز للقضايا الف -أوال
 ول مونتريالبروتوك

النظر يف عضوية األجهزة املنشأة مبوجب الربوتوكول: من جدول األعمال املؤقت٢البند -ألف
 ٢٠٠٨بالنسبة لعام

 عضوية جلنة التنفيذ -١
وتتألف جلنة التنفيذ، وفقا.لتنفيذسينظر االجتماع التاسع عشر يف قضية عضوية جلنة ا -٣

 أطراف ينتخبون ملدة سنتني على أساس١٠إلجراء عدم االمتثال الذي اعتمدته األطراف، من ممثلي
وجيوز إعادة انتخاب ممثلني لألطراف اليت انتهت مدا لفترة ثانية على.التوزيع اجلغرايف املنصف

 مطالبة بانتخاب رئيسها٢٠٠٨ختارة للعمل يف عام، فإن اللجنة امل١٢/١٣ووفقا للمقرر.التوايل
ومشروع املقرر.ونائب الرئيس أثناء االجتماع نفسه من أجل كفالة استمرارية هذين املنصبني

 .UNEP/OzL.Pro.19/3ج ج بشأن هذا البند مدرج يف الفصل الثالث من الوثيقة/١٩

 تنفيذ بروتوكول مونتريالعضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف ل -٢
سينظر االجتماع التاسع عشر لألطراف يف قضية عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد -٤

ووفقا الختصاصات اللجنة، فإا تتألف من سبعة أعضاء من.األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 مونتريال وسبعة أعضاء من من بروتوكول٥ من املادة١جمموعة األطراف العاملة مبوجب الفقرة

وتنتخب كل جمموعة أعضاءها يف اللجنة التنفيذية،.جمموعة األطراف غري العاملة مبوجب نفس الفقرة
وقد ترغب جمموعة األطراف العاملة  مبوجب.الذين يصادق عليهم بعد ذلك اجتماع األطراف رمسيا

، وكذلك نائب لرئيس اللجنة لتلك٢٠٠٨لعام أن ختتار أعضاء ميثلوا يف اللجنة التنفيذية٥املادة
 أن ختتار سبعة ممثلني عنها لعضوية٥وقد ترغب جمموعة األطراف غري العاملة مبوجب املادة.السنة

وسيطلب من االجتماع التاسع عشر لألطراف أن يصادق على اختيار.٢٠٠٨اللجنة ورئيسا هلا لعام
ومشروع املقرر.٢٠٠٨ها لعاميس اللجنة ونائب رئيساألعضاء اجلدد وأن حييط علما باختيار رئ

 .UNEP/OzL.Pro.19/3دال دال بشأن هذا البند مدرج يف الفصل الثالث من الوثيقة/١٩

 الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية -٣
ي لالجتماع الثامن عشر لألطراف، عمل كل من السيدة مارشيا ليجاج١٨/٣وفقا للمقرر -٥
كرئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح)الدامنرك(والسيد ميكيل آمان سورينسن)األرجنتني(

وقد يرغب االجتماع التاسع عشر لألطراف.٢٠٠٧العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال لعام
باء/١٩ومشروع املقرر.٢٠٠٨أن ينظر يف مسألة رئاسة الفريق العامل  املفتوح العضوية يف عام

  .UNEP/OzL.Pro.19/3باء بشأن هذا البند مدرج يف الفصل الثالث من الوثيقة
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التقارير املالية للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال -باء
ستنفدة لطبقةبشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وميزانيتا بروتوكول مونتريال بشأن املواد امل

 .األوزون
 والتقرير املايل بشأنUNEP/OzL.Pro.19/5ترد امليزانية اليت اقترحتها األمانة يف الوثيقة -٦

، جنبا إىل جنب مع التقرير املايل املدقق واملعتمد بشأن السنة األوىل من٢٠٠٦املصروفات يف عام
وستترك امليزانية.UNEP/OzL.Pro.19/5/Add.1، مبينان يف الوثيقة٢٠٠٧ -٢٠٠٦فترة السنتني
ومن املتوقع، حتت هذا.٢٠٠٧ مستويات املسامهة على نفس مستواها يف عام٢٠٠٨املقترحة لعام

البند من جدول األعمال، أن يوافق اجتماع األطراف، يف جلسته االفتتاحية، على إنشاء جلنة للميزانية
اف على أن توصي يف اجلزء التحضريي باإلجراءالستعراض االقتراح وإعداد تقرير ملساعدة األطر

 .الذي يتناسب أن يتخذه االجتماع التاسع عشر لألطراف يف اجلزء الرفيع املستوى

 املسائل املتصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية -جيم
ستنفاد الالزمة للتصدي الريم التدابيتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقي -١

 )١٨/١٢املقرر(األوزون، مع التركيز على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
طلب االجتماع الثامن عشر لألطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يتابع -٧

ناخ، يفاألعمال السابقة وأن يقيم قائمة التدابري العملية اليت أعدت من قبل ملعاجلة مسألة األوزون وامل
ضوء االجتاهات الراهنة واملتوقعة يف إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون ومع التركيز على
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبا يف ذلك املعروض الراهن واملستقبلي من مركبات

 التنمية النظيفة التابعةالكربون اهليدروكلورية فلورية وبدائلها والطلب عليها، عالوة على تأثري آلية
كما يطلب املقرر أن يتم.٢٢-لربوتوكول كيوتو على إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

النظر يف عمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بالتعاون مع فريق التقييم العلمي بشأن دالالت
 .نتائج هذا العمل بالنسبة إىل استعادة طبقة األوزون

استمع الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين إىل عرض عن األعمال -٨
األولية لفرقة العمل بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التابعة إىل الفريق فريق التكنولوجيا

نهائي لفرقة العمل سيكونوالتقييم االقتصادي بشأن هذا األمر وأشار إىل التوقع املذكور بأن التقرير ال
وسترسل األمانة التقرير النهائي إىل.جاهزا يف وقت مناسب لقيام االجتماع التاسع عشر بالنظر فيه

ومن املتوقع أن تنظر األطراف يف اجلزء التحضريي يف التقارير املتاحة.األطراف حاملا يكون متاحا
املستوى من االجتماعئم، إىل اجلزء الرفيعبشأن هذا األمر وأن تتقدم بتوصيات، حبسب ما هو مال

