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 برنامج األمم
 املتحدة للبيئة

  

  
االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول      
مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة        

  األوزون
 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤–١٠نريويب، 

تقرير االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة             
 لطبقة األوزون

 املقدمة

عقد االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة                - ١
نوفمرب / تشرين الثاين  ١٤ إىل   ١٠ يف نريويب، يف الفترة من        للبيئةاألوزون يف مقر برنامج األمم املتحدة        

نوفمرب، وجزء رفيع   / تشرين الثاين  ١٢ إىل   ١٠وتألف االجتماع من جزء حتضريي عقد من         .  ٢٠٠٣
 .نوفمرب/ تشرين الثاين١٤ و١٣املستوى عقد يف 

 افتتاح اجلزء التحضريي من االجتماع -أوالً 
اجلمهورية العربية  (خالد قاليل   افتتح اجلزء التحضريي من االجتماع، الرئيس املشارك السيد            - ٢

وأدىل ببيانات  .  ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠يف متام الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني،         )  السورية
افتتاحية كل من السيد نيوتن كولوندو، وزير البيئة واملوارد الطبيعية واحلياة الربية يف كينيا والسيد ماركو                 

 .مانة األوزونغونزاليز، األمني التنفيذي أل

. رحب السيد نيوتن كولوندو، يف بيانه االفتتاحي نيابة عن احلكومة الكينية باملشاركني يف نريويب              - ٣
وقدم عرضاً اللتزام كينيا املتواصل بالتخلص التدرجيي التام من املواد املستنفدة لألوزون، واستعرض اجلهود              

املقدمة إىل البلدان النامية من خالل الصندوق متعدد         وقال إن املساعدة    .  املبذولة لتحقيق تلك الغاية   
. األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال أثناء فترة االمتثال احلالية كانت حامسة األمهية بصورة غري مسبوقة              

، على أساس أن    ٢٠١٠وأشار إىل أن كينيا ملتزمة بالتخلص التدرجيي التام من بروميد امليثيل حبلول عام               
ف سيطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي القيام أن يضع إجراءات وطرائق              اجتماع األطرا 
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إلعفاءات استخدامات حرجة لربوميد امليثيل خصوصاً يف البلدان النامية، إذا مل تنجح البدائل يف مكافحة                
 .ومتىن للمشاركني مداوالت مثمرة. اآلفات املستهدفة

السيد كالوس توبفر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة         ورحب السيد غونزاليز، نيابة عن       - ٤
. ١٩٨٩للبيئة، باملشاركني يف ثالث اجتماع لألطـراف يف بروتوكول مونتريال يعقد يف نريويب منذ عام               

ووجه االنتباه إىل منشورات رئيسية صدرت يف اآلونة األخرية قدمت تفصيالً للجهود واملنجزات احملققة               
توكول مونتريال وأثىن على مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف اليوم العاملي لألوزون              ضمن إطار برو  

 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٦املوافق 

ومن بني القضايا األساسية املدرجة يف جدول أعمال االجتماع، سلط الضوء على الدراسة املقرر               - ٥
فاءات االستخدامات احلرجة لربوميد    أجراؤها حول إدارة اآللية املالية لربوتوكول مونتريال وقضية إع          

وقال إن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل سيعرضان              .  امليثيل
وسينظر االجتماع  .   بشأن ترشيحات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل      ٢٠٠٣تقريرمها املستكمل لعام    

لضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة وعوامل التصنيع         يف قضايا ترشيحات االستخدامات ا     
واالستخدامات املختربية والتحليلية وسيتم إطالعه بإجياز على نتائج اجتماع فريق االتصال املعين بتداعيات             

وأمر آخر  .  بدء نفاذ تعديل بيجني وال سيما فيما يتعلق باالجتار يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية             
 من بروتوكول مونتريال من جانب البلدان اليت        ٤ من املادة    ٨يتصل هبذه القضية هو إمكانية تطبيق الفقرة        

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١أو بيجني قبل /ال تتمكن من اكتمال تصديقها على تعديلي كوبنهاجن و

للتحسني امللحوظ الذي   وأثىن على األطراف وأمانة الصندوق والوكاالت املنفذة وأمانة األوزون           - ٦
 من األطراف يف بروتوكول مونتريال      ١٨٤ طرفاً من أصل     ١٦١حققوه يف إبالغ البيانات حيث أبلغ        

، مث أبرز قضية احتمال عدم امتثال الكثري من البلدان الصغرية وأشار إىل أنه بالرغم               ٢٠٠٢بيانات عن عام    
كميات ضئيلة من املواد املستنفدة لألوزون،      من أن عدم االمتثال من جانب هذه األطراف ال ميثل سوى            

فإن وجود عدد كبري من البلدان يف حالة عدم امتثال سيؤدي إىل االنتقاص من قدر األداء املمتاز الذي                    
قامت به مؤسسات الربوتوكول حىت اآلن، واختتم بتشجيع املشاركني على االحنياز لصاحل طبقة األوزون               

 . املوضوعة أمامهم للبت فيهالدى حبث دراسة القضايا العسرية

 املسائل التنظيمية -ثانياً 
 احلضور -ألف 

حضر االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال ممثلو األطراف التالية يف                 - ٧
االحتاد الروسي، أثيوبيا، األرجنتني، األردن، أرمينيا، أسبانيا،  استراليا، إستونيا،           :  بروتوكول مونتريال 

، ) اإلسالمية –مجهورية  (يل، أملانيا، أنتيغوا وبربودا، أندونيسيا، أوروغواي، أوغنداً، أوكرانيا، إيران          إسرائ
آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، باكستان، باالو، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز،             

هلرسك، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بريو، بيالروس،      بنغالديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة وا      
تايلند، تركيا، تونس، جامايكا، اجلزائر، جزر البهاما، اجلماعة األوروبية، مجهورية أفريقي الوسطى،               
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اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية جيبويت، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية           
ورية كوريا، مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية الو           السورية، مجه 

الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، رواندا،             
لسلفادور، سلوفاكيا،  رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينيسيب، سانت لوسيا، سري النكا، ا            

السنغال، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصرب واجلبل األسود، الصومال،              
 بيساو، فرنسا، الفلبني، فرتويال، فنلندا، فيجي، قطر، قريغيزستان،         –الصني، ُعمان، غانا، غواتيماال، غينيا      

يفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت،     كازاخستان، الكامريون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت د        
كرييبايت، كينيا، التفيا، ليختنشتاين، مايل، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، ملديف، اململكة العربية              
السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، النرويج، النمسا،            

يجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة          نيبال، النيجر، ن  
 .األمريكية، اليابان واليونان

 .بوتان والكرسي الرسويل: ومت متثيل غري األطراف التالية يف االجتماع - ٨
 : ةكما مثلت يف االجتماع اهليئات احلكومية الدولية وغري احلكومية التالي - ٩

secretariat of the Global Environment Facility (GEF), International Civil Aviation Organization 
(ICAO), Ozone Secretariat, UNEP Division of Policy Development and Law, UNEP Division of 
Technology, Industry and Economics, UNEP Regional Office for Africa, Secretariat of the 
Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol, United Nations Development 
Programme (UNDP), United Nations Office at Nairobi, United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO), World Bank, World Health Organization (WHO). 

كما مثلت يف االجتماع املنظمات احلكومية الدولية، وغري احلكومية واهليئات الصناعية              - ١٠
 :التالية

Alliance for Responsible Atmospheric Policy, California Strawberry Commission, Changshu 3F 
Fluorochemical Industry Co. Ltd., China Household Electrical Appliances Association, China 
Plastic Process Industrial Association, Dalian Hongxin Firefights Equipment Co. Ltd., Dow 
AgroSciences LLC, Environmental Investigation Agency, Fumigation Service and Supply Inc., 
GlaxoSmithKline, Great Lakes Chemical Corporation, Guangdong Shengjie Fire Equipments Co. 
Ltd., Industrial Technology Research Institute, International Pharmaceutical Aerosol Consortium, 
Japan Fluorocarbon Manufacturers Association, Japan Industrial Conference for Ozone Layer 
Protection Japan Pharmaceutical Manufacturers’ Association (JPMA), Korea Speciality Chemical 
Industry Association, Marten Barel BV, Natural Resources Defense Council, Otsuka Pharmaceutical 
Co. Ltd., R&M  Consultancy Inc., Refrigerant Gas Manufacturers’ Association, SAFE – European 
Soil Fumigators Association, Suzhou Xinye Chemistry Co. Ltd., Teiijin Twaron, University of 
California, University of Nairobi, WEDOC Agencies, Zhejiang Chunhui Group Co. Ltd., Zhejiang 
Juhua Co. Ltd. 

 أعضاء املكتب -باء 

اململكة املتحدة  (واآلنسة ماريا نوالن    )  اجلمهورية العربية السورية  (عمل السيد خالد قاليل       - ١١
 .، كرئيسني مشاركني للجزء التحضريي من االجتماع)لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي -جيم 

الرئيسة املشاركة، جدول   )  ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     امل(قدمت اآلنسة ماريا نوالن     
وعقب االقتراحات املقدمة من الرئيسة     .  UNEP/OzL.Pro.15/1األعمال املؤقت على النحو الوارد يف الوثيقة        
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 جدول  املشاركة واملمثلني، مت تعديل جدول أعمال اجلزء التحضريي وإقراره بصورته املعدلة على أساس             
 :UNEP/OzL.Pro.15/1األعمال املؤقت الذي مت تعميمه برمز الوثيقة 

 :افتتاح االجتماع - ١ 

 بيان من ممثل حكومة كينيا؛ )أ(

 . األمم املتحدة للبيئةربنامجبيان املدير التنفيذي ل )ب(

 :املسائل التنظيمية - ٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(

 .تنظيم العمل )ب(

 :ايا ومشاريع املقرراتمناقشة القض - ٣ 

 اختصاصات لدراسة تتعلق بإدارة اآللية املالية لربوتوكول مونتريال؛ )أ(

 : من تدابري الرقابةلألوزون املستنفدة املوادإعفاء كميات من  )ب(

 شروط ملنح إعفاءات االستخدام احلرج لربوميد امليثيل؛ ‘١’ 

  من تونس واجلزائر؛التمور ذات احملتوى العايل من الرطوبة، مقترح -أ 

 مشروع مقرر اقترحته اجلمهورية الدومينيكية؛ -ب 

 :ترشيحات إعفاءات االستخدام احلرج لربوميد امليثيل ‘٢’ 

عرض مقدم من جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل وفريق              -أ 
 التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛

 مناقشة ما يلي؛ -ب 

 للمواد اخلاضعة للرقابة؛االستخدامات الضرورية  ‘٣’ 

التشجيع على وقف ترشيحات االستخدامات الضرورية ألجهزة            ‘٤’ 
 االستنشاق باجلرعات املقننة؛

استعراض االستخدامات املعفاة اإلضافية ملواد خاضعة للرقابة بوصفها           ‘٥’ 
عوامل تصنيع، واعتماد قائمة منقحة بالعمليات املعفاة الواردة يف اجلدول           

 ؛١٠/١٤ر ألف للمقر
 االستخدامات املختربية والتحليلية؛ ‘٦’ 

 الكربون  مركباتتداعيات بدء نفاذ تعديل بيجني، وخباصة بالنسبة إلمدادات           )ج(
  واالجتّار هبا؛فلورية كلوريةيدرواهل
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 فيما يتعلق بزيادة التخفيضات املؤقتة احملددة       مونتريال  بروتوكولإجراء تغيري يف     )د(
 تنطبق على األطراف العاملة     اليت،  ٢٠٠٥لفترة ما بعد عام     يف بروميد امليثيل    

 ؛٥باملادة 
 فيما يتعلق بتقدمي املوعد النهائي إلبالغ البيانات         مونتريال  بروتوكولتعديل   )ه(

 سنوياً؛

حالة تكنولوجيات تدمري املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك مدونة التدبري              )و(
 اإلداري اجليد؛

 تستدعي استخدام اهلالونات يف أبدان      اليتعديل املتطلبات التنظيمية    خطة عمل لت   )ز(
 الطائرات اجلديدة؛

  الداخلة يف الرغاوي واملنشآت الصناعية؛لألوزون املستنفدة املوادمعاجلة  )ح(

أحدث التطورات يف حالة تصنيف املواد اخلاضعة للرقابة ووضع البطاقات              )ط(
 ؛مونتريال بروتوكولالتعريفية عليها مبوجب 

 إبالغ البيانات؛ )ي(
 وتعديالته؛ ربوتوكولالتصديق على االتفاقية وال )ك(
 :اختيار ما يلي )ل(

 أعضاء جلنة التنفيذ؛ ‘١’ 
 أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف؛ ‘٢’ 
 .الرئيسني املشاركني للفريق العامل مفتوح العضوية ‘٣’ 

 . عرض مقدم من رئيس اللجنة– التنفيذنظرت فيها جلنة قضايا عدم االمتثال اليت  - ٤ 

 البيئة  مرفقتقدمي طلب من جنوب أفريقيا للحصول على مساعدة تقنية ومالية من               - ٥ 
 .العاملية

 بروتوكولتقرير مايل عن الصندوقْين االستئمانْيني التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، و           - ٦ 
 .ألوزونطبقة ال ةاملستنفد املواد بشأن مونتريال

 استجدت على وضع املراقب ألمانة األوزون أثناء اجتماعات           اليتتقرير بالتطورات    - ٧ 
 .منظمة التجارة العاملية

