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  املتحدة للبيئة برنامج األمم
  

   

  االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا
  حلماية طبقة األوزون

  مونتريالن لألطراف يف بروتوكول واالجتماع العشر
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-١٦الدوحة 

   من جدول األعمال املؤقت٥ -  ٣البنود 
  *لجزء التحضرييل

يف مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف واملعلومات املقدمة القضايا املطروحة للمناقشة 
  لألطراف يف بروتوكول مونتريالالجتماع العشرينمن ويف ااالثاجتماعه 

  مذكرة من األمانة

  تصويب
  ٥٣الفقرة   - ١

  : عن النص احلايل مبا يلييستعاض
 األمانة نظر جلنة التنفيذ إىل مسألة التعامل مع البيانات ت لفت٢٠٠٦ يف عام :الكسور العشرية  - ٥٣

 لألوزون، من حيث الصلة باالمتثال فدةمن املواد املستن) الدنيا(لق بالكميات الصغرية جداً فيما يتع
ويف ذلك الوقت وبناًء على طلب اللجنة، قامت األمانة بتعميم ورقة تطلب فيها . لربوتوكول مونتريال

وأثناء . تثالتوجيهات من األطراف بشأن عدد الكسور العشرية اليت ينبغي استخدامها يف تقييم االم
إىل أنه ينبغي أن ترجع األطراف خلصت مناقشة هذه املسألة يف االجتماع الثامن عشر لألطراف، 

 من تقرير االجتماع ١٤٧نظر الفقرة ا( واحدة فقط ةإىل مرتلة عشريأسلوا يف التقريب إىل األمانة 
  ).UNEP/OzL.Pro.18/10ثامن عشر لألطراف، الوثيقة ال
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  ٥٥الفقرة   - ٢
  :عن النص احلايل مبا يلي يستعاض

بكثري من قدرة درة أدىن قكلورية فلورية ركبات الكربون اهليدروملفإن ألطراف، اتدرك وكما   - ٥٥
  فإن التقريب إىل مرتلة عشرية،لذلكونتيجة . مركبات الكربون الكلورية فلورية على استنفاد األوزون

واحدة، جيعل البيانات اليت تضعها األمانة على شبكة اإلنترنت واليت تزود ا جلنة التنفيذ، تبين 
كلورية فلورية ات الكربون اهليدروركبيقل استهالكها من معديدة أطراف إىل الكاً صفرياً بالنسبة استه
للتخلص ممتثلة تعترب هذه البلدان قد  إنفولذلك . بدالة استنفاد األوزونحمسوبة طن من ال ٠,٠٥عن 

الفعلي صفراً بل استهالكها حىت ولو مل ميكن كلورية فلورية التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو
وحوالية  إىلعلى ذلك، وبالنظر عالوة و. عدة أطنان مترية نه قد يبلغإفد ذلك االستهالك، وعندما ي

هذه تساؤل عما إذا كانت يثار قد الصندوق املتعدد األطراف املتمثلة يف التمكني من االمتثال، 
مركبات هذا من لقضاء على وجه االستخدام من أجل اب مساعدة من الصندوق األطراف مؤهلة لطل

  .كلورية فلوريةالكربون اهليدرو
______________________ 