 .التاسع عشر
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النظر يف إدخال تنقيحات على جدول التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية -٢
 فلورية اخلاص بربوتوكول مونتريال

 من بروتوكول مونتريال ستة اقتراحات منفصلة٢ من املادة٩تلقت األمانة، وفقا للفقرة -٩
ن تعديل أحكام الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الواردة يف بروتوكولبشأ

، UNEP/OzL.Pro.19/3وقد نوقشت هذه االقتراحات، املدرجة يف الفصل الثاين من الوثيقة.مونتريال
تصال املنشأيف االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية، ومت إصدار تقرير فريق اال

 .UNEP/OzL.Pro.19/INF/4يف ذلك االجتماع بوصفه الوثيقة
ويف ضوء توصيات فريق االتصال، وافق الفريق العامل على أن يستحث األطراف بقوة -١٠

ويدعوها هي واملنظمات الوثيقة الصلة على أن تتشاطر حتليالا وحساباا بشأن شىت سيناريوهات
كلورية فلورية الواردة يف التعديالت املقترحة من مركبات الكربون اهليدروالتعجيل بالتخصل التدرجيى

وسيوضع أي حتليل من هذا.وأن ترسلها إىل أمانة األوزون لوضعها على موقعها على شبكة الويب
وباإلضافة إىل ذلك، عقد اجتماع غري.القبيل على موقع األمانة على شبكة الويب حاملا يرد إليها

يوليه/كلورية فلورية يف متوزق االتصال بشأن االقتراحات اخلاصة مبركبات الكربون اهليدرورمسي لفري
 يف مونتريال، بالتعاقب مع االجتماع الثاين واخلمسني للجنة التنفيذية لصندوق مونتريال، ومن٢٠٠٧

وتوكول، بالتعاقب مع اجتماع األطراف يف بر٢٠٠٧سبتمرب/ أيلول١٥املعتزم عقد اجتماع آخر يف
وستوضع أي نتائج للمشاورات األوىل غري الرمسية على موضع أمانة األوزون على شبكة.مونتريال

 .الويب حاملا تصبح متاحة
من املتوقع أن تنظر األطراف يف اجلزء التحضريي من االجتماع يف االقتراحات بشأن -١١

صلة ا، وأن تتقدم بتوصيات،تعديالت مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية واألعمال املت
 .حبسب ما هو مالئم، إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف يف جزئه الرفيع املستوى

  الكربون اهليدرو كلورية فلوريةالنظر يف املقترح املتعلق مبركبات -٣
نظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين يف مشروع مقترح يغطي -١٢
يا مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية، مبا يف ذلك طلبات موجهة إىل فريق التكنولوجياقضا

والتقييم االقتصادي بشأن االضطالع بدراسات معينة؛ وإىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد
األطراف  بالنظر يف متويل مشاريع معينة وتنظيم حلقة عمل بشأن بدائل مركبات الكربون

روكلورية فلورية، وإىل األطراف بتقدمي املساعدة يف سياق النظر يف تنقيحات خمطط رقابةاهليد
املقترح مستنسخ بوصفه املقررواملقرر.مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التابعة للربوتوكول

 .UNEP/OzL.Pro.19/3ألف يف الفصل األول من الوثيقة/١٩
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  بربوميد امليثيلالنظر يف املسائل املتصلة -دال
 ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ ياستعراض تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام -١

أو١٣/١١،٢١ واملقرر٩/١ من املقرر٢قدمت ست أطراف، وفقا للفقرة -١٣  تعيينا جديدا
 جديدا تعيينا٣٨، وقدمت مخس أطراف٢٠٠٨إضافيا لالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام

 طن١٢٠٦وقد وصل جمموع ذلك إىل.٢٠٠٩إلعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام
وقد اجتمعت جلنة اخليارات التقنية.٢٠٠٩ طنا متريا لعام٦٣٧٣، و٢٠٠٨متري بالنسبة لعام

يا لتقييم التعيينات يف أالسيو بإيطال٢٠٠٧مارس/ آذار٢٣ إىل١٩املعنية بربوميد امليثيل يف الفترة من
وتبني للفريق، فيما توصل إىل اتفاق بشأن.وفقا لإلجراءات الوثيقة الصلة اليت اعتمدا األطراف

الكثري من املقترحات يف ذلك االجتماع، أنه غري قادر على تقييم عدد من املقترحات األخرى بسبب
يوليه للنظر يف أي معلومات/ يف متوزوسيجتمع الفريق مرة ثانية.احلاجة إىل املزيد من املعلومات

 ".غري قادر على التقييم"أخرى قد تقدمها األطراف بشأن هذه التعيينات اليت أدرجت بداءة يف فئة
ومن املتوقع أن يتم إرسال التقرير النهائي للفريق بشأن املسائل املتصلة بربوميد امليثيل، جنبا -١٤

أغسطس/ احلرجة، إىل األطراف يف أوائل شهر آبإىل جنب مع كتيب حمدث عن االستخدامات
 واملرفق املصاحب له، فإن هذه الوثائق ستوفر أيضا االفتراضات١٦/٤ووفقا للمقرر.٢٠٠٧

مات احلرجة وخطة عمل اللجنة منااملعيارية اليت تقوم عليها توصيات اللجنة بشأن إعفاءات االستخد
 .٢٠٠٨أجل عام

يف خمزونات بروميد امليثيل الضار باألطراف العاملة مبوجب املادة االجتارتقرير ومقترح بشأن منع -٢
،UNEP/OzL.Pro.18/10تقرير االجتماع الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال (٥

 )٩٧الفقرة
 يف اجتماعه السادس والعشرين،١/٤ - نظر الفريق العامل املفتوح العضوية، وفقا للمقرر دإ -١٥

 من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن اخليارات اليت قد ترغب األطراف يف النظريف تقرير
 مع٥فيها من أجل منع االجتار يف خمزونات بروميد امليثيل الضار باألطراف العاملة مبوجب املادة

وية يفوناقش الفريق العامل املفتوح العض.اخنفاض االستهالك يف األطراف غري العاملة مبوجبها
ويدعو.اجتماعه السابع والعشرين مشروع مقرر مقدم من جمموعة من األطراف بشأن هذه القضية

 موضع التنفيذ٥ينبغي أن تضع األطراف غري العاملة مبوجب املادة:هذا املقرر إىل اختاذ التدابري التالية
ك؛ وينبغي إيالء النظر يفإجراءات بشأن القياس الدقيق لكميات املخزونات وأن تقدم تقارير عن ذل