 :مسائل أخرى - ٨ 
مقترح (احتمال صدور تقرير منتصف السنة عن األمانة بشأن مسائل امليزانية             )أ( 

 ؛)مقدم من كندا
 ).مقترح مقدم من كندا(احمللية األساسية اإلنتاج لسد االحتياجات  )ب(   
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 تنظيم العمل -دال 

 .اتفق االجتماع على اتباع اإلجراء املعمول به يف العادة وإنشاء أفرقة اتصال حسب الضرورة - ١٢

 مناقشة القضايا ومشاريع املقررات -ثالثاً 
 اختصاصات لدراسة تتعلق بإدارة اآللية املالية لربوتوكول مونتريال -ألف

قدم األمني التنفيذي ألمانة األوزون مشروع اختصاصات لدراسة تتعلق بإدارة اآللية املالية              -١٣
لربوتوكول مونتريال، على النحو املرفق بتقرير االجتماع الثالث والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية              

الجتماع الراهن يف ورقة    واملوضوع أمام ا  )  ، املرفق األول  UNEP/OzL.Pro.WG.1/23/5(التابع لألطـراف   
 .غرفة اجتماع

أعرب أحد املمثلني عن موافقته على مشروع االختصاصات ولكنه الحظ أنه حدث تغيري               -١٤
فعندما نوقش األمر يف الفريق العامل مفتوح العضوية كان من           .  جذري يف متويل األعمال املضطلع هبا     

وقد عاجلت اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد      .  طرافاملفترض أن ُتَحمل التكاليف على الصندوق املتعدد األ       
األطراف املسألة ووجدت أنه كان يتم يف املاضي حتميل تكاليف الدراسات املماثلة على الصندوق                 

 ٥٠٠  ٠٠٠وطلب توضيحا بشأن املصروفات اليت ينتظر أن تصل إىل           .  االستئماين لربوتوكول مونتريال  
 .دوالر

ر إىل أن الفريق العامل مفتوح العضوية قرر يف اجتماعه الثالث             أشار ممثل األمانة بالذك    -١٥
ويستند .  والعشرين أن تقوم أمانة األوزون بتمويل الدراسة األوىل بشأن اآللية املالية لربوتوكول مونتريال             

 دوالر إىل حد كبري إىل املشورة املقدمة من الشخص املسؤول عن             ٥٠٠  ٠٠٠الرقم االسترشادي البالغ    
. وقد مت النص على خمصصات يف ميزانية األمانة تشمل هذا املستوى من التمويل للدراسة             .   األوىل الدراسة

 .وأشار إىل أن العملية ستبدأ حاملا تتفق األطراف على االختصاصات وامليزانية وختتار أعضاء جلنة اخلرباء

يابة عن االحتاد   ولدى تقدميها لورقة غرفة االجتماعات، أوضحت ممثلة إيطاليا، متحدثة ن            -١٦
األورويب والدول املنضمة إليه أن املشروع نقح لكي يضم جدوال حيدد املعامل البارزة املؤقتة للدراسة، وهو                

وأوصت بتقدمي مشروع القرار . ما يتفق مع ما قامت به أمانة األوزون بالفعل من عمل بشأن هذا املوضوع            
 .إىل األطراف

اءها أحد مقدمي املشروع تصويبا فنياً على مشروع القرار،         وعقب املناقشات، اليت أدخل أثن     -١٧
قرر اجلزء التحضريي إحالة مشروع قرار بشأن اختصاصات لدراسة تتعلق بإدارة اآللية املالية لربوتوكول               

 .مونتريال، بصيغته املعدلة شفويا، إىل اجلزء رفيع املستوى إلقراره
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 ون من تدابري الرقابةإعفاءات كميات املواد املستنفدة لألوز -باء 

 شروط ملنح إعفاءات االستخدام احلرج لربوميد امليثيل - ١

 التمور مرتفعة الرطوبة )أ(

 من تقرير االجتماع الثالث     ٤٩ إىل   ٤٦استرعت الرئيسة املشاركة، االنتباه إىل الفقرات من         -١٨
ص استخدام بروميد امليثيل    ، خبصو )UNEP/OzL.Pro/WG.1/23/5(والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية      

وكان هناك يف املناقشة واسعة النطاق اليت تلت        .  من أجل تثبيت التمور ذات احملتوى املرتفع من الرطوبة        
ذلك تأييد عام للرأي القائل بأنه ال ينبغي حتميل عدم االمتثال للبلدان اليت بذلت جهودا بنية حسنة من أجل 

فاملنتج املطروح للنقاش . امليثيل ولكنها مل تستطع أن تعثر على بدائلالتخلص التدرجيي من استخدام بروميد 
كما .  هو التمور الطازجة يف املقام األول، غري أن القطن ذِكر أيضا باعتباره استخداما حرجا بدون بديل                

كون لوحظ أيضاً أنه نظرا إىل أن البلدان تزرع أنواعا من القطن ذات ألياف خمتلفة الطول فمن املمكن أن ت                  
مثة حاجة إىل تبخري األقطان املستوردة إىل بعض البلدان اليت تزرع القطن من أجل محاية حماصيلها من                   

 .األقطان احمللية، وهو ما يؤهل لالستخدام غري الزراعي

وقال إنه ينبغي أن تقوم جلنة التنفيذ باعتماد ذلك الرأي أو على األقل إرجاء أي مناقشة بشأن                  -١٩
 مثل هذه الظروف، وذكر أحد الوفود كذلك أنه ينبغي مطالبة جلنة التنفيذ بأن توصي                عدم االمتثال يف  

 .بإجياد حل يف هذا الشأن

كان هناك تأييد عام لالقتراح الذي يقضي بأنه ينبغي مطالبة فريق التكنولوجيا والتقييم                 -٢٠
وأكد مقدمو مشروع .  كناالقتصادي بوضع توصيات عن هذه املسألة، وأن يتوصل إىل حلول عملية إن أم            

املقرر لالجتماع أهنم سريحبون بأي حل ميكنهم من التخلص التدرجيي من استخدام بروميد امليثيل بأسرع               
 .ومت إنشاء فريق اتصال يشترك  يف رئاسته ممثال اجلزائر وتونس. ما ميكن

قرر بشأن  وبعد ذلك قدم الرئيس املشارك ورقة غرفة اجتماع حتتوي على تنقيح ملشرع امل              -٢١
وأشار أحد املمثلني من طرف تبىن      .  بروميد امليثيل واليت حظيت يف ذلك احلني بالعديد من املقدمني اجلدد          

تقدمي املقرر إىل املناقشات اجلارية يف أفرقة اتصال أخرى تعاجل قضايا بروميد امليثيل وأعرب عن أمله يف ضم     
يل جيري النظر فيها يف الوقت الراهن، وأن يكون          املقرر الراهن إىل مقررات أخرى بشأن بروميد امليث        

 .باإلمكان أن خترج من االجتماع كحزمة من املقررات املفيدة بشأن بروميد امليثيل

وردا على االنشغال الذي أعرب عنه أحد املمثلني بأن النسبة املئوية جملموع بروميد امليثيل                 -٢٢
 يف املائة يف بلده، أوضحت الرئيسة       ٨٠طوبة قد ال تصل إىل      املستهلك املستخدمة يف تثبيت البلح املرتفع الر      

املشاركة أن مشروع املقرر موجه يف املقام األول إىل مساعدة طرفني حمددين على االمتثال للتخفيض بنسبة                
فإذا ما احتاج طرف ما إىل مساعدة       .  ٢٠٠٥ يف املائة يف استهالك بروميد امليثيل احملددة من أجل عام            ٢٠

ص التدرجيي من استهالك بروميد امليثيل من أجل البلح، فبوسعه أن يتقدم بطلب بذلك إىل                  يف التخل 
وقرر اجلزء التحضريي إرسال مشروع املقرر بشأن بروميد امليثيل إىل اجلزء            .  الصندوق متعدد األطراف  

 .رفيع املستوى إلقراره
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 مشروع مقرر مقترح من اجلمهورية الدومينيكية )ب(

ني التنفيذي االنتباه إىل مشروع املقرر املتعلق بشروط منح إعفاءات               استرعى األم  -٢٣
االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل الواردة يف املرفق األول من تقرير االجتماع الثالث والعشرين للفريق              

وال يزال  .  الذي اقترحته اجلمهورية الدومينيكية   )  UNEP/OzL.Pro/WG.1/23/5(العامل مفتوح العضوية    
وأعلن مقدم مشروع املقرر أنه سيتم مواصلة النظر فيه يف جمموعة بلدان أمريكا             .  لنص بني أقواس معقوفة   ا

 .الالتينية والبحر الكارييب وسيعاد تقدميه يف ضوء تلك املناقشات

وأصبح واضحاً يف خالل املناقشات اليت أعقبت ذلك أن البلدان اليت هتدف إىل التخلص                 -٢٤
ام بروميد امليثيل ولكنها تواجه أحواال ال يتوافر فيها بديل صاحل قد جتد نفسها تواجه               التدرجيي من استخد  

صعوبات ال تتعلق إىل حد كبري باالمتثال لربوتوكول مونتريال بقدر ما تتعلق بالتزاماهتا التعاقدية قبل                 
 بد من أن يكون هناك وكان هناك نوع من التأييد لوجهة النظر اليت تفيد بأنه ال. الصندوق متعدد األطراف

بيد أنه أعرب . شرط تنصل، مثلما حدث بالنسبة ملشاكل االمتثال يف حد ذاته يف حاالت االستخدام احلرج
أيضا عن رأي مفاده أنه ينبغي لألطراف يف هذه احلاالت أن تتصل بالصندوق متعدد األطراف فرادى بغية                 

وجيا والتقييم االقتصادي بوضع توصيات بالنسبة      التفاوض حول حل، وأنه جيب أيضا مطالبة فريق التكنول        
ويف هذا اخلصوص، أقام أحد املمثلني متييزا واضحا بني أحكام التخلص            .  ملواجهة صعوبات مع البدائل   

التدرجيي اإللزامية يف الربوتوكول وبرامج التخلص التدرجيي املبكرة املتفق عليها مع الصندوق متعدد                
 .اال للمفاوضاتفاالتفاقات تترك جم: األطراف

كما أشري أيضا إىل أنه يوجد يف احلقيقة مبوجب النظام الراهن مثبطات لألطراف العاملة                 -٢٥
 تقعدها عن اإلقدام على ختلص تدرجيي مبكر من بروميد امليثيل؛ بيد أنه أعرب أيضا عن                 ٥مبوجب املادة   

ثار مالية على الصندوق متعدد     رأي مفاده أن االندفاع اجلماعي إىل التخلص التدرجيي قد يكون له آ             
وأعرب عن رأي بأنه ينبغي للجنة التنفيذية        .  األطراف وقد يسبب صعوبات يف كفالة املعاملة املتساوية        

 ٥للصندوق متعدد األطراف أن جتد حال منصفا هلذه املشكلة ال يثبط مهم األطراف العاملة مبوجب املادة                 
 .يد امليثيل يف وقت مبكراليت تود التخلص التدرجيي من استخدام بروم

. وكان مفاد الرأي العام أنه كلما مت التخلص التدرجيي يف وقت مبكر كلما كان ذلك أفضل                -٢٦
وكان هناك تأييد يف هذا اخلصوص لتوصية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بأن متنح إعفاءات                 

وقد أشري  .   هامة أيضا يف هذا الصدد     االستخدام احلرج على أساس سنوي؛ بيد أنه كانت هناك اعتراضات         
إىل أنه يف ظل عدم وجود معيار صارم ملنح اإلعفاءات، فإن هناك خطراً، بل يف احلقيقة احتماالً كبرياً، بأن                   
تقابل املكاسب احملققة من التخلص التدرجيي الستخدام بروميد امليثيل مبكرا يف بعض البلدان بإعفاءات               

 .استخدام حرج يف أماكن أخرى

وأعرب عن رأي مفاده أن مثة حاجة إىل تفصيل املقترحات الواردة يف مشروع املقرر حبيث                 -٢٧
 والعاملة مبوجبها؛ وارتؤي بصفة عامة أنه جيب أن         ٥توضح آثارها على الدول غري العاملة مبوجب املادة         

 اقتصادية موضوعية يف   وكان هناك شعور قوي أيضاً باحلاجة إىل معايري       .  تكون اجملموعتان على قدم املساواة    
ووجهت مطالبة حمددة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بدراسة مسألة اآلثار االقتصادية           .  هذا الصدد 



UNEP/OzL.Pro.15/9 

9 

إلعفاءات االستخدام احلرج، ودفن املخزونات، ووضع التوصيات الضرورية بشأن تناول إعفاءات              
 .االستخدام احلرج يف املستقبل

 من أفريقيا مالحظة مفادها أنه مت اكتشاف أن شركة          ٥لعاملة باملادة   وأبدى أحد األطراف ا    -٢٨
وقد بوغتت حكومته هبذا    .  كيماويات زراعية متعددة اجلنسيات ختترب كائنات معدلة جينياً يف بلده           

 -وتساءل عما قد يكون عليه احلال بالنسبة ألحكام بروتوكول مونتريال لو أن هذه الشركة             .  االكتشاف
 جاءت -مته منخرطة يف عملية خصخصة حتت رعاية البنك الدويل وصندوق النقد الدويلتصادف أن حكو

إىل بالده، ومتلكت عمليات شركة حكومية زراعية سابقة وقررت أن بروميد امليثيل هو املادة الكيماوية                
لك فلو حدث ذ  .  املفضلة حىت ولو كانت بالده قد ختلصت تدرجييا بالفعل من استخدام بروميد امليثيل             