؛٥املستقبل يف تعديل مستوى إنتاج بروميد امليثيل املسموح به يف األطراف غري العاملة مبوجب املادة
لكل  ووضع احلاجات املتوقعة٥وينبغي أن تقدم تقارير سنوية من قبل األطراف العاملة مبوجب املادة

لل٥طرف يعمل مبوجب املادة سنة التالية على موقع أمانة األوزون على شبكة من بروميد امليثيل
 على أن تضع موضع التنفيذ ممارسات أخرى٥الويب؛ وينبغي تشجيع األطراف العاملة مبوجب املادة

ووافق الفريق العامل املفتوح العضوية يف.ملنع استرياد بروميد امليثيل مبستويات تتجاوز الطلب املتوقع
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ى إحالة مشروع املقرر بشأن هذا األمر إىل األطراف لكي تنظر فيه أثناءاجتماعه السابع والعشرين عل
باء يف الفصل األول من/١٩ومشروع املقرر هذا مستنسخ كمشروع املقرر.اجتماعها التاسع عشر

 .UNEP/OzL.Pro.19/3الوثيقة

 الالنظر يف املسائل املتصل بالصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتري -هاء
 ٢٠١١ -٢٠٠٩احلاجة إىل إجراء دراسة عن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفترة -١

وفقا للممارسات املتبعة يف املاضي، كانت األطراف تتفق يف السنة السابقة على اختاذ مقرر -١٦
يت قد حيتاجلتجديد املوارد، على اختصاصات حمددة بشأن دراسة يتم االضطالع ا لتقييم املوارد ال

املوارد إليها الصندوق خالل فترة السنوات الثالثة املقبلة واليت يتم تغطيتها بواسطة عملية جتديد
واتفق الفريق العامل املفتوح العضوية يف جلسته السابعة والعشرين، يف أعقاب النظر املتأين يف.التالية

االجتماع التاسع عشر لألطراف للنظرهذا األمر، على إحالة مشروع مقرر بشأن هذا املوضوع إىل
 .UNEP/OzL.Pro.19/3جيم يف الوثيقة/١٩ومشروع املقرر هذا مستنسخ بوصفه مشروع املقرر.فيه

النظر يف طلب اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف تغيري اختصاصاا بإدخال تعديل إذا -٢
 للجنةاقتضت الضرورة يف عدد املرات اليت جتتمع فيها ا

قدمت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال طلبا إىل أمانة -١٧
األوزون السترعاء انتباه األطراف إىل رغبة اللجنة التنفيذية يف أن تنظر األطراف يف امكانية إدخال

 مرات اجتماعاا كل سنة،تغيري على اختصاصات اللجنة التنفيذية لتمكني هذه اهليئة من تعديل عدد
وخالل مناقشة هذه املسألة يف االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل.إذا اقتضت الضرورة

املفتوح العضوية، اتفق االجتماع على إحالة مشروع مقرر خمصوص إىل االجتماع التاسع عشر
يذية املرونة يف عقديكون للجنة التنف: "وينص مشروع املقرر على.لألطراف عن هذه القضية

اجتماعني أو ثالثة كل سنة، إذا ما قررت ذلك، وتقدم تقريرا يف كل اجتماع لألطراف عن املقررات
وينبغي أن تنظر اللجنة التنفيذية، حبسب مقتضى احلال، يف أن جتتمع.املتخذة يف هذه االجتماعات

قرر مستنسخ بوصفه مشروعومشروع امل".بالتزامن مع اجتماعات بروتوكول مونتريال األخرى
 .UNEP/OzL.Pro.19/3باء يف الوثيقة/١٩املقرر

املقرر(رصد عمليات نقل املواد املستنفدة لألوزون ومنع االجتار غري املشروع فيها عرب احلدود -واو
١٨/١٨( 
 إىل عرض من خبري١٧/١٦استمعت األطراف يف اجتماعها الثامن عشر، وفقا للمقرر -١٨

رتبطت معه األمانة ليعد دراسة جدوى عن وضع نظام لرصد نقل املواد املستنفدة لألوزوناستشاري ا
 الذي دعت فيه األطراف١٨/١٨واعتمدت األطراف، استنادا إىل هذا العرض، املقرر.عرب احلدود

 تركز على وجه اخلصوص على أولوياا بشأن اخليارات املتوسطة والطويلة األجل"إىل تقدمي تعليقات
أو مجيع اخليارات املمكنة األخرى دف حتديد اإلجراءات املردودة التكاليف/املدرجة يف الدراسة و
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اليت ميكن أن توليها األطراف األولوية بشكل مجاعي من خالل املزيد من اإلجراءات اليت ينظر يف
 ."اختاذها مبوجب الربوتوكول وعلى الصعيدين اإلقليمي والوطين

ا املقرر، نظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف اقتراح خمصوص بشأن هذه القضية،ووفقا هلذ -١٩
.واتفق، بعد النظر الواجب فيها، على إحالة مشروع مقرر إىل االجتماع التاسع لألطراف للنظر فيه

 هاء يف الفصل األول من  الوثيقة١٩وهذا املقرر مستنسخ بوصفه مشروع املقرر
UNEP/OzL.Pro.19/3. 

املقرر(النظر يف املسائل املتصلة بالتحديات اليت يواجهها بروتوكول مونتريال يف املستقبل -زاي
١٨/٣٦( 

 تنقيح الترتيبات املؤسسية لربوتوكول مونتريال -١
نظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين يف مشروع مقرر بشأن -٢٠

لربوتوكول مونتريال، الذي طلب، من مجلة أمور، إىل أمانة األوزون أنتنقيح الترتيبات املؤسسية
جتمع معلومات عن االجتماعات اليت عقدا االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى وفرص تعظيم
اإلبالغ عن البيانات، وأن تقدم تقريرا إىل األطراف عن ذلك، وطلب إىل أمانيت األوزون والصندوق

طط عمل، وطلب إىل أمانة األوزون أن تتعاقد مع من يقوم بتحليل  لألنشطة املتصلةأن تعدا خ
كما.باألوزون اليت جيري االضطالع ا داخل برنامج األمم املتحدة للبيئة بغية حتديد فرص تبسيطها

 فيه،أن هذا املقرر، الذي وافق الفريق العامل على إحالته إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف للنظر
وهذا االقتراح مستنسخ بوصفه مشروع.يغطي النقاط املتصلة بأفرقة التقييم واجتماعات األطراف

 .UNEP/OzL.Pro.19/3واو يف الفصل األول من الوثيقة/١٩املقرر

وضع جدول أعمال متعدد السنوات الجتماعات األطراف يف بروتوكول مونتريال ملعاجلة مسائل -٢
 اليت حتددها األطرافالسياسات الرئيسية

ناقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف غضون مداوالته يف اجتماعه السابع والعشرين -٢١
إمكانية االتفاق على جدول أعمال متعدد السنوات الجتماعات األطراف يشمل النظر يف مسائل

 وخمزونات املواد املستنفدةاإلنتاج واالستهالك املتبقيان من املواد املستنفدة لألوزون؛ ومصارف:مثل
لألوزون؛ واملوارد واالستقرار الطويل األجل الالزمان لربنامج إقليمي للمالحظة العلمية حلالة طبقة
األوزون واإلبالغ عنها؛ وتطور العمل بشأن الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونتريال وأمانته؛

 لربوتوكول مونتريال ونطاق هذا العمل، أال وهي فريقواحلاجة يف املستقبل إىل عمل اهليئات الفرعية
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية؛ وإدارة بروتوكول
مونتريال ومؤسساته الرئيسية ورصدها أو اإلشراف عليها مستقبال، مبا يف ذلك أمانة األوزون وجلنة

واتفق الفريق العامل يف أعقاب.افظة على االمتثال ومكافحة التجارة غري املشروعةالتنفيذ، وطرق احمل
وميكن.مناقشاته على إحالة مشروع مقرر بشأن هذا األمر إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف
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زاي يف الفصل األول من الوثيقة/١٩االطالع على مشروع املقرر بوصفه مشروع املقرر
UNEP/OzL.Pro.19/3. 

  ٢٠٠٧النظر يف املسائل الناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام -حاء
 ٢٠٠٩ و٢٠٠٨استعراض تعيينات إعفاءات االستخدامات األساسية لعامي -١

 اجلماعة األوروبية واالحتاد الروسي والواليات-، قدمت ثالث أطراف٤/٢٥وفقا للمقرر -٢٢
 طلبات بشأن إعفاءات االستخدامات األساسية من مركبات الكربون الكلورية-املتحدة األمريكية

ووفقا.٢٠٠٩ و٢٠٠٨فلورية من أجل تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة عن السنتني
، استعرض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تلك التعيينات٤/٢٥للمعايري املذكورة يف املقرر

 من التقرير املرحلي للفريق٤/٤ و١/٢٨أنظر الفرعني(ة عليها باملستويات املعينةوأوصى باملوافق
وأثناء مناقشة هذه اإلعفاءات يف االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح).٢٠٠٧لعام

 لكيالعضوية، اتفق الفريق على إحالة مشروع مقرر يوصي باملوافقة باملستويات اليت أوصى ا الفريق
/١٩ومشروع املقرر هذا مستنسخ بوصفه مشروع املقرر.ينظر فيه االجتماع التاسع عشر لألطراف

 .UNEP/OzL.Pro.19/3اء يف الفصل األول من الوثيقةي

كما ناقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين توصيات فريق -٢٣
االحتادالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن تعيينات إعفاءات االستخدامات األساسية املقدمة من

اجلوي١١٣ -الروسي بشأن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية  من أجل تطبيقات الفضاء
ووافق الفريق العامل، يف أعقاب مناقشة بشأن هذه القضية، على إحالة.٢٠٠٩ و٢٠٠٨لسنيت

ة باملستويات اليت أوصى ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادياملقرر املقترح الذي يوصي باملوافق
ياء يف/١٩ومشروع املقرر مستنسخ بوصفه مشروع املقرر.إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف

 .UNEP/OzL.Pro.19/3الفصل األول من الوثيقة

 )١٧/٨ و١٧/٦املقرران(املقترحات املتصلة بعوامل التصنيع -٢
،١٧/٦ع الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين، مبوجب املقرراستم -٢٤

إىل تقارير من اللجنة التنفيذية وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن شىت املسائل املتصلة
ل إىلواتفق الفريق، نتيجة لتلك التقارير واملناقشات املتصلة ا، على أن حيي.بعناصر التصنيع

االجتماع التاسع عشر لألطراف مشروع مقرر حيل حمل قائمة استخدامات عوامل التصنيع اليت توجد
- واجلدول باء١٧/٧ على النحو املعدل باملقرر١٠/١٤يف الوقت الراهن يف اجلدول ألف من املقرر

طاء يف/١٩ومشروع املقرر هذا مستنسخ بوصفه مشروع املقرر.١٧/٨مكرر الوارد يف املقرر
 .UNEP/OzL.Pro.19/3الفصل األول من الوثيقة
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التقرير اخلتامي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن انبعاثات رابع كلوريد الكربون وفرص -٣
 )١٨/١٠املقرر(اخلفض املتاحة

صادياستمع االجتماع الثامن عشر لألطراف إىل تقرير من فريق التكنولوجيا والتقييم االقت -٢٥
 ١٨/١٠بشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربون من فئات استخدام خمصوصة معينة ووافق يف املقرر

على أن يطلب إىل الفريق أن يعد تقريرا ختاميا بشأن هذه املسألة يركز االهتمام على وجه اخلصوص
تصلة بإنتاجعلى احلصول على بيانات أفضل عن االنبعاثات الصناعية، وأن يواصل حتري املسائل امل

واستمع الفريق.رابع كلوريد الكربون وتقدير االنبعاثات من مصادر أخرى مثل مقالب القمامة
العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين إىل عرض أويل عن التقدم الذي حققه فريق

شات إىل أن ميكن النظر يفالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن هذه املسألة ووافق على تعليق املناق
ومن املتوقع أن تنظر األطراف حتت هذا البند يف أي أعمال أخرى قد يكون.التقرر النهائي للفريق

 .الفريق قد قام ا يف هذا الشأن

 )١٨/١١املقرر(ن-النظر يف املقترح املتصل بربوميد امليثيل -٤
لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن، إىل فريق ا١٨/١١طلبت األطراف، مبقتضى املقرر -٢٦