 .وخلص إىل أنه جيب النظر يف مسأليت البيئة والتنمية معا. لكانت حكومته يف موقف صعب

واتفق اجلزء التحضريي على إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية برئاسة اجلمهورية                 - ٢٩
ت الحق  وتقرر يف وق  .  الدومينيكية، للنظر يف القضايا العالقة مبشروع املقرر وتقدمي تقرير إىل اجللسة العامة           

 .ملواصلة النظر فيها)  أدناه٦١ – ٥٢أنظر الفقرات (بأن حتال املسألة إىل اجتماع غري عادي لألطراف 

 أو السلع املعاجلة بربوميد امليثيل/جتارة املنتجات و -جيم 

أو /قدم ممثل كينيا ورقة قاعة اجتماع تشتمل على مشروع مقرر بشأن التجارة يف منتجات و               -٣٠
وأوضح بأن الزراعة وخباصة احملاصيل النقدية ذات القيمة العالية، متثل مصدر           .  وميد امليثيل سلع معاجلة برب  

، وأهنا مصدر رئيسي    ١ الفقرة   ٥الدخل الرئيسي من العمالت الصعبة لألطراف العاملة مبوجب املادة           
 عليها أن   ١ الفقرة   ٥وأضاف أن احملاصيل املعدة للتصدير إىل األطراف غري العاملة مبوجب املادة            .  للعمالة

 لآلثار الضارة   ١ الفقرة   ٥وعلى الرغم من إدراك األطراف العاملة مبوجب املادة         .  تفي مبعايري جودة صارمة   
لربوميد امليثيل وبأهنا ملتزمة بالتخلص التدرجيي منها سواء مبعدل متسارع أو مبوجب أحكام بروتوكول               

اف يف اآلثار الضارة احملتملة للقيود التجارية املتوقعة على         مونتريال، فإهنا ترغب يف أن ينظر اجتماع األطر       
وقال إن مثل هذه    .  املنتجات املعاجلة بربوميد امليثيل أو اليت عوجلت التربة اليت ُزرعت فيها بربوميد امليثيل             

 .القيود غري ضرورية وأهنا تتجاوز بكثري ما يدعو إليها بروتوكول مونتريال

مه للمشكلة، فقد أبدى مالحظة مفادها أن حاالت احلظر والتقييد على           بينما أبدى ممثلٌ تفه    -٣١
السلع أو املنتجات املعاجلة بربوميد امليثيل أو اليت عوجلت التربة اليت ُزرعت فيها بربوميد امليثيل غالباً ما                   
تفرض من جانب جهات التشغيل التجارية مثل أسواق السوبر ماركت، وأن احلكومات يف الكثري من                 

ورأى العديد من املمثلني أنه حيث أهنم مل        .  بلدان ال تستطيع أن تفعل الكثري للحيلولة دون حدوث ذلك         ال
يتلقوا إخطاراً بأن هذه املسألة ذات الصلة بالتجارة سوف تثار، فقد طلبوا إرجاء حبث مشروع املقرر إىل                 

 .أن يتمكنوا من إجراء املشاورات املناسبة الالزمة

ممثل كينيا ورقة قاعة اجتماع تشتمل على مشروع مقرر منقح بشأن التجارة            وبعد ذلك قدم     -٣٢
وأشار أحد املمثلني إىل أن جمال االهتمام هذا يستحق املزيد          .  أو السلع املعاجلة بربوميد امليثيل    /باملنتجات و 

. فتوح العضوية وأقترح أن يناقش مشروع املقرر أثناء االجتماع التايل للفريق العامل م          .  من الدراسة والعمل  
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ووافقه ممثل آخر على ضرورة مواصلة هذه املناقشة مع أصحاب املصلحة واخلرباء التجاريني حيث أنه يبدو                
وقد مت تعميم مشروع املقرر أثناء هذا        .  أن ملشروع املقرر تداعيات فيما يتعلق مبنظمة التجارة العاملية         

 .ناقشة هذه املسألةاالجتماع ولكن املمثلني مل يكن لديهم الوقت الكايف مل

وخلص الرئيس املشارك إىل أنه مبا أن األطراف أخذت علماً مبشروع املقرر، فسوف تستأنف               -٣٣
 .مناقشة هذا املوضوع أثناء االجتماع التايل للفريق العامل مفتوح العضوية

 ترشيحات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل - ٢

رات التقنية لربوميد امليثيل وفريق التكنولوجيا والتقييم         عرض مقدم من جلنة اخليا      )أ(
 االقتصادي

قدم السيد جوناثان بانكس، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل التابعـة              -٣٤
 اإلضايف للفريق   ٢٠٠٣أكتوبر  /لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، عرضا قدم فيه تقرير تشرين األول         

والتقرير متاح أيضا على موقع الفريق على العنوان الشبكي           .  ن ترشيحات االستخدامات احلرجة   بشأ
www.teap.org).( 

والتمس السيد بانكس توجيها من االجتماع بشأن العثور على معايري موضوعية للصالحية              -٣٥
 ٢٠٠٣ أنه بالنظر إىل أن هذه املعايري مفتقدة، فإن تقييم عام              االقتصادية لبدائل بروميد امليثيل؛ حيث    

لترشيحات إعفاءات االستخدام احلرج لربوميد امليثيل افتقد إىل قوة احلجة يف املؤشرات القياسية                 
 .املستخدمة

وأدخلت اللجنة العمل استجابة جديدة لترشيحات إعفاءات االستخدامات احلرجة هي،             -٣٦
 أنه قد مت حتديد البدائل لالستخدام املرَشح، إال أن الطرف املرِشح صرح بأن مثة قيود  ، واليت تبني  "الحظت"

واشتملت .  أو قدم أسبابا حمددة مبا جيعل بروميد امليثيل حرجا الستخدام معني           /حتول دون استخدامها و   
 جمدية لدواعي   الفئة على استخدامات لربوميد امليثيل مع بدائل معترف هبا اعتربها الطرف املرِشح غري              

وقبلت اللجنة والفريق تلك البيانات حيث سلما بأن البدائل املعترف هبا قد ال تكون مناسبة يف                .  اقتصادية
املتاح ومشاكل التسجيل    ظروف حملية لعدة أسباب، من بينها نقص الترويج التجاري، وعدم كفاية الوقت           

 .والقواعد التنظيمية

صدد، بأن تقدم اجلهات املوردة لربوميد امليثيل دراسات         وطالب، السيد بانكس يف هذا ال      -٣٧
 .موثقة عن البدائل، تبني أن باإلمكان إهناء االستخدام احلرج لربوميد امليثيل

وبني الترشيحات اليت مل    "  املشار إليها "وقال إنه ال جيب اخللط بني االستجابة اليت حظيت            -٣٨
الطرف املرِشح للمعلومات الضرورية لتمكني اللجنة من       تستطع اللجنة االستجابة هلا بسبب عدم تقدمي         

واالستجابات ".  ال يستطيع التقييم  "، حيث تتمثل االستجابة يف      ٩/٦تقييم الترشيح يف ضوء أحكام املقرر       
 ".ال تستطيع التوصية"و " توصي" تتمثل يف ٩/٦اإلجيابية والسلبية البحتة يف أحكام املقرر 
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بضرورة منح إعفاءات االستخدام احلرج على أساس سنوي فقط          وأوصت اللجنة والفريق     -٣٩
حيث أن احلالة املتعلقة بتوافر البدائل آخذة يف التطور بسرعة، ولذلك فإن اإلعفاءات املتعددة السنوات قد                

وبناء عليه، فإن مثة حاجة إىل توجيه من        .  تعمل كمثبط حمتمل إلدخال تغيري يف البديل حاملا يصبح متاحا         
 .األطراف من أجل وضع مبادئ توجيهية للمحاسبة على أساس سنوياجتماع 

كما التمس السيد بانكس توجيها بشأن الكيفية اليت ينبغي للجنة والفريق أن يتناوال هبا                 -٤٠
الترشيحات املتعلقة بكميات أكرب من مستوى االستخدام الشامل أو اليت تفتقد إىل خطة التخلص التدرجيي               

 .املطلوبة

 اقشةاملن )ب(

ومت اإلعراب عن " املشار إليها"وأعرب عدد من األطراف عن حتفظات خبصوص الفئة اجلديدة  -٤١
مايو /اللجنة هبا يف تقرير أيار    "  توصي"االنشغال ألن بعض إعفاءات االستخدام احلرج اليت كانت يف الفئة           

عن رأي مفاده أن الفريق وأعرب . ٢٠٠٣أكتوبر /يف تشرين األول"  املشار إليها " أصبحت يف الفئة     ٢٠٠٣
، يف حني   "توصي"جتاوز واليته بإعادة تصنيف تلك الترشيحات ومن مث ال بد من قبوهلا إذا كانت يف فئة                 

وقد أشري  .  كان من رأي أطراف أخرى أنه جيب اعتبارها رفضت إىل حني تقدمي معلومات أخرى تربرها              
ات خالهلا وقيام الفريق بإعادة النظر فيها، يف حني         إىل أن األطراف لديها سنتان ميكن إعادة تقدمي الترشيح        

 .٢٠٠٦أنه سيكون لديها شهران فقط بعد عام 

، "توصي مع حتفظات  "لتكون  "  املشار إليها "اقترح أحد األطراف بأنه ينبغي إعادة تسمية          -٤٢
دة من  وطالب بالتحلي بالصرب حىت يتبني كيف سيستقر النظام خالل سنة أو سنتني، والدروس املستفا               

التجربة؛ كما أثار الطرف نقطة مفادها أن املرشحني مطالبون بأن يثبتوا عدم توافر بدائل صاحلة، كما أن                 
مـن املقرر  ‘  ١’)  أ(١ومتت اإلشارة كذلك إىل أن الفقرة الفرعية        .  إثبات النقيض دائما ما يكون ُمْشكالً     

وميد امليثيل هلذا االستخدام من شأنه أن       يكون االستخدام احملدد حرجا ألن نقص توافر بر       " تنص على    ٩/٦
راجعا إىل الطرف   "  اختالل سوقي هام  "وجيب أن يكون البت يف معيار       ".  يسفر عن اختالل سوقي هام    

بيد أنه مت التشديد أيضا على أنه يتوجب أن تفي الترشيحات باملعايري الضرورية لتمكني الفريق من                .  املُرشْح
 .التوصل إىل قرار

علق بقضية االستثناءات متعددة السنوات يف مقابل إستثناءات سنوية، تباينت املواقف           وفيما يت  -٤٣
من إصرار على احلق يف القيام بترشيحات متعددة السنوات إىل إصرار على أن تقدم الترشيحات على أساس 

ام ويف ذات الوقت أصرت مجيع األطراف اليت قبلت مببدأ الترشيح السنوي إلعفاءات االستخد             .  سنوي
 .احلرج أيضاً على ضرورة تبسيط األعمال الورقية

وأعرب عدد من املمثلني عن قلقهم إزاء إعفاءات االستخدام احلرج املرشحة من طرف غري                -٤٤
وقدم هذا الطرف رأيا قانونيا مفاده .  يف املائة من خط األساس لالستهالك     ٣٠ جتاوز   ٥عامل مبوجب املادة    

زما يف حالـة إعفاءات االستخدام احلرج؛ وهكذا احلال بالنسبة ألحكام           يف املائة ليس مل    ٣٠أن مستوى   
 .حاء من الربوتوكول تضع حداً أعلى إلعفاءات االستخدامات احلرجة٢ وال املادة ٩/٦املقرر 
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 بأنه ينبغي لالجتماع أن يعيد تأكيد       ٥اقترح أحد املمثلني من بلد غري طرف عامل باملادة            -٤٥
وصفه حدا أعلى إلزاميا حىت يف حالة إعفاءات االستخدام احلرج، يف حني أعرب               يف املائة ب   ٣٠مستوى  

 يف املائة تعترب مستوى مرتفعاً جداً وقد يبعث         ٣٠ عن رأي بأن     ٥ممثل طرف آخر غري عامل مبوجب املادة        
 برسالة خاطئة إىل زراع بلده وغريهم من املستخدمني الذين بذلوا جهودا مضنية للقضاء على استخدام                

 .بروميد امليثيل

 بأن إعفاءات االستخدام احلرج     ٥ساد رأي عام فيما بني األطراف العاملة مبوجب املادة            -٤٦
الكبرية جدا املقصودة تبطل اجلهود اليت بذلوها إلجناز ختلص تدرجيي مبكر، بل وتعاقبهم على حماولتهم                

لو ثالث منظمات غري حكومية من      وانقسم ممث .  ويف احلقيقة، طالب أحد املمثلني بدفع تعويضات      .  ذلك
الطرف املقصود بشأن هذه القضية، فأيد واحد منهم إعفاءات االستخدام احلرج اليت رشحت واستنكر               
اآلخران ما وصفوه بإدخال تدرجيي بدال من ختلص تدرجيي وعلى أنه يعاقب أصحاب املصلحة يف هذا                  

يد امليثيل من أجل صاحل أولئك الذين اختاروا        الطرف الذين بذلوا جهودا هامة للتخلص التدرجيي من بروم        
 .أن يترقبوا ما حيدث وأال يفعلوا شيئا يذكر

 ٢٠٠٥أشار ممثل الطـرف املعين إىل أنه على الرغـم من أن الترشيحات مـن أجل عامي                -٤٧
 تتجاوز خط األساس، فإنه سيعمل على تقليل االستخدامات الضرورية مثلما فعل يف حالة                 ٢٠٠٦و