ن يف استنفاد األوزون، وطلبت إىل فريق-حيدث املعلومات القائمة بشأن إمكانية بروميد امليثيل
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يواصل تقييمه لالنبعاثات العاملية على أن يويل اهتمامه على وجه

 أكمل عن إنتاج بدائل فئات االستخدام املختلفة هلذهاخلصوص إىل احلصول على املزيد من البيانات
املادة الكيميائية واستخداماا وانبعاثاا وتوافرها تكنولوجيا واقتصاديا ومسية املواد البديلة ولوائحها

واستمعت األطراف يف اجتماعها السابع والعشرين إىل عرض موجز عن هذا األمر، قدم.التنظيمية
 طن، مع تقدير االستهالك العاملي عند٢٠٠٠٠ا بأن طاقة اإلنتاج العاملي تتجاوزمن مجلة أمور تقدير

 . طن سنويا١٠٠٠٠ -٥٠٠٠٠ طن سنويا وتقدير االنبعاثات العاملية بأا٢٠٠٠٠ -١٠٠٠٠
كما أشري إىل أن االختبارات الطويلة األجل يف احليوانات أظهرت تأثريات مسية على اجلهاز -٢٧

 الذكور واإلناث ووجود مسية عصبية بالنسبة للحيوانات والبشر، وأنه نتيجة لذلكالتناسلي لكل من
قيدت العديد من احلكومات أو السلطات املتصلة بالصحة بصرامة من تعرض العمال هلذه املادة

وفيما.ن-الكيميائية، وأنه جيري يف االحتاد األورويب التخلص التدرجيي من استخدام بروميد امليثيل
ق بإمكانية استنفاد األوزون املخصوصة خبطوط عرض معينة، أشار الفريق إىل آخر نتائج فريقيتعل

 ٠,٣ -٠,٢ بالنسبة لالنبعاثات املدارية و٠,١التقييم العلمي اليت تقدر إمكانية استنفاد األوزون بأا
 .بالنسبة لالنبعاثات من خطوط عرض منتصف الشمال

عد ذلك حول هذا األمر، طرح اقتراح بشأن معاجلة بروميدويف املناقشات اليت دارت ب -٢٨
ن على الفريق العامل للنظر فيه واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع مقرر إىل االجتماع-امليثيل

كاف يف/١٩سخ بوصفه مشروع املقررنويقترح مشروع املقرر هذا، واملست.التاسع عشر للنظر فيه
، من مجلة أمور، أنه ينبغي إيالء النظر يف إدراج بروميدUNEP/OzL.Pro.19/3الفصل األول من الوثيقة
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ن كمادة خاضعة للرقابة يف املرة القادمة اليت يتم فيها تعديل الربوتوكول، وأنه ينبغي مطالبة-امليثيل
ن وتسويقها وأن تقصر-األطراف بأن تعمل حىت ذلك احلني على تثبيط إنتاج بروميد امليثيل

 على التطبيقات اليت ال تتوافر هلا بدائل أو تكنولوجيات أخرى أكثر مالءمة من الناحيةاستخدامها
البيئية؛ وأن حتث املنشآت اخلاضعة لواليتها القضائية على أن تطبق ممارسات االستخدام املسؤول

ت اليت يف احلاال٢٠٠١ن يف تقريرها لعام-بالشكل الذي شرحته فرقة العمل املعنية بربوميد امليثيل
ن، بقدر ما هو ممكن تقنيا واقتصاديا من الناحية العملية؛ وأن-يتوجب فيها استخدام بروميد امليثيل

ن؛ وأن تطلب من فريق التقييم-تقدم تقارير إىل األمانة عن إنتاجها واستهالكها من بروميد امليثيل
ن لكي تأخذ-أن بروميد امليثيلالعلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن حيدثا نتائجهما بش

 .يف االعتبار أي تطورات جديدة وثيقة الصلة

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن اإلنتاج دفعة واحدة من مركبات الكربون -٥
 )١٨/١٦املقرر(اهليدروكلورية فلورية ألغراض إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

يفهم يف لغة بروتوكول مونتريال على أنه يعين إنتاج"نتاج دفعة واحدةاإل"أصبح مصطلح -٢٩
دفعة أخرية من مركبات الكربون الكلورية فلورية من أجل تلبية احلاجات الطويلة األجل املتبقية
لألطراف اليت ال تزال تنتج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون

، قدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريرا إىل الفريق١٨/١٦ووفقا للمقرر.ةالكلورية فلوري
العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين عن التقدم الذي حققه يف تقييم احلاجة إىل

مكانيةحتديد الوقت األمثل إلنتاج دفعة واحدة من مركبات الكربون الكلورية فلورية هلذا الغرض، وإ
وأشار فريق التقييم بوجه خاص إىل أن.القيام بذلك من الناحية العملية، والكميات املستصوبة

 ٢٠٠٩جدوى اإلنتاج باجلملة من الفئة الصيدالنية من مركبات الكربون الكلورية فلورية بعد عام
 إنتاج املرتبةحمدودة جدا بالنظر إىل ضرب من العوامل، مبا يف ذلك القيود الوطنية وأن من شأن

 باملائة من املرتبة٥٠ -٢٥الصيدالنية من مركبات الكربون الكلورية فلورية أن يولد مستويات من
 .غري الصيدالنية من مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت يتعني تدمريها

 من أجل تلك السنة٢٠٠٩وأشار فريق التقييم، فيما يتعلق بإنتاج دفعة واحدة يف عام -٣٠
والسنوات الالحقة إىل أن فوائد هذا النسق من توفري املعروض عرب إنتاج سنوي متصل أو إنتاج لدفعة

 ممكن التحقيق من الناحية٢٠٠٩، وأفاد بأن اإلنتاج دفعة واحدة يف عام٢٠١٠واحدة ملا بعد عام
اج دفعة واحدة يفويفاد بأن الكميات املطلوبة ملثل هذا اإلنت.التقنية بدون اإلضرار بصحة املرضى

 طن إمجاال، ولكن ينبغي هلذه التقديرات أن حتدد٤٠٠٠ ستكون متواضعة، يف حدود٢٠٠٩عام
 لكفالة وجود كمية كافية لصحة املرضى ويف نفس الوقت جتنب٢٠٠٨بشكل أكثر دقة أثناء عام

 كما أشار الفريق إىل.اإلنتاج املفرط من مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت يتعني تدمريها الحقا
، إىل قدر٢٠٠٩أنه ستكون هناك حاجة، بغية التمكني من إنتاج دفعة واحدة بشكل فعال يف عام

 .٢٠٠٨كبري من املعلومات املخصوصة مع بداية عام
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وناقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف املناقشات اليت تلت ذلك يف اجتماعه السابع -٣١
احمل اإلنتاج يف"تملة واملسائل املتصلة بكل من احملافظة على النظام الراهن ملا يسمىوالعشرين الفوائد

واالنتقال إىل اإلنتاج دفعة واحدة، واتفق بعد أن مل يتوصل إىل استنتاجات حامسة،"الوقت املطلوب
 .إىل أن املسألة حتتاج إىل مواصلة النظر فيها

متويل سفر أفرقة:نولوجيا والتقييم االقتصاديأي مسائل أخرى ناشئة عن تقارير فريق التك -٦
  ٥اخلرباء من بلدان األطراف غري العاملة مبقتضى املادة

من املتوقع أن تنظر األطراف، حتت هذا البند، يف الطلب املقدم من فريق التكنولوجيا-٣٢
ري العاملةوالتقييم االقتصادي من أجل مزيد من التمويل لتغطية سفر املشتركني من األطراف غ

 .٥مبوجب املادة

استعراض قرار جلنة التنفيذ واجتماع األطراف بإرجاء النظر يف حالة االمتثال للقيود املفروضة -طاء
 اليت تقدم دليال على أن٥على رابع كلوريد الكربون من قبل األطراف العاملة مبوجب املادة

 )١٧/١٣املقرر( وخمتربيةية عمليات حتليلاحنرافاا تعزى إىل استخدام تلك املادة الكيميائية يف
 ١٧/١٣ناقشت األطراف يف اجتماعها السابع والعشرين االنتهاء املوشك لفعالية املقرر -٣٣

 اليت كانت يف حالة عدم امتثال٥الذي أرجأ النظر يف حالة امتثال األطراف العاملة مبوجب املادة
ن كان بإمكاا تقدمي دليل على أن عدم امتثاهلا راجعظاهر ألحكام رقابة رابع كلوريد الكربون ولك

وقد لوحظ، يف هذا السياق، أن ثالثة.إىل استخدام تلك املادة الكيميائية يف أغراض خمتربية وحتليلية
 قد استخدمت هذا احلكم حىت احلني من أجل عدم احتساب استهالك٥أطراف تعمل مبوجب املادة

، وأن الكمية املعفاة لألطراف الثالثة٢٠٠٥ استهالكها بالنسبة لعامرابع كلوريد الكربون يف حدود
 طن حمسوبة بدالة استنفاد٠,٠٣١ طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون، و٠,٠٦٥كانت تبلغ
وعندما قربت إىل رقم عشري. طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون على التوايل٠,٠٠٢األوزون، و

قدمه االجتماع الثامن عشر لألطراف إىل األمانة بشأن اإلبالغ عن البياناتواحد وفقا للتوجيه الذي
 من الربوتوكول واستعراضها، كان استهالك طرفني من األطراف٧املقدمة من األطراف وفقا للمادة

الثالثة من رابع كلوريد الكربون متسقا مع املستوى األقصى املسموح هلما به مبوجب الربوتوكول
ووافق الفريق العامل يف املناقشة اليت تلت ذلك على أنه ينبغي مواصلة النظر يف.٢٠٠٥امبالنسبة لع

 .املسألة يف االجتماع التاسع عشر لألطراف

 )١٥/٨املقرر(مستقبل اإلعفاءات لألغراض املختربية والتحليلية -ياء
خداماتمد إعفاءات االست"، على١٥/٨كانت األطراف قد وافقت، عمال باملقرر -٣٤

يف ظل الظروف احملددة يف"٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول٣١األساسية املختربية والتحليلية حىت
وقد أشري يف مناقشة هذا األمر يف االجتماع السابع.املرفق الثاين لتقرير االجتماع السادس لألطراف

، فإن اإلعفاء٢٠٠٧يف عاموالعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية أنه ما مل تتخذ األطراف إجراء
 .سينتهي بنهاية تلك السنة
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وافق الفريق العامل يف املناقشات اليت تلت ذلك على إحالة مشروعي مقررين بشأن هذا -٣٥
لكي ينظر فيها، واحد منها من شأنه مد أجل اإلعفاء حىت األمر إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف

 عن أي إجراءات بشأن مواد جديدة غري مستنفدة لألوزون يف ويطلب إىل األفرقة أن تبلغ٢٠١٥عام
 ٢٠٠٩سياق تقييماا اليت جترى كل أربع سنوات، واآلخر من شأنه أن ميد أجل اإلعفاء حىت عام

ويطلب من األفرقة أن تقدم حبلول االجتماع العشرين لألطراف قائمة باالستخدامات املختربية
مواد(واد مستنفدة لألوزون واردة يف املرفقات ألف وباء وجيموالتحليلية اليت استخدمت فيها م

للربوتوكول، مبينة تلك االستخدامات اليت مل تعد املواد املستنفدة)اموعة الثانية واموعة الثالثة
ومشروعا املقررين مستنسخان.لألوزون مطلوبة فيها وأن تصف البدائل املمكنة لتلك االستخدامات

 .UNEP/OzL. Pro. 19/3ميم يف الفصل األول من الوثيقة/١٩الم و/١٩قررينبوصفهما امل

 تقييم املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة القصرية العمر للغاية -كاف
قدم مشروع مقرر بشأن تقييم املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة القصرية العمر للغاية أثناء -٣٦

وقد طلب هذا املقرر، من مجلة أمور، إىل. العامل املفتوح العضويةاالجتماع السابع والعشرين للفريق
أفرقة التقييم أن توجز النتائج احلديثة العهد بشأن إمكانية استنفاد األوزون اخلاصة بثالثي فلوريد

وبرومو امليثان وغريها من املواد القصرية)EDB (٢ و١ -وثنائي برومو امليثان)CF31(أيودين امليثان
مر للغاية املنتجة اصطناعيا؛ وأن جتمع وتقيم معلومات عن اإلنتاج واالستهالك واالنبعاثات الراهنةالع