 .ت االستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةإعفاءا

واتفق اجلزء التحضريي على إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية ُيْعَىن باإلعفاءات احلرجة               -٤٨
وتقرر فيما بعد بأن حتال املسالة إىل       .  لربوميد امليثيل، وعلى تقدمي تقرير إىل اجللسة العامة عن نتائج عمله          

 .ملواصلة النظر فيها)  أدناه٦١ – ٥٢أنظر الفقرات ( عادي لألطراف اجتماع غري

: قدمت ممثلة أستراليا يف أعقاب ذلك ورقة غرفة اجتماع عن عملية إعفاء االستخدام احلرج              -٤٩
وأوضحت أن مشروع املقرر يتبع ما جاء يف املناقشات اليت دارت           .  ثوابت لتبسيط عملية التقارير السنوية    

تصال يف االجتماع الثالث والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، ويستهدف منه أن يكون             يف فريق اال  
ووافق اجلزء التحضريي على    .  أساسا للمناقشة من قبل فريق االتصال أو األفرقة العاملة يف االجتماع الراهن           

ه، ودعوة أفرقة االتصال    إحالة الورقة إىل فريق االتصال املعين باإلعفاءات احلرجة لتكون أساسا ملداوالت           
وتقرر بعد ذلك بأن حتال املسألة إىل       .  الوثيقة الصلة األخرى إىل االستفادة أيضا من العناصر اليت حتتويها         

 .ملواصلة النظر فيها)  أدناه٦١ – ٥٢أنظر الفقرات (االجتماع غري العادي لألطراف 

مقرر يسمح باملستويات الالزمة    قدم الرئيس املشارك ورقة غرفة اجتماع حتتوي على مشروع           -٥٠
، املادة  ١من االستهالك واإلنتاج لتلبية االستخدامات احلرجة بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة             

وأوضح ممثل كندا الذي قام إىل جانب ممثل املكسيك برئاسة فريق االتصال بشأن هذه القضية، بأنه                 .  ٥
وفريق االتصال سُيعاد انعقاده، فمن غري املناسب حبث هذه الورقة          نظراً ألن املشاورات ال زالت مستمرة،       

واتفق اجلزء التحضريي على إرجاء النظر يف هذه الورقة إىل أن تسفر مواصلة املداوالت              .  يف الوقت احلايل  
 .يف فريق االتصال عن نتائج
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ال اللذين قاما   ومن مثَّ أبلغ ممثال كندا واملكسيك عما أحرز من تقدم داخل فريقي االتص               -٥١
 .ولسوء احلظ، مل يتمكن الفريقان من التوصل إىل أي شكل من أشكال التوافق يف اآلراء. برئاستهما

مث اقترح ممثل اجلماعة األوروبية بأن يعقد اجتماع غري عادي لألطراف حلل القضايا العالقة                -٥٢
 بشأن ختفيضات مؤقتة حمددة يف إنتاج       املتصلة بربوميد امليثيل، وهي إجراء تعديل على بروتوكول مونتريال        

، وتعيينات إعفاءات   ٢٠٠٥ بعد عام     ٥واستهالك بروميد امليثيل بالنسبة لألطراف العاملة باملادة          
االستخدامات احلرجة، والتدابري ملنح إعفاءات االستخدامات احلرجة واإلبالغ عنها، والنظر يف ممارسات             

بيد أن حتديد . يثيل يف تقييم التعيينات إلعفاءات االستخدامات احلرجة     عمل جلنة اخليارات التقنية لربوميد امل     
موعد االجتماع غري العادي عليه أن يتيح لألطراف الوقت الكايف لتقدمي معلومات إضافية عن تعيينات                 

 لكي"  املشار إليها "لالستخدامات احلرجة اليت وضعها حالياً فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف فئة             
يتسىن للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل حبث هذه املعلومات اإلضافية، ويتسىن للفريق إصدار تقرير عن               

وذكر أن مجع . نتائج مداوالته، وتتمكن األطراف من حبث هذا التقرير قبل االجتماع غري العادي لألطراف
كل مهمة شاقة بالنسبة ألطراف كثرية هلا تعيينات        قد يش "  املشار إليها "املعلومات التقنية اإلضافية لتأييد فئة      

ولدى حتديد اجلدول الزمين لالجتماع، غري العادي لألطراف، تكون االعتبارات املتعلقة           .  ضمن هذه الفئة  
مارس /بامليزانية مهمة أيضاً، ورمبا يعقد بالتعاقب إما مع االجتماع الثاين واألربعني للجنة التنفيذية، يف آذار              

 .٢٠٠٤يوليه /، أو مع اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية يف متوز٢٠٠٤أبريل /أو نيسان

 للمقترح الذي قدمته، وفيما كان      اجلماعة األوروبية توجه العديد من املمثلني بالشكر إىل         -٥٣
الشعور باألسف يساورهم نظراً للحاجة إىل اجتماع غري عادي لألطراف، فقد سلموا بأن هذا هو أفضل                 

وأعرب أحد املمثلني عن اعتقاده بأن عقد اجتماع بالتعاقب مع الفريق العامل            .  للمضي إىل األمام  الطرق  
وأشار ممثل آخر إىل أنه وفقاً ألحكام النظام الداخلي، فإن اجتماعاً           .  مفتوح العضوية سيكون متأخراً جداً    

هلذا الطلب يف غضون ستة     غري عادي ميكن أن يعقد فقط إذا ما قدم ما ال يقل عن ثلث األطراف دعمهم                 
 .أشهر، وسأل كيف ميكن هلذا الدعم أن يقدم

الحظ الرئيس املشارك أن االجتماع غري العادي لألطراف قد حظي بتأييد كل األطراف كما               -٥٤
يبدو، لكنه اتفق على تأجيل القرار النهائي إىل أن يتسىن تعميم الصيغة اللغوية ملشروع املقرر من اجلماعة                  

 .، األمر الذي يتيح املزيد من الوقت للتشاور بشأن حتديد موعد االجتماع غري العادياألوروبية

ومن مثَّ قدم ممثل اجلماعة األوروبية، متحدثاً نيابة عن الدول املنضمة إليها، ورقيت غرفة                  -٥٥
م اجتماع، اشتملت األوىل على مشروع مقرر عن فئات التقييم ليستخدمها فريق التكنولوجيا والتقيي              

االقتصادي لدى تقييمه لالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل، وقد أضحى هذا املقرر ضرورياً بسبب               
املصاعب اليت تظهر أثناء االجتماع الراهن عند النظر يف كميات بروميد امليثيل املقرر املوافقة على إعفاءات                

د من األطراف األخرى قد أسفرت عن       وقال إن املشاورات غري الرمسية مع عدّ      .  استخداماهتا احلرجة بشأهنا  
إجراء العديد من التعديالت اجملدية على مشروع املقرر، وعدد التغيريات ذات الصلة اليت أُجريت على نص                
مشروع املقرر، وفيما يتعلق بالشكوك حيال موعد تقدمي املعلومات التكميلية، أوضح قائالً إن عدداً من                
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ان يف وسعهم إجناز مهمة فحص البيانات ضمن اإلطار الزمين الذي            األطراف ليسوا على يقني مما إذا ك      
 .يفرضه اجلدول الزمين للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل

قال رئيس فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إن الفريق لدى عقد اجتماعاته، سيتبع أي               -٥٦
م متكن األطراف من التوصل إىل توافق باآلراء        وأعرب الفريق عن أسفه لعد    .  جدول زمين ختتاره األطراف   

على أساس املعلومات املتاحة من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية لربوميد               
وأصغى الفريق بشغٍف إىل شواغل األطراف وتوصل إىل ما مفاده أن أطرافاً كثرية مل تشعر بالرضى                .  امليثيل

وأبدى الفريق رغبته يف زيادة هتذيب تقييمه لتعيينات إعفاءات االستخدامات           ".  إليهااملشار  "حيال الفئة   
وكان الفريق واثقاً بأنه سيمضي على الفور لعقد أي         .  احلرجة يف هذه الفئة، على ضوء إرشادات األطراف       

واردة حتت فئة   اجتماع للخرباء فيه، إذا ما اعترب ذلك أمراً ضرورياً، وأنه سيمعن النظر يف التعيينات ال                
 .، وإعادة تصنيفها إىل فئات حامسة على النحو املقترح يف مشروع املقرر"املشار إليها"

قرر اجلزء التحضريي أن حييل إىل اجلزء رفيع املستوى العتماده، مشروع املقرر املتعلق بفئات               -٥٧
قييم االستخدامات احلرجة   التقييم اليت يستخدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لدى قيامه بت           

 .لربوميد امليثيل

، متحدثاً أيضاً نيابة عن الدول املنضمة إليه، ورقة غرفة اجتماع            اجلماعة األوروبية قدم ممثل    -٥٨
ثانية حتتوي على مشروع مقرر عن عقد اجتماع غري عادي لألطراف، وأشار إىل أن املقرر أحال موعد                  

 حسب مشيئتها، وأنه من املتوقع أن ُميوَّل االجتماع وأي اجتماع إضايف االجتماع إىل أمانة األوزون لُيحّدد
ويرد يف تذييل   .  للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل من الفائض املتراكم لدى الصندوق االستئماين            

 .مشروع املقرر، جدول أعمال مؤقت لالجتماع غري العادي

ية للتوصل إىل اتفاق بشأن قضية إعفاءات        ولدى مالحظة أحد املمثلني للحاجة األساس       -٥٩
االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل، دعا األطراف إىل التفكري يف املواقف اخلاصة بكل منها قبل االجتماع          

وقال إنه إىل أن يتم العثور . غري العادي لألطراف، وإىل السعي إىل طريقة للخالص من هذا املأزق الظاهري         
فإن األطراف اليت تقدم مقترحات بشأن مشروعات بروميد امليثيل إىل اجتماع            على حل هبذا اخلصوص،     

ومن هنا، فإنه من    .  ، قد تساورها الشكوك حيال هذا الوضع       ٢٠٠٤مارس  /اللجنة التنفيذية يف آذار   
 .املستصوب عقد االجتماع غري العادي قبل اجتماع اللجنة التنفيذية ذلك

 كانون  ٣١كنولوجيا والتقييم االقتصادي بأن يكون        اقترح الرئيس املشارك لفريق الت      -٦٠
 هو املوعد النهائي لقيام األطراف بتزويد أمانة األوزون مبعلومات تكميلية عن فئة               ٢٠٠٤يناير  /الثاين

، إىل أمانة األوزون، وبأن جتتمع جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل وتتدارس القضايا املتصلة              "املشار إليها "
وقال إن أية تعيينات    .  ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٤، وتقدم تقريراً عن ذلك يف موعد غايته         "املشار إليها "بالفئة  

جديدة إلعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل اليت يبت فيها االجتماع السادس عشر لألطراف،              
 كما هو مبني يف دليل      يناير،/ كانون الثاين  ٣١، بدالً من    ٢٠٠٤فرباير  / شباط ٢٨تقدم يف موعد أقصاه     

. تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل، وذلك لتأخذ يف االعتبار االجتماع غري العادي لألطراف             
 للجنة اخليارات التقنية لربوميد     ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٥وميثل ذلك وقتاً كافياً بالنسبة الجتماع يعقد يف          
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، ابتغى كل من جلنة     "املشار إليها "وفيما يتعلق بالفئة    .  دةامليثيل، ليتسىن هلا استعراض التعيينات اجلدي      
اخليارات التقنية لربوميد امليثيل وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، احلصول على حرية التصرف               

أو "  ُموصى به "للتمكن من جتزئة التعيني، إن كان ذلك مناسباً، وتقسيمه إىل أجزاء ميكن أن حتمل شكل                 
 ".عدم التمكن من التقييم"أو " هغري ُموصى ب"

قرر اجلزء التحضريي أن حييل إىل اجلزء رفيع املستوى العتماده، مشروع املقرر بشأن عقد                -٦١
 .اجتماع غري عادي لألطراف، بصيغته املنقحة، وأن يسند إىل األمانة مهمة تعديل موارد امليزانية وفقاً لذلك

 ة للرقابةاالستخدامات الضرورية للمواد اخلاضع - ٣

استرعت الرئيسة املشاركة االنتباه، يف معرض تقدميها للبند، إىل القسم الوثيق الصلة من تقرير               -٦٢
، وإىل  )٢٣-٢٠، الفقرات   UNEP/OzL.Pro.15/2(املدير التنفيذي إىل االجتماع اخلامس عشر لألطراف         

وية عن أعمال اجتماعه الثالث     مشروع املقرر وثيق الصلة الوارد يف تقرير الفريق العامل مفتوح العض            
وأوضحت األمانة أن الفريق العامل مفتوح العضوية       ).  ، املرفق الثاين  UNEP/OzL.Pro/WG/23/5(والعشرين  

أوصى إىل االجتماع اخلامس عشر لألطراف بأنه ينبغي له حتسني ترشيحات االستخدامات الضرورية اليت              
وإذا ما أقرت التوصيات، فإن الكمية اإلمجالية من املواد         .  يأوصى هبا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاد     

.  طن ٥  ٦٠٠ ستبلغ   ٢٠٠٤املستنفدة لألوزون اليت تستخدم من أجل االستخدامات الضرورية يف عام            
كما أشار الفريق العامل    .   طنا ٣  ٢٦٨ إىل   ٢٠٠٥وستصل الكمية اإلمجالية املوصى بإقرارها من أجل عام         

 اجلماعة األوروبية وبولندا طلبا إعفاءات طارئة من أجل االستخدامات املختربية            مفتوح العضوية إىل أن   
والتحليلية، وقد أقرهتا أمانة األوزون بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفقا لإلجراءات              

قررات عن هذا   وقد دعي اجلزء التحضريي إىل النظر يف مشاريع م        .  ٧/٩ من املقرر    ١٠الواردة يف الفقرة    
املوضوع، والتصريح مبستويات إنتاج واستهالك مركبات كربون كلورية فلورية من أجل أجهزة                
االستنشاق باجلرعات املقننة، عالوة على االستخدامات املختربية والتحليلية، وإىل اإلحاطة علما باإلعفاءات 

 .الطارئة اليت مت منحها

صدد اإلشارة إىل أن بولندا ستنضم إىل االحتاد األورويب         طلب ممثل اجلماعة األوروبية، وهو ب      -٦٣
، أن تنظر األطراف يف أن ختصص لبولندا ثلث الكمية املرشحة هلا كإعفاء               ٢٠٠٤مايو  /يف أول أيار  

ويف أعقاب انضمام بولندا إىل االحتاد األورويب، يضاف        .   طنا ٧٨، أي   ٢٠٠٤استخدامات ضرورية لعام    
وينبغي .  ٢٠٠٤ طنا، إىل ترشيح االستخدامات الضرورية لالحتاد األورويب لعام          ١٥٨الثلثان املتبقيان، أي    

 بعد أن يكون هذا البلد      ٢٠٠٥أن ينسب لالحتاد األورويب ترشيح االستخدامات الضرورية لبولندا يف عام           
 طنا بالنسبة لعام    ١٠٣٠ طنا، مبا جيعل جمموع ترشيحه       ٢٣٠قد أصبح عضوا يف االحتاد األورويب، أي        

٢٠٠٥. 

وبصدد حديثه عن إعفاءات االستخدامات الضرورية للواليات املتحدة من مركبات الكربون            -٦٤
، واليت تزيد عن استهالكها من      ٢٠٠٥الكلورية الفلورية من أجل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لعام          

بة، حيث يتاح منتجان    ، طلب توضيحاً للكمية املطلو    ٢٠٠٢مركبات الكربون الكلورية الفلورية يف عام       
كما التمس ممثل آخر، مشددا على أنه ال        .  بديالن من غري مركبات الكربون الكلورية الفلورية يف األسواق        
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. يفند توصية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، طلب توضيحاً بشأن ترشيح الواليات املتحدة              
جلرعات املقننة يف بلد قد تعهدت بالتوقف عن        وتساءل، مشريا إىل أن صناعة تصنيع أجهزة االستنشاق با        

إنتاج أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة تعتمد على مركبات الكربون الكلورية الفلورية، عما إن كانت               
 .الواليات املتحدة تستطيع أن تؤمن تعهدا مماثال من صناعاهتا

عتاد أن يطلب طرف ترشيح     وردا على ذلك، أوضح ممثل الواليات املتحدة أنه ليس من غري امل            -٦٥
ويف احلقيقة، فإن معظم البلدان اليت طلبت مثل هذه          .  استخدامات ضرورية تتجاوز استهالك سنة سابقة     

إن حساب كمية الترشيح مسألة معقدة للغاية وتتسم بدرجة غري           .  اإلعفاءات فعلت ذلك يف مرحلة ما     
ة أولئك املواطنني الذين يعتمدون على      غري أن من الضروري كفالة صحة وسالم      .  عادية من عدم التيقن   

وقد .  توافر أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة ميسورة وجمربة، ال سيما اجلماعات منخفضة الدخل منهم             
افترضت الواليات املتحدة سيناريو أسوأ احلاالت، وأدخلت يف عوامل حساهبا الزيادة السنوية التقديرية              

 الربو يف البالد، وأجرت ختفيضا لكي تأخذ يف حسباهنا اختراق بدائل             يف املائة يف حاالت مرض     ١٠البالغة  
والواليات .  من غري مركبات الكربون الكلورية فلورية للسوق، وأخذت يف اعتبارها كذلك هامش خطأ             

املتحدة ملتزمة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية مبوجب بروتوكول مونتريال، وإذا  
 السيناريو املفترض، حسبما هو مأمول، ومل تكن هناك حاجة إىل الكمية املطلوبة، عندها لن يتم                مل يتحقق 

 .احلصول على هذه املواد لتخزينها

قرر اجلزء التحضريي إرسال مشروع املقرر بشأن ترشيحات االستخدامات الضرورية للفترة            -٦٦
ستخدامات املختربية والتحليلية يف عام      من أجل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة واال       ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 . إىل اجلزء رفيع املستوى إلقراره٢٠٠٤

 التشجيع على وقف ترشيحات االستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة - ٤

قدم ممثل اجلماعة األوروبية ورقة غرفة االجتماع اليت حتتوي على مشروع مقرر بشأن                 -٦٧
وقال إن  .  رشيحات االستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة       التشجيع على وقف ت   

املقصود من هذا املقرر هو إهناء اإلعفاءات ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املعتمدة على مركبات                
وقد قصدت  .  ٥ من املادة    ١الكربون الكلورية فلورية بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة            

ألطراف أن يكون إعفاء االستخدامات الضرورية مبثابة حتلل مؤقت ال غري من التخلص التدرجيي العام من                ا
 هبدف إعطاء اجلهات املصنعة     ١٩٩٦استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية الذي بدء سريانه يف عام           

بيد أن فريق   .  وريةوقتا إضافيا حمدودا الستحداث بدائل خالية من مركبات الكربون الكلورية فل             
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الحظ أن من يعمل بنشاط على تركيب بدائل خالية من مركبات الكربون               
الكلورية فلورية ليست كل الشركات، وأن تلك اليت قامت بذلك ال تسعى بنشاط إىل تسجيل تلك                  

والغالبية الساحقة من األطراف . ن األسواقالبدائل اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف الكثري م
ومن مث، فإن هناك الكثري     .   مل تضع بعد استراتيجيات للتحول     ٥ من املادة    ١غري العاملة مبوجب الفقرة     

واستلفت االنتباه إىل املذكرة التفسريية امللحقة      ".  العمل كاملعتاد "الذي يتعني عمله للتغلب على سيناريو       
ي إىل توفري مزيد من املعلومات عن مقاصد مقدمي املشروع فيما يتعلق بكل فقرة              مبشروع املقرر اليت ترم   
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وشدد على أن مقدمي مشروع املقرر مل        .  من مشروع املقرر، وألقى الضوء على عناصر تلك املذكرة         
يقصدوا يف املشروع أن يعترضوا طريق أي طرف يعتقد أنه ال غىن عن بعض الكميات اإلضافية احملدودة                  

 توفر فرجة هامة وحويطة     ٥بات الكربون الكلورية فلورية من أجل العناية باملرضى، والفقرة           من مرك 
وقد وضع مشروع املقرر على اإلنترنت قبيل االجتماع الراهن وقد مت بالفعل تلقي بعض                 .  للتنصل

 .التعليقات عليه ميكن أخذها يف االعتبار عند مواصلة النظر فيه

 يف الوقت الذي أعربوا فيه عن تأييدهم للقصد من عالج التخلص            وتشكك عدد من املمثلني،    -٦٨
التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املعتمدة على مركبات الكربون الكلورية فلورية وأبرزوا              
ما يبذلونه من جهود لالضطالع بالتحول، يف مالءمة النهج العاملي الذي يتخذه مشروع املقرر، وأشاروا                

وأعرب العديدون عن رأي مفاده أنه بالنظر       .  ٢٠٠٧شاكل اليت خيلقها املوعد النهائي املقترح يف عام         إىل امل 
إىل النقص الراهن يف البدائل الصاحلة من الناحية االقتصادية، فمن غري املعقول أن يتم إحلاق األذى بالرعاية                 

 وقد وجدت احلكومات أنظمة خمتلفة      . الشعب اهلوائية املزمن   الصحية امليسورة للمرضى بالربو وبانسداد    
لتوصيل الرعاية الصحية، وحيثما مل تستطع حكومة أن تسيطر على أسعار املواد الصيدالنية ومل يتوافر                 
للجماعات منخفضة الدخل تأمينا صحيا، فإن من شأن القضاء على االستخدامات الضرورية ملركبات               

ق باجلرعات املقننة أن يسفر ابتعاد عن أرخص أجهزة         الكربون الكلورية فلورية من أجل أجهزة االستنشا      
االستنشاق باجلرعات املقننة وأكثرها رواجاً، وأن يؤثر على الشرائح األفقر من السكان، حيث أن أجهزة               

واحتفظ .  االستنشاق باجلرعات املقننة غري املعتمدة على مركبات الكربون الكلورية فلورية تعترب أغلى مثنا            
ق بالده غري املشروط يف اختاذ قرارات بشأن شراء أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف               أحد املمثلني حب  

 .ضوء احتياجات الصحة الوطنية

نوه أحد املمثلني إىل أن صناعة تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة تعهدت بتوفري                -٦٩
 مركبات الكربون الكلورية فلورية،      بدائل ميسورة ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املعتمدة على        

وأعرب عن قلقه إزاء الفارق الكبري يف األسعار بني أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املعتمدة على                  
وأبرز العديد من املمثلني احلاجة إىل      .  مركبات الكربون الكلورية فلورية وتلك اليت تستخدم موادا بديلة        

وتساءل أحدهم عما إذا كانت األطراف العاملة       .  لص التدرجيي وضع جدول زمين واقعي يف إطار التخ      
 تستطيع أن تستوعب االقتراح مبا حيقق سحب منتج من مركبات الكربون            ٥ من املادة    ١مبوجب الفقرة   

 . شهرا من طرح جهة تصنيع ألحد البدائل لديه١٢الكلورية فلورية لدى طرف ما خالل 

 ١ إزاء القيود املفروضة على األطراف غري العاملة بالفقرة          أعرب العديد من املمثلني عن القلق      -٧٠
 وقالوا إهنا سيكون هلا آثارها على إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل البلدان                ٥من املادة   

وطاملا أنه ال توجد بدائل ميسورة، فإنه يتعني كفالة اإلمدادات من           .  النامية اليت تعتمد على تلك اإلمدادات     
ويعتقد العديد من   .  زة االستنشاق باجلرعات املقننة املعتمدة على مركبات الكربون الكلورية فلورية          أجه

املشتركني أنه ال ينبغي أن تنطبق أي تدابري للتخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة                 
أصال على األطراف العاملة    املعتمدة على مركبات الكربون الكلورية فلورية قبل املوعد النهائي احملدد             

كما لوحظ أن   .   ما مل تكن هناك خمصصات من التمويل اإلضايف ملساعدهتا         ٥ من املادة    ١مبوجب الفقرة   
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الكثري من اجلهات املصنعة تفتقر إىل أموال استثمارية لتحويل إنتاجها إىل البدائل اخلالية من مركبات                  
 إن حكومتها أعدت    ٥ من املادة    ١يعمل مبوجب الفقرة    وقالت ممثلة من طرف     .  الكربون الكلورية فلورية  

استراتيجية للتخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املعتمدة على مركبات الكربون              
الكلورية فلورية، غري أن اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف ال تبحث يف متويل مشروع يف هذا                  

 .اجملال

ن منظمة غري حكومية متثل الصناعة عن تأييد قوي ملشروع املقرر املقترح،             أعرب مراقب م   -٧١
 .معتربا موعده النهائي معقوال، وحث على اعتماده

قرر اجلزء التحضريي إنشاء فريق اتصال غري رمسي يضم يف عضويته األرجنتني وأستراليا                -٧٢
بية واليابان ونيوزيلندا ونيجرييا واالحتاد     والصني ومصر واجلماعة األورو   )  منسق املناقشة (والربازيل وكندا   

الروسي وسويسرا والواليات املتحدة لدراسة مشروع املقرر بشأن التشجيع على وقف ترشيحات                
االستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، ولتبادل اآلراء هبدف التوصل إىل مشروع             

 .مقبول للنص

 ورقة غرفة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر منقح عن           األوروبية اجلماعةومن مث قدم ممثل      -٧٣
تشجيع إيقاف العمل بتعيينات االستخدامات األساسية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة الذي أوضح             
أنه أخذ يف االعتبار املقترحات للتعديالت اليت أُجريت داخل الفريق، وأوجز التغيريات اليت مت إدخاهلا يف                 

وقد متثل التغيري الرئيسي من املقترح األصلي، يف الطلب إىل األطراف الراغبة يف مواصلة               .  لنصمشروع ا 
تلقي االذونات لكميات مركبات الكربون الكلورية فلورية لالستخدامات األساسية بعد بدء االجتماع             

تماع اخلامس  السابع عشر لألطراف، أن تقدم خطة عمل يف وقت مناسب لتنظر األطراف فيها أثناء االج              
والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، واليت قد تشمل موعداً حمدداً تقوم حبلوله األطراف بوقف وضع               
التعيينات إلعفاءات االستخدامات األساسية ملركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق             

 إىل  اجلماعة األوروبية وأشار ممثل   .  ولباجلرعات املقننة، حيث يكون العنصر النشط الوحيد هو السالبوتام        
أن ما استنتجه فريق االتصال من الوضع هو أن االجتماع اخلامس والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية                

 .٢٠٠٥يوليه /سيتم يف متوز

توجه أحد املمثلني يؤيده يف ذلك الرئيس املشارك بالشكر إىل أولئك الذين شاركوا يف فريق                -٧٤
 . ممثل كندا الذي قام بدور مدير اجللسةاالتصال وإىل