واحملتملة يف املستقبل من تلك املواد بقدر اإلمكان؛ وأن تقيم ما إن كانت االنبعاثات الراهنة واملستقبلة
ار باستخداماا الراهنة وتلكمن تلك املواد قد ختلق خطرا على طبقة األوزون، مع األخذ يف االعتب

احملتملة مستقبال؛ وأن حتدد املعلومات الضرورية للقيام بتحليل شامل  لتلك املادة فيما يتعلق بإمكانية
تسببها يف استنفاد األوزون؛ وأن تفرق، حبسب الضرورة، بني االنبعاثات السطحية واالرتفاعية عند

ات الراهنة واملستقبلة لتلك املواد وآثارها احملتملة على طبقةتقييم إمكانية استنفاد األوزون واالنبعاث
أو األوزون؛ وأن جتمع وتقيم معلومات عن املنتجات الناجتة عن انقسام تلك املواد اليت قد يكون هلا،
ال يكون، آثار سلبية على البيئة أو الصحة، وأن توجز املعلومات املتاحة عن اخلصائص السمية لثالثي

ودين امليثان واملواد األخرى القصرية العمر للغاية املنتجة اصطناعيا، وأن حتدد أي معلوماتفلوريد أي
أخرى ضرورية للقيام بتقييم شامل لتلك املواد ، وأن تقدم تقريرا عن نتائجها إىل األطراف يف

 .االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية
، عن إنتاجها١٠/٨اف على أن تبلغ األمانة، وفقا للمقرركما أن املقرر حث األطر -٣٧

 وبرومو امليثان وغريها من٢ و١ -واستهالكها من ثالثي فلوريد أيودين امليثان وثنائي برومو امليثان
، قائمة١٣/٥املواد القصرية العمر للغاية املنتجة اصطناعيا؛ وطلب إىل األمانة أن حتدث، وفقا للمقرر

ة املستنفدة لألوزون اليت تبلغ عنها األطراف حبيث تعكس القائمة ما تبلغ به األطراف مناملواد اجلديد
 ٢ و١ -ثالثي فلوريد أيودين امليثان وثنائي برومو امليثان معلومات عن إنتاجها واستهالكها من

عقاب تطبيقوبرومو امليثان وغريها من املواد القصرية العمر للغاية املنتجة اصطناعيا، وأن تثين، يف أ
، عن إنتاج وتسويق واستخدام ثالثي فلوريد أيودين امليثان وغريه من املواد١٠/٨ و٩/٢٤القرارين
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القصرية العمر للغاية املستنفدة لألوزون طاملا أن هناك إمكانية بأن ختلق تلك املواد خطرا بالغا على
 .طبقة األوزون

جتماعه السابع والعشرين، بعد مناقشة ملسألة املوادواتفق الفريق العامل املفتوح العضوية يف ا -٣٨
املستنفدة لألوزون اجلديدة والقصرية العمر، على إحالة مشروع مقرر عن األمر إىل االجتماع التاسع

نون يف الفصل األول من الوثيقة/١٩ومشروع املقرر مستنسخ كمشروع املقرر.عشر لألطراف
UNEP/OzL.Pro.19/3. 

 ياحالة رومان -الم
انضمت رومانيا مؤخرا إىل اجلماعة األوروبية وناقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف -٣٩

اجتماعه السابع والعشرين اقتراحا يشري إىل الطلب املقدم من رومانيا لكي ترفع اعتبارا من أول
من بروتوكول ٥ من املادة١، من قائمة األطراف العاملة مبوجب الفقرة٢٠٠٨يناير/كانون الثاين

واتفق الفريق العامل يف غضون املناقشات على إحالة مشروع.مونتريال، ويوافق على هذا الطلب
ومشروع املقرر مستنسخ بوصفه مشروع.مقرر ذا الشأن إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف

 .UNEP/OzL.Pro.19/3سني يف الفصل األول من الوثيقة/١٩املقرر

 ألفرقة التقييم اليت تصدر مرة كل أربع٢٠١٠حة للتركيز عليها يف تقارير عامجماالت مقتر -ميم
 )١٥/٥٣ واملقرر٦املادة(سنوات

وافق الفريق العامل يف اجتماعه السابع والعشرين على أن يطلب إىل األمانة أن تنخرط يف -٤٠
املقترحة لتقييم األفرقة يف عاممناقشة مع أفرقة التقييم، وأن تطرح اقتراحا بشأن جماالت التركيز

وتشرع األمانة يف مناقشات مع األفرقة ذا الشأن وستقدم اقتراحا لكي تنظر فيه األطراف.٢٠١٠
 .مسبقا قبل االجتماع التاسع عشر لألطراف

 مسائل االمتثال وإبالغ البيانات اليت تنظر فيها جلنة التنفيذ -نون
بند، تقريرا عن القضايا اليت نظرت فيها اللجنة يفسيقدم رئيس اللجنة، حتت هذا ال -٤١

.اجتماعيها الثامن والثالثني والتاسع والثالثني والتوصيات اليت اقترحت اللجنة أن تعتمدها األطراف
/ أيلول١٤ -١٢(ولن توضع توصيات اللجنة يف صورا النهائية إال بعد اجتماعها التاسع والثالثني

قع توزيعها على اجلزء التحضريي يف اليوم الثاين لالجتماع لتمكني اجلزء؛ ومن املتو)٢٠٠٧سبتمرب
التحضريي من النظر يف القضايا ذات الصلة والتقدم بتوصيات إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف

 اليت حتتوي على املعلوماتUNEP/OzL.Pro.19/6كما أصدرت األمانة الوثيقة.حبسب ما هو مالئم
 . من الربوتوكول٧طراف وفقا للمادةاليت قدمتها األ
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 مسائل أخرى -سني
قد ترغب األطراف يف مناقشة املسائل األخرى اليت مت حتديدها واالتفاق عليها بغية النظر -٤٢
 .فيها

 قضايا قد تود األمانة استرعاء انتباه األطراف إليها -ثانياً
 بعثات األمانة -ألف

تماع الفريق العامل املفتوح العضوية واجتماع األطراف فترةستكون الفترة املمتدة ما بني اج -٤٣
فباإلضافة إىل إعداد الوثائق والعمل عن كثب مع حكومة كندا بشأن.مشغولة جدا بالنسبة لألمانة

الترتيبات اللوجستية لالجتماعني، فقد شاركت األمانة يف االجتماع الثاين واخلمسني للجنة التنفيذية،
ري الرمسية اخلاصة مبركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية اليت عقدت بالتعاقبورعت املشاورات غ