قرر اجلزء التحضريي أن حييل إىل اجلزء رفيع املستوى العتماده مشروع املقرر بشأن تشجيع               -٧٥
 .إيقاف تعيينات االستخدامات األساسية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

 بوصفها عوامل تصنيع،    استعراض االستخدامات املعفاة اإلضافية ملواد خاضعة للرقابة        - ٥
 ١٠/١٤واعتماد قائمة منقحة بالعمليات املعفاة الواردة يف اجلدول ألف للمقرر 

قدم السيد جاري تايلور، عضو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقرير الفريق عن عوامل              -٧٦
ة وفرق املهام التابعة لفريق     وقال إنه على مدار األعوام املنصرمة، قدم العديد من األفرقة العامل           .  التصنيع
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 املقدم استجابة   ٢٠٠٢التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقارير عن عوامل التصنيع، غري أن تقرير عام              
ومل يتم حتديث   .   مل يتمخض عن اختاذ أي مقرر آخر يف االجتماع الرابع عشر لألطراف            ١٣/١٣للمقرر  

، وهناك خطر بأن تواجه الشركات      ١٠/١٤ القرار   قائمة استخدامات عوامل التصنيع املصدق عليها منذ      
اليت تعتمد على استخدامات غري مصنفة عواقب اقتصادية سلبية نتيجة لتناقص اإلمدادات من املواد وثيقة                

 .الصلة املستنفدة لطبقة األوزون

وم يقترح فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إنشاء جلنة خيارات تقنية كيميائية جديدة تق            -٧٧
بتصنيف العوامل الوسيطة احملددة حديثا وعوامل التصنيع املستخدمة استجابة لتعليمات من األطراف،              
ولكي توفر أيضا معلومات حمدثة عن املذيبات، ورابع كلوريد الكربون وبروميد الربوبيلني وغري ذلك من               

:  خيارات لكي ينظر فيها االجتماع     واقترح، فيما يتعلق بعوامل التصنيع، ثالثة     .  املواضيع الكيميائية اهلامة  
تصنيف استخدامات عوامل التصنيع بدون توصية رمسية من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛ تسمية             

، جنبا إىل جنب مع توجيه طلب إىل فريق التكنولوجيا          ٢٠٠٤االستخدامات املعلقة كعوامل تصنيع لعام      
؛ أو االحتفاظ بالقائمة الراهنة باإلضافة إىل        ٢٠٠٤ة يف عام    والتقييم االقتصادي بالقيام بتحديث للقائم    

، واضعا يف اهتمامه أن هذا      ٢٠٠٤توجيه طلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بتحديثها يف عام           
 .اخليار ميكن أن يفضي إىل طلبات من أجل استخدامات طارئة

ن املقدمني من بالده إىل االجتماع الثالث       أشار ممثل الواليات املتحدة إىل مشروعي املقرري       -٧٨
والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، واللذين يستهدف أحدمها اعتماد جدول عوامل تصنيع منقح              
واآلخر لتكليف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بالقيام باستعراض سنوي للطلبات املقدمة من أجل              

والحظت ممثلة األرجنتني، يف معرض     .  شات جارية حول القضيتني   وال تزال املناق  .  استخدامات جديدة 
تقدميها لورقة غرفة اجتماعات تستهدف إضافة استخدام عامل تصنيع جديد، أهنا مستعدة لالنتظار حىت               

وصرح ممثل آخر بأنه يود رؤية بيانات أكثر عن تأثري           .  يكون باإلمكان مناقشة مشروع املقرر املنقح      
 .نيع على استنفاد األوزوناستخدام عوامل التص

. مث قدم ممثل الواليات املتحدة األمريكية ورقيت غرفة اجتماع حتتويان على مشاريع مقررات              -٧٩
 املعتمد يف عام    ١٠/١٤وتستهدف األوىل حتديث قائمة استخدامات عوامل التصنيع الواردة يف املقرر             

، يف حني أن الثانية تنشئ      ٢٠٠٢ادي لعام   ، على غرار تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتص        ١٩٩٨
إجراء بشأن قيام الفريق سنويا بتحديث قائمة استخدامات عوامل التصنيع بعد النظر يف طلبات األطراف                

كما أن هذا املقرر يطلب إىل الفريق       .  ١٠/١٤بشأن استخدامات جديدة يف ضوء املعايري احملددة يف املقرر          
مة بشأن التقدم احملقق يف ختفيض االنبعاثات من املواد اخلاضعة للرقابة            أن يقدم تقريرا على فترات منتظ     

فهذه االستخدامات لعوامل التصنيع اليت تسفر عن انبعاثات ليست         .  الناجتة عن استخدامات عوامل التصنيع    
يشمالن استخداما مقدما من      (١٠/١٤بالطفيفة، مبا يف ذلك استخدامان جديدان ليسا مدرجني يف املقرر           

، يتعني أن يعاد النظر فيها يف االجتماع السابع عشر لألطراف يف ضوء املعلومات املقدمة عن                 )ألرجنتنيا
 .التطور احملقق يف ختفيض االنبعاثات
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وردا على سؤال بشأن كيفية إدراج استخدامني جديدين بدون أي استعراض هلما من ِقبلْ                -٨٠
ثل الواليات املتحدة األمريكية بأن الفريق ليس لديه يف          فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، صرح مم     

الوقت الراهن والية باستعراض استخدامات عوامل التصنيع، ولذلك فليس هناك بديل عن إدراج                 
كما أن املشورة غري الرمسية املقدمة من الفريق أشارت         .  استخدامات جديدة يف مقرر الجتماع األطراف     

روح من ِقَبلْ الواليات املتحدة األمريكية متطابق تقريبا مع أحد االستخدامات إىل أن االستخدام اجلديد املط
وعلى أي حال، فإن املوافقة مطلوبة فقط من أجل العامني املقبلني إىل أن يستطيع الفريق                   .  القائمة

وأوضحت ممثلة األرجنتني أن استخدام     .  استعراضهما وتقدمي تقرير إىل االجتماع السابع عشر لألطراف       
عوامل التصنيع املقدم من بالدها، والذي ينطوي على استخدام بروموكلورو امليثان، ضروري ألن                

 .األرجنتني بدأت يف عملية التصديق على تعديل بيجني الذي سيحظر استهالك بروموكلورو امليثان

 هدف  علق عدد من املمثلني على احلاجة املاسة إىل مشروعي مقررين، ال سيما بالنظر إىل هنج               -٨١
 يف عام   ٥ يف املائة يف رباعي كلوريد الكربون بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة             ٨٥التخفيض بنسبة   

فإذا مل تتم املوافقة على استخدامات عوامل تصنيع جديدة فإن هناك خطر بأن تعاجلها البلدان                .  ٢٠٠٥
ن شأن اعتماد املقررات أن يسهل      كما أن م  .  كعوامل وسيطة وتبذل جهودا أقل بكثري لتقليل االنبعاثات       

 . أن حتصل على مساعدات مالية من الصندوق متعدد األطراف٥على األطراف العاملة مبوجب املادة 

كما أوضح السيد جراي تايلور، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات، يف                -٨٢
حب بكل من املقررين، وأن الفريق مل يضطلع        معرض التصريح بأن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ير       

إذ أن القيام بذلك يتطلب     .  بأي استعراض، رمسي أو غري رمسي، الستخدامات عوامل تصنيع جديدة           
وقبل ممثل  .  تعليمات من اجتماع األطراف، وهو ما سيوفره املشروع الثاين من مشروعي املقررين اجلديدين            

ى مشروعي املقررين اجلديدين الستخدام املصطلحات املستعملة يف        الواليات املتحدة األمريكية تعديال عل    
وعلى هذا األساس، قرر اجلزء التحضريي      .   عند إعداد قائمة باستخدامات عناصر التصنيع      ١٠/١٤املقرر  

 .إحالة كل من مشروع املقررين بشأن استخدامات عناصر التصنيع إىل اجلزء رفيع املستوى إلقرارمها

 املختربية والتحليليةاالستخدامات  - ٦

قدمت اجلماعة األوروبية ورقة غرفة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر عن االستخدامات              -٨٣
وقرر اجلزء التحضريي إحالة مشروع املقرر املتعلق باالستخدامات املختربية والتحليلية          .  املختربية والتحليلية 

 .إىل اجلزء رفيع املستوى للموافقة عليه

بدء تنفيذ تعديل بيجني، وخباصة بالنسبة إلمدادات مركبات الكربون الكلورية           تداعيات   -جيم 
 فلورية واالجتار فيها

نظر الفريق العامل مفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والعشرين بشكل متهيدي يف قضية                -٨٤
ورية واالجتار  تداعيات بدء تنفيذ تعديل بيجني، وخباصة بالنسبة إلمدادات مركبات الكربون الكلورية فل            

ونظرا .  فيها، وأنشأ فريق اتصال على أن يتوىل ممثل الواليات املتحدة مهام املنسق، وذلك لدراسة القضية               
 تشرين  ٨إىل أن فريق االتصال مل يستطع أن يستكمل عمله، فقد اتفق على إعادة انعقاد الفريق يف                    
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 تعليقاهتا على القضية إىل أمانة      ٢٠٠٣أغسطس  /، وعلى أن ترسل األطراف حبلول آب      ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين
أنظر   (٢٠٠٣سبتمرب  /األوزون اليت تقوم بتجميعها لتوزيعها على األطراف بنهاية أيلول              

UNEP/OzL.Pro/WG/1/23/5 ١٧٩-١٧٦، الفقرات.( 

قدم ممثل الواليات املتحدة األمريكية، متكلما بصفته منسق فريق االتصال، تقريرا عن عمل               -٨٥
نوفمرب وقدم ورقة غرفة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر عن           / تشرين الثاين  ٨تماعه يف   الفريق يف اج  

 من بروتوكول مونتريال بشأن مركبات الكربون        ٤التزامات األطراف يف تعديل بيجني مبوجب املادة         
 األطراف عن   واسترعى االنتباه إىل الوثيقة اليت أعدهتا األمانة بشأن املعلومات املقدمة من          .  الكلورية فلورية 

والورقة اليت حتتوي االقتراح الذي قدمه، كمنسق       )  UNEP/OzL.Pro.15/7(تداعيات بدء نفاذ تعديل بيجني      
وكرر اإلعراب عن أن    ).  UNEP/OzL.Pro.15/INF/10(لفريق االتصال، لكي ينظر فيه يف االجتماع الراهن         
 من  ٩يف الفقرة   "  فا يف هذا الربوتوكول   دولة ليست طر  "القضية الرئيسية يف املناقشة كانت تفسري مصطلح        

 من بروتوكول مونتريال، ال سيما أنه يتم للمرة األوىل مبوجب الربوتوكول فرض تدابري رقابة من                ٤املادة  
 تعديل  -أجل مادة واحدة، أال وهي مركبات الكربون الكلورية فلورية، مبوجب تعديلني خمتلفني                

 .يجني ملراقبة اإلنتاجكوبنهاجن ملراقبة االستهالك، وتعديل ب

الدولة ليست طرفاً يف    "قال إن فريق االتصال حاول التوصل إىل اتفاق بشأن تفسري املقولة              -٨٦
وتقدمي فهم واضح، حيث أن الفشل يف الوصول إىل إتفاق سوف يترك األمر لكل دولة               "هذا الربوتوكول   

 التجارة يف مركبات الكربون اهليدروكلورية      لتفسري هذه املقولة على طريقتها، مما سيكون له أثر كبري على          
باإلشارة إىل أن الفريق قد توصل إىل فهم مشترك بشأن الطريق إىل األمام، أوجز العناصر الرئيسية                .  فلورية

 .من مشروع املقرر

ال تنطبق على   "  دولة غري طرف يف هذا الربوتوكول      "أوالً، تعترف األطراف بأن مصطلح     -٨٧
، حني تصبح تدابري رقابة إنتاج واستهالك مركبات الكربون         ٢٠١٦ حىت عام    ٥ادة  األطراف العاملة بامل  

وثانياً، يشمل املصطلح كل األطراف     .  اهليدروكلورية فلورية نافذة لديها وفقاً لتعديلي كوبنهاجن وبيجني       
" يف الربوتوكول دولة غري طرف    "وبذلك وتفادياً ألن تصبح     .  املتبقية اليت مل توافق على التقيد بتعديل بيجني       

 . أن يكون قد وافق على كل من تعديلي كوبنهاجن وبيجني٥يتعني على كل طرف غري عامل باملادة 

 ١وثالثاً، اعترف مجيع املشاركني يف فريق االتصال بأن املشكلة املتصلة بتدابري التجارة بتاريخ               -٨٨
، وأن التفسري الذي قد قدمه      ٢٠٠٣ه  يولي/، مل تصبح جلية حىت حلول شهر متوز       ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين 

. لتوه قد يؤدي إىل نشوء مصاعب بالنسبة لبعض البلدان اليت مل يسبق هلا أن عملت مبوجب تفسري خمتلف                 
وتصدياً هلذا الشاغل، أوصى املمثل بأن على اجتماع األطراف التسليم بأنه يف حال قيام دولة مل تكن قد                   

دولة غري  " معينة متفق عليها، فإهنا لن تقع ضمن تعريف املصطلح           وافقت على تعديل بيجني باختاذ خطوات     
ولكي تصبح هذه الدول    .  إىل أن خيتتم االجتماع السابع عشر لألطراف أعماله       "  طرف يف هذا الربوتوكول   

مؤهلة، فعليها أن تشري إىل نيتها التصديق على تعديل بيجني وتثبيت امتثاهلا لتعديل كوبنهاجن على أن                  
 .بيانات داعمةيصحب ذلك 
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وقد عرب عن سروره مبالحظة أنه، على الرغم من تعقد املوضوع، فإن مجيع األطراف                  -٨٩
املشاركة يف العمل أظهرت روح التعاون واملرونة، مما كان له عظيم األثر يف حتقيق نتائج إجيابية، وقد عرب                   

حرير يف نص مشروع املقرر وأحاهلا      وقام بعمل تغيريين متعلقني بالت    .  عن امتنانه لكل من شارك يف العمل      
 .لكي يتم إقرارها بواسطة اجلزء التحضريي

قام عدد كبري من املمثلني، باإلضافة إىل الرئيس املشارك للجزء التحضريي بتهنئة فريق                 -٩٠
أعلن عدد  .  االتصال على نتائج مداوالته، كما عربوا عن تقديرهم اخلاص للعمل الذي قام به منسق الفريق              

مثلني عن تأييدهم ملشروع املقرر، حيث يعترب إتفاق متوازن بشأن موضوع بالغ التعقيد، مع التأكيد               من امل 
والتوضيح بأن احلكومات ودوائر الصناعة حتتاج إىل التجارة يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية              

 .عديل بيجني، باإلضافة إىل حافز لألطراف للتصديق على ت٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١بعد 

من مشروع املقرر تتعلق    )  ب  (١حبث أحد املمثلني عن توضيح ملفهومه اخلاص بأن، الفقرة           -٩١
ولإلجابة على ذلك، قام    .  ، وإن كان مل يفصح عن ذلك املفهوم       )١  (٥باألطراف غري العاملة مبوجب املادة      

ل ممثل اململكة املتحدة، متحدثاً     وقا.  املنسق بشرح أن الفقرة حمل السؤال ترجع إىل وتتضمن هذه األطراف          
من )  ب  (١كذلك نيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضاء والدول املنضمة إليه، إن الفقرة التشغيلية               

 ).١ (٥مشروع املقرر تتعلق بوضوح باألطراف غري العاملة مبوجب املادة 

صة بالتصديق على تعديل    أعلن ممثل املكسيك أن حكومته متر اآلن باملرحلة النهائية اخلا            -٩٢
وقال ممثل نيجرييا، متحدثاً نيابة عن      .  بيجني، ومن املتوقع أن تكتمل العملية يف املستقبل القريب جداً          

اجملموعة األفريقية، إن أعضاء اجملموعة األفريقية يأملون أن يسري عليهم التفسري اخلاص بأنه لن يتم تطبيق                
 ٥ت الكربون اهليدروكلورية فلورية يف األطراف العاملة مبوجب املادة تدابري لرقابة استهالك أو إنتاج مركبا    

 .٢٠١٦لربوتوكول مونتريال حىت عام ) ١(

 ٤قرر اجلزء التحضريي إحالة مشروع املقرر بشأن التزام األطراف بتعديل بيجني طبقاً للمادة               -٩٣
بعد تعديله حتريرياً بواسطة    من بروتوكول مونتريال خبصوص مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،          

 .املنسق، إىل اجلزء رفيع املستوى إلقراره

ضبط بروتوكول مونتريال، فيما يتعلق مبزيد من التخفيضات املؤقتة احملددة لربوميد امليثيل             -دال 
 ٥، واملطبقة على األطراف العاملة مبوجب املادة ٢٠٠٥لفترة ما بعد 

حاً لضبط جداول رقابة بروميد امليثيل يف األطراف العاملة          قدم ممثل اجلماعة األوروبية مقتر     -٩٤
 وقد أضافت الوثيقة     UNEP/OzL.Pro.15/3وقد مت توزيع املقترح كوثيقة برسم         .  ٥مبوجب املادة   

UNEP/OzL.Pro.15/3/Add.1             معلومات بشأن جدوى هذا املقترح، حسبما طُلب يف االجتماع الثالث 
، والذي  ١٩٩٧، يف   ٩/٥وقد شرح أن املقترح يرجع إىل املقرر        .  عضويةوالعشرين للفريق العامل مفتوح ال    

قرر أنه جيب أن يبحث اجتماع األطراف يف ختفيضات مؤقتة يف استهالك بروميد امليثيل بالنسبة لألطراف                
وقد أضاف مقترح اجلماعة األوروبية ثالث خطوات جديدة، بعد         .  ٢٠٠٥ ملا بعد    ٥العاملة مبوجب املادة    

 ٧٥، وبنسبة ٢٠٠٧ يف املائة حبلول ٦٠ختفيض قيمته :  يف املائة٢٠ والبالغ  ٢٠٠٥القائم يف عام    التخفيض  
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مع . ٢٠١٥؛ مع التخلص الكامل من املتبقي يف       ٢٠١٢ يف املائة حبلول     ٩٥، وبنسبة   ٢٠٠٩يف املائة حبلول    
 . قبل الشحناستمرار عدم تأثر اإلعفاء القائم بالنسبة الستخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما

 حوايل  ٥يبلغ خط األساس لالستهالك احلايل لدى مجيع األطراف العاملة مبوجب املادة               -٩٥
 طبقاً للمشروعات القائمة واليت يدعمها      ٢٠٠٧ طن، سيتم التخلص من نصفها تقريباً حبلول          ١٥٥٠٠

ت إضافية، مبا يف    مع العلم بأنه سيتم خالل فترة وجيزة جداً إقرار مشروعا          .  الصندوق متعدد األطراف  
ذلك، على وجه اخلصوص، مشروعات التخلص يف الصني، واليت صدقت حالياً على تعديل كوبنهاجن،               

 طرف  ١٢٦باإلضافة إىل ذلك، فإنه من بني الـ        .  فإنه بالتأكيد جيب وجـود املزيد من اخلطوات املؤقتة       
 يف املائة منها تستهلك     ٣٠ها تقريباً وأن    ، ال يوجد استهالك لربوميد امليثيل يف نصف       ٥العاملة مبوجب املادة    

ومن مزايا املقترح بالنسبة لألطراف     .   بلد فقط هي اليت متثل حتدياً      ٢٧ طناً سنوياً، وبالتايل فإن      ٦٠أقل من   
 أنه يشجع اإلمداد بالعون املايل من الصندوق متعدد األطراف، وحيافظ على قوة              ٥العاملة مبوجب املادة    
لدان عدة بالفعل من خالل التخلص املبكر، وتساعد على منع مقاطعة املستهلكني              الدفع اليت حققتها ب   

 .للمنتجات املعاجلة بربوميد امليثيل

ذكر عدد من املمثلني أن املقترح يستحق، خاصة فيما يتعلق بتيسري احلصول على الدعم املايل                -٩٦
نتشار وسرعة التخفيضات   ومع ذلك، فقد كان هناك قلق من مدى ا         .  من الصندوق متعدد األطراف   

وقد مت اإلشارة كذلك إىل أن      .  املقترحة، واحتمال تفتت موارد الصندوق متعدد األطراف نتيجة لذلك         
، ميكن أن تؤدي إىل أوضاع شاذة، نظراً ألنه ٢٠١٢ يف املائة حبلول ٩٥اخلطوة النهائية، واخلاصة بتخفيض 

من احلكم  .  لة إلعفاءات االستخدامات احلرجة   ، فإن البلدان ستصبح مؤه    ٢٠١٥بعد التخلص الكلي يف     
، فإن جممل هذه اإلعفاءات ميكن أن تتعدى        ٥من خالل اخلربات احلالية لألطراف غري العاملة مبوجب املادة          

 بعد  ٥ يف املائة، مما يؤدي إىل مستويات أكرب من االستهالك يف األطراف العاملة مبوجب املادة                 ٥بسهولة  
 .التخلص

 عن قلقهم من النقص يف البدائل الصاحلة تقنياً         ٥ن األطراف العاملة مبوجب املادة      عرب عدد م   -٩٧
واقتصادياً لربوميد امليثيل، وذلك على النقيض من الوضع اخلاص مبركبات الكلوروفلورو كربون واملواد              

جيل جداول  ال يزال الكثري من البلدان تقوم مبشروعات إيضاحية، وبالتايل ليست مستعدة بعد لتع            .  األخرى
وقد أحل املمثلون كذلك على أنه من الضروري الوصول إىل إتفاق بشأن اخلطوات               .  التخلص خاصتها 

اخلاصة بإعفاءات االستخدامات احلرجة قبل مناقشة املزيد من تدابري التخلص، لذا فقد الحظ ممثل لطرف               
مات احلرجة تسري فقط على      أن املناقشات احلالية بشأن إعفاءات االستخدا      ٥غري عامل مبوجب املادة     

 ٥، وأنه على أي حال، فإن عدد من األطراف العاملة مبوجب املادة             ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة      
 .قد خططت بالفعل لتحقيق ختلص كامل بدون صعوبات كبرية

 –  ٥٢أنظر الفقرات   (ومن مث تقرر بأن ينظر يف هذا البند االجتماع غري العادي لألطراف               -٩٨
 ). أعاله٦١
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 تعديل بروتوكول مونتريال بالنسبة لتقدمي املواعيد النهائية إلبالغ البيانات السنوية -هاء 

 والذي  UNEP/OzL.Pro.15/3قدم ممثل اجلماعة األوروبية التعديل املدرج يف مرفق للوثيقة            -٩٩
وسيمكن .  سبتمرب/ أيلول ٣٠يونيه بدالً من    / حزيران ٣٠حيتاج قيام األطراف بإبالغ بياناهتا السنوية يف         

التاريخ اجلديد املقترح جلنة التنفيذ من الوفاء بالتزاماهتا جتاه األطراف بطريقة فعالة ويف التوقيت املناسب                
ومينح مزيداً من الوقت لالتصال بني أمانة األوزون واألطراف، وتقدمي العون يف حاالت عدم االمتثال                 

 .احملتملة أو القائمة بالفعل

ق عدد من املمثلني على احلاجة إىل مساعدة جلنة التنفيذ يف عملها ولكن مل يتفقوا على أن                 اتف -١٠٠
اقترح العديد من املمثلني أنه جيب أن ُيطلب إىل األطراف          .  التعديل سيكون بالضرورة فعاالً يف هذا السياق      

وقد أقر عدد من األطراف     تقدمي بياناهتا مبكراً بصورة طوعية بدالً من إدخال تعديالً على الربوتوكول،             
 .يونيه/ حزيران٣٠بصعوبة قيامهم بإبالغ بياناهتم السنوية حبلول 

إجابةً على السؤال عما إذا كان املقترح يتطلب ضبطاً أو تعديالً للربوتوكول، أشار ممثل                 -١٠١
وع مقرر قد يكون    وقد أقر بأن مشر   .  اجلماعة األوروبية إىل أنه، يف مثل هذه احلالة، حيتاج األمر إىل تعديل           

أكثر مالءمة يف املرحلة الراهنة وبالتايل، فقد إقترح تقدمي مشروع مقرر لتشجيع األطراف إلبالغ بياناهتا                
وقد قام بسحب التعديل املقترح إىل أن حيني الوقت الذي ميكن أن يتم فيه تقدمي التعديالت دفعة                  .  مبكراً
 .واحدة

وروبية ورقة قاعة اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن        ونتيجة لذلك، قدم ممثل اجلماعة األ      -١٠٢
 .تعديل بروتوكول مونتريال بالنسبة لتقدمي املواعيد النهائية لإلبالغ عن البيانات السنوية

اقترح ممثل أنه ليس هناك إمجاعاً بشأن تغيري املواعيد النهائية إلبالغ البيانات خاصة بالنظر إىل                -١٠٣
.  يف اإلبالغ حىت مبوجب املواعيد النهائية احلالية       ٥ان العاملة مبوجب املادة     الصعوبات اليت واجهت البلد   

، مبا يف ذلك ممثل حتدث نيابة عن البلدان األفريقية،          ٥وقد أحل عدد من ممثلي البلدان العاملة مبوجب املادة          
وأشار ممثل الصني   .  اليةعلى املشاكل اليت ستواجه بلداهنم يف تقدمي البيانات مبكراً عن املواعيد النهائية احل             

سبتمرب نظراً لشروط   / أيلول ٣٠أنه من الصعب بالنسبة لبلده تقدمي بيانات مثل ثالثة من املوعد النهائي              
 .التدقيق يف إجراءات اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف

 أنه طُلب إىل    طالب العديد من املمثلني باملزيد من املراجعة ملشروع املقرر لكي يعكس حقيقة            -١٠٤
وأكدوا على أمهية تيسري    .  األطراف تقدمي بياناهتا قبل ثالثة شهور من املواعيد النهائية احلالية بصورة طوعية           

وقد سأل ممثل آخر عما إذا كان ألي مقرر يتم إقراره بواسطة اجتماع األطراف ميكن               .  عمل جلنة التنفيذ  
.  وذكر أن تعديالً للربوتوكول قد يكون أكثر مالءمةً         .أن ُجيب التزام األطراف جتاه أحكام الربوتوكول      

بينما أشار ممثل األمانة إىل أنه ليس يف مستطاعه القيام بأي تفسري قانوين، إال أنه قال أنه طبقاً ملبادئ                      
 .التسلسل القانوين، فإن االتفاق متعدد األطراف َيُجُب مقرراً الجتماع األطراف بوجه عام