مع اجتماع اللجنة التنفيذية، وتعتزم عقد مشاورات غري رمسية أخرى بالتعاقب مع اجتماع األطراف
، وحضرت وقدمت عروضا إىل اجتماع احلوار املتصل بالتجارة غري٢٠٠٧سبتمرب/ أيلول١٥يف

 منغوليا، وحضرت حدثا بالغ األمهية حيتفل باختتام إنتاج مركبات الكربون الكلوريةاملشروعة يف
فلورية واهلالونات يف الصني؛ واجتماع شبكة مكاتب األوزون القطرية يف أمريكا الالتينية والبحر

املتصلةيف نيويورك تابعة لألمم املتحدة بشأن املنظمات غري احلكومية والقضايا الكارييب، وحلقة عمل
 .بتغري املناخ

ألعاب"وباإلضافة إىل ذلك، نظمت األمانة حلقة عمل وحوارا لوسائط اإلعالم يغطي -٤٤
وكان.كجزء من االحتفاالت بالعيد العشرين لربوتوكول مونتريال"٢٠٠٧البلدان األمريكية لعام

ام من خالهلا وإقناعهماهلدف من هذه األحداث إقامة اتصاالت مع وسائط اإلعالم ومع اجلمهور الع
بأن من املمكن حتقيق تقدم حقيقي يف معاجلة القضايا البيئية العاملية ومواصلة النهوض بالتخلص
التدرجيي الكامل من املواد املستنفدة لألوزون حبيث يتم محاية طبقة األوزون من أجل األجيال احلالية

 قبل ألعاب البلدان األمريكية يف٢٠٠٧يوليه/ متوز١٢وقد عقدت حلقة العمل يف.واملستقبلة
 .الربازيل مباشرة

وباإلضافة إىل ذلك، واصلت األمانة بذل جهودها للنهوض بالتصديق على معاهدات -٤٥
األوزون بالعمل عن كثب مع مخسة بلدان غري أطراف يف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، أال وهي

مارينو وتيمور لتشه اليت أعربت كلها عن نيتها يف التصديقأندورا والعراق والكرسي الرسويل وسان
وقد سافر ممثلو األمانة إىل الكرسي الرسويل وسان.على املعاهدتني على مدار األشهر اخلمسة التالية

مارينو وأندورا وعقدوا مناقشات مع كبار املسؤولني احلكوميني بشأن هذه القضية اهلامة ومن املعتزم
 .٢٠٧أغسطس/إىل تيمور لتشه لنفس الغرض يف شهر آبالقيام بزيارة
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 .التعاون بشأن القضايا املتصلة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى -باء
 شاركت األمانة يف فرقة عمل بشأن الترتيبات اخلاصة بأمانات االتفاقيات اليت يتوىل -٤٦

أها املدير التنفيذي لليونيب لتزويده بتوصيات من أجلسربنامج األمم املتحدة للبيئة إدارا واليت أنش
ونظرت.ترتيبات إدارية أكثر كفاءة وفعالية وقائمة على اجلودة فيما بني اليونيب وأمانات االتفاقيات

حتديد العناصر: يف القضايا التالية٢٠٠٧يونيه/فرقة العمل اليت اجتمعت يف جنيف يف اية حزيران
 إطارا لتحديد األدوار واملسؤوليات، مبا يف ذلك تفويض السلطة من املديراليت ميكن أن تشكل

التنفيذي إىل رؤساء أمانات االتفاقيات؛ وحتديد العناصر اليت تشكل إطارا لتحديد العالقة بني املدير
التنفيذي واهليئات الرئاسية لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف املعنية وأجهزا؛ وحتديد نطاق
اخلدمات اإلدارية اليت حتتاج إليها أمانات االتفاقيات؛ وحتديد الوظائف املطلوبة املمكنة، وال سيما يف
اليونيب، من أجل كفالة التوفري الفعال للخدمات اإلدارية العالية املستوى ألمانات االتفاقيات مبا

 .يتمشى مع اللوائح والقواعد الوثيقة الصلة
، طالبة٣/٩-اتفاقية روتردام:ن أمانة اتفاقية روتردام تبلغها فيها باملقررتلقت األمانة رسالة م -٤٧

معلومات عن خربا باالستراتيجيات الناجحة لكفالة تسديد املسامهات يف توقيت حسن، ومناذج
وقد حولت هذه املعلومات إىل أمانة اتفاقية روتردام يف رسالة مؤرخة.حمددة من تلك االستراتيجيات

 .٢٠٠٧يونيه/ان حزير٢٥

 ١٨/١٧اإلجراءات املتصلة باملقرر -جيم
 لالجتماع الثامن عشر لألطراف، بتضمني تقريرها عن١٨/١٧قامت األمانة، وفقا للمقرر -٤٨

تسجيال جممعا)UNEP/OzL.Pro/19/6( من الربوتوكول٧البيانات املقدمة من األطراف وفقا للمادة
 أن إنتاجها أو استهالكها املفرطني من املواد اخلاضعة للرقابة يفللحاالت اليت أوضحت فيها األطراف

أو سنة معينة متثل إنتاجا ملادة مستنفدة لألوزون يف تلك السنة كان قد خزن من أجل التدمري حمليا
التصدير لتدمريه يف سنة مستقبلية؛ أو إنتاجا ملادة مستنفدة لألوزون يف تلك السنة مت ختزينه من أجل

مه حمليا كمادة وسيطة أو تصديره من أجل هذا االستخدام يف سنة مستقبلة، أو إنتاجا ملادةاستخدا
مستنفدة لألوزون يف تلك السنة مت ختزينه للتصدير لتلبية حاجات حملية أساسية لبلدان نامية يف سنة

 .مستقبلة

 اد املستنفدة لألوزونتقرير مرحلي بشأن دراسة اللجنة التنفيذية للتدمري السليم بيئيا للمو -دال
، تقريرا مرحليا إىل االجتماع التاسع١٨/٩من املتوقع أن تقدم اللجنة التنفيذية، وفقا للمقرر -٤٩

ويرد هذا التقرير.عشر لألطراف بشأن دراستها عن التدمري السليم بيئيا للمواد املستنفدة لألوزون
 .UNEP/OzL.Pro.19/INF/5املرحلي يف الوثيقة

___________________ 