 إىل رغبة حكومته يف التغلب على املصاعب الناجتة عن تغيري املواعيد النهائية            أشار أحد املمثلني   -١٠٥
واقترح أنه جيب أن يسمح مشروع املقرر بفترة انتقالية مدهتا عام أو عامان ميكن أن تقدم                .  لتقدمي البيانات 
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دها املوعد النهائي يف    أثناءها األطراف بياناهتا يف املواعيد النهائية املبكرة بصورة طوعية، على أن يكون بع            
وقد أبدى العديد من املمثلني رغبتهم يف العمل مع ممثل اجلماعة األوروبية              .  يونيه إجبارياً / حزيران ٣٠

 .لتنقيح الصياغة اخلاصة مبشروع املقرر

وقد شرح ممثل اجلماعة األوروبية أن مشروع املقرر املدرج بورقة قاعة املؤمتر حمل النقاش ليس      -١٠٦
 وسيتمثل تأثريه يف دخول األطراف يف التزام طوعي لإلبالغ طبقاً للمقرر، وأن هذا ال يلغي أياً من                  .تعديالً

وقد شكر املمثلني الذين قدموا مقترحات أدت إىل التوفيق بني وجهات النظر اليت              .  أحكام الربوتوكول 
 .برزت يف االجتماع واقترح أن يعمل معهما على تنقيح مشروع املقرر

جةً لذلك، قدم ممثل اجلماعة األوروبية ورقة قاعة اجتماع تتضمن مشروع قرار منقح               ونتي -١٠٧
بشأن تعديل بروتوكول مونتريال بالنسبة لتبكري املواعيد النهائية إلبالغ البيانات السنوية والذي ضم                

املمثلني، وبعد مزيد من التعديالت لكي يتضمن املقترحات املقدمة من          .  املقترحات املقدمة من االجتماع   
قرر اجلزء التحضريي إحالة مشروع املقرر بشأن تعديل بروتوكول مونتريال بالنسبة لتبكري املواعيد النهائية              

 .إلبالغ البيانات السنوية إىل اجلزء رفيع املستوى إلقراره

 حالة تكنولوجيات تدمري املواد املستنفدة لألوزون ومدونة التدبري اإلداري اجليد -واو 

ت ممثلة استراليا ورقة قاعة اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن حالة تقنيات تدمري املواد              قدم -١٠٨
وقد قامت بشرح ثالثة تغريات ثانوية مت إلقاء الضوء          .  املستنفدة لألوزون ومدونة التدبري اإلداري اجليد     

 الثالث والعشرين   عليها يف النص ملواجهة مظاهر القلق اليت عرب عنها أعضاء فريق االتصال يف االجتماع              
 .للفريق العامل مفتوح العضوية

عرب عدد من املمثلني عن تأييدهم ملشروع املقرر، كما أيد آخر املبدأ اخلاص باالستعراض                 -١٠٩
 .والتحديث املنتظْمني للقوائم الواجب إعدادها إلتباع تقييم التكنولوجيا يف السنوات القادمة

 ٥يح من العديد من ممثلي البلدان العاملة مبوجب املادة           واستجابة للمطالب اخلاصة بالتوض    -١١٠
حول التكلفة اخلاصة مبشروع املقرر يف بلداهنم، لفت راعي مشروع املقرر االنتباه إىل التقرير املرحلي لفريق 

ة ، تقرير فرقة العمل املعنية باجلمع واالستعاد      ٣اجمللد    (٢٠٠٢أبريل  /التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لنيسان   
والذي تضمن معلومات عن التكنولوجيات      )  والتخزين، وتقرير العمل املعين بتكنولوجيات التدمري       

 القيام بتدمري   ٥وقد أكدت على أن مشروع املقرر ال يتطلب من األطراف العاملة مبوجب املادة              .  املستعملة
 إىل أن مشروع املقرر     ٥ب املادة   وأشار عدد من ممثلي البلدان العاملة مبوج      .  املواد املستنفدة لطبقة األوزون   

يعترب يف احلقيقة صامتاً يف هذا الصدد وطلبوا نصاً صرحياً يف مشروع املقرر يعلن حقيقة أن األطراف العاملة                  
 . ليس مطلوباً منها تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون٥مبوجب املادة 

 السلفادور وباكستان لتنقيح الصياغة     مت تشكيل فريق اتصال من استراليا، اليابان، كينيا،         -١١١
اخلاصة مبشروع املقرر، وتبعاً لذلك قدمت ممثلة استراليا مشروع مقرر منقح بشأن حالة تقنيات تدمري املواد 
املستنفدة لألوزون ومدونة التدبري اإلداري اجليد، مشرية إىل أهنا قامت يف مناقشات  ومشاورات غري رمسية                

 .ث حل القضايا الناشئة من املندوبني يف املناقشةمع األطراف املعنية ببح
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وافق أحد املمثلني على تأييد املقترح على أساس تفهمه أن مقرر االجتماع سيعكس خماوفه                -١١٢
، فإن هذه األطراف جيب     )١  (٥اخلاصة، بأنه بسبب التكلفة احملرمة بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة           

 متعدد األطراف إذا ما طُلب منها استخدام أي من تقنيات التدمري طبقاً ملا               إمدادها بالعون من الصندوق   
 .ورد يف املقرر، والذي ثبت توافرها فقط خارج أراضي هذا الطرف

قرر اجلزء التحضريي إحالة مشروع املقرر اخلاص حبالة تقنيات تدمري املواد املستنفدة لألوزون              -١١٣
 .اجلزء رفيع املستوى إلقرارهومدونة التدبري اإلداري اجليد إىل 

خطة عمل لتعديل االشتراطات التنظيمية اليت حتكم استخدام اهلالونات يف أبدان الطائرات             -زاي 
 اجلديدة

 لتقرير االجتماع الثالث والعشرين للفريق      ١قدم الرئيس املشارك مشروع مقرر مدرج باملرفق         -١١٤
نتائج فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن البدائل       وقد تال مشروع املقرر     .  العامل مفتوح العضوية  

احملتملة الستخدامات اهلالونات يف التطبيقات اخلاصة بالطائرات التجارية واحلاجة للدخول يف مناقشات مع             
 .سلطات منح التراخيص ألبدان الطائرات ومصنعيها يف هذا الشأن

طبيعة عالية التقنية الستخدام اهلالونات يف تطبيقات        أيد أحد املمثلني املبادرة، مشرياً إىل ال        -١١٥
وطلب آخر موجزاً من فريق التكنولوجيا والتقييم         .  الطائرات التجارية وأمهية ضمان سالمة العامة      

 .االقتصادي بشأن اجلوانب التقنية واالقتصادية ملشروع املقرر

ي إن املنظمة الدولية للطريان املدين      قال الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاد       -١١٦
(ICAO)               قد وافقت على التعاون بشأن التوصيات املتضمنة يف التقرير األخري اخلاص بلجنة اخليارات التقنية 

–وجيب أن تعترف سلطات منح التراخيص ألبدان الطائرات بأن دواعي استخدام اهلالون   .  املعنية باهلالونات 
وقد أغلقت غالبية املصانع    .  يار األفضل للسالمة هو استبداله بعامل بديل       ولن تبقى طويالً أن اخل     ١٣٠١

كما أن االحتمال الوحيد لإلنتاج يف      .  وكان ذلك صعباً على املَُصنعني    .   أبواهبا ١٣٠١-املنتجة للهالون 
إذا مل تقم اخلطوط اجلوية بالتحول الستخدام عامل        .  املستقبل سيكون باهظ التكاليف يف مصانع صغرية      

 أو قد ينتهي هبا األمر إىل       ١٣٠١  –ديل يف وقت مناسب فإهنا ستتكبد خسائر باهظة لصناعة اهلالون            ب
 .وضع تكون فيه بدون وسائل كافية للوقاية من احلريق

استجابة لطلبات االستيضاح، قام الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي             -١١٧
ع متهيدي يف املقر الرئيسي للمنظمة الدولية للطريان املدين ملناقشة أفضل           بتوضيح أنه من املزمع عقد اجتما     

، حيث سيمثل اخلطوط    (IATA)ومن املتصور مشاركة االحتاد الدويل للنقل اجلوي        .  الطرق لفتح هذا احلوار   
احملرز يف  وطالب مشروع املقرر فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي باإلبالغ عن التقدم           .  اجلوية يف العامل  

وكان من املتوقع أن تتضمن اخلطة األصلية مؤمتراً ميكن أن ترغب أن تشارك فيه                .  ٢٠٠٤تقريره لعام   
كما جيب أن يتم    .  ومن املهم أن تتفهم شركات الطريان العاملية الوضع       .  األطراف األخرى املعنية بالطريان   

وكانت اخلطوة  .  ١٣٠١-ئل اهلالون منح الترخيص ألبدان الطائرات من قبل السلطات عند استخدام بدا          
 .األهم هي الوصول إىل إتفاق بشأن عمل التغيري مث يلي ذلك وضع خطة مصحوبة جبداول زمنية ثابتة
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أوضحت أمانة األوزون أن مشروع املقرر ال ُيلزم األطراف بالتزامات مالية وإن كان بدالً من       -١١٨
يا والتقييم االقتصادي واملنظمة الدولية للطريان املدين       ذلك، يطلب إىل األمانة العمل مع فريق التكنولوج        

لوضع خطة تتضمن األنشطة والتكاليف إلحالتها لالجتماع السادس عشر ألطراف بروتوكول مونتريال             
وعلى هذا األساس، قرر اجلزء التحضريي إحالة مشروع املقرر عن استخدام اهلالونات يف أبدان               .  للبحث

 .زء رفيع املستوى إلقرارهالطائرات اجلديدة إىل اجل

 مناولة املواد املستنفدة لألوزون يف الرغاوي والوحدات الصناعية -حاء 

قدم الرئيس املشارك ورقيت غرفة اجتماع تتضمنان مشروعي مقررين بشأن مناولة املواد               -١١٩
الث والعشرين للفريق   مت تلخيص املقترح املقدم من اليابان يف االجتماع الث        .  املستنفدة لألوزون يف الرغاوي   

وقد عملت اليابان مع    .  UNEP/OzL.Pro.15/2 من الوثيقة    ٥٧-٥٤العامل مفتوح العضوية يف الفقرات من       
اجلماعة األوروبية منذ االجتماع لوضع اختصاصات لدراسة يقوم هبا فريق التكنولوجيا والتقييم                 

من أعلى العنوان يف    "  وحدات الصناعية وال"وأشار الرئيس املشارك إىل أنه جيب حذف كلمات         .  االقتصادي
 .كل من مشروعي املقررين

طلب ممثل اليابان تأجيل مناقشة هذه املسألة، مشرياً إىل أن مشروعي املقررين سيتم تعديلهما               -١٢٠
وقد أقر الرئيس املشارك    .  لكي يتوافقا مع االقتراحات املقدمة من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي          

كنولوجيا والتقييم االقتصادي بأن القضايا التقنية اهلامة اليت مل ُتحل هنائياً يف التقارير السابقة لفريق               لفريق الت 
وقد أوصى فريق التكنولوجيا والتقييم     .  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد مت إبرازها يف مشروع املقرر         

ريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لتقدميه     االقتصادي بأن العمل ميكن إجنازه داخل هيكل العمل القائم لف         
وأنه مت العمل داخل نطاق جلنة اخليارات التقنية املعنية         .  ٢٠٠٥أبريل  /لألطراف يف تقرير الفريق يف نيسان     

بالرغاوي الصلبة واملرنة كما أدى هذا املسار إىل حتاشي النفقات واملصاعب األخرى املتعلقة بتشكيل فرقة               
 .عمل إضافية

وبعد ذلك أعلن ممثل اليابان أن حكومته سحبت مشروع مقررها املقترح مطالباً بتقرير جديد               -١٢١
وُمَحَدثْ لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن مناولة وتدمري املواد املستنفدة لألوزون يف الرغاوي،             

تكنولوجيا والتقييم  وقدم ورقة قاعة اجتماع متضمنة مقترحاً منقحاً ملشروع مقرر يطالب فريق ال               
االقتصادي بإدراج قضايا مناولة وتدمري الرغاوي احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون يف تقريره الدوري               

 .٢٠٠٥أبريل /املقرر نشره يف نيسان

قرر اجلزء التحضريي إحالة مشروع املقرر اخلاص مبناولة وتدمري الرغاوي احملتوية على مواد               -١٢٢
 .جزء رفيع املستوى إلقرارهمستنفدة لألوزون لل

 حتديث بشأن حالة تصنيف ووسم املواد املقننة طبقاً لربوتوكول مونتريال -طاء 

، تتضمن  (UNEP/OzL.Pro.15/INF/3)قدمت أمانة األوزون مذكرة معلومات من األمانة           -١٢٣
 املواد اخلالصة   جدولني يوضحان رموز النظام املوحد للمنظمة العاملية للرموز اجلمركية املطبقة على             

مع )  ٢اجلدول  (ورموز املخاليط احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون         )  ١اجلدول  (املستنفدة لألوزون   
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التعديالت املوصى هبا من قبل جلنة االستعراض الفرعية للنظام املوحد ليتم حبثها بواسطة جملس املنظمة                 
 .٢٠٠٤العاملية للجمارك يف عام 

حبث استخدام النظام العاملي املوحد لتصنيف ووسم املواد        "،  XIV/8رر رقم   باإلشارة إىل املق   -١٢٤
، طُلب إىل أمانة األوزون االتصال باللجنة الفرعية خلرباء اجمللس           "الكيميائية اليت تستنفد طبقة األوزون    

فإذا مل  االقتصادي واالجتماعي، لتوضيح ما إذا كانت املواد املستنفدة لألوزون داخلة يف برنامج عملها،               
تكن كذلك وجب تقييم احتماالت وجدوى إدراج املواد املستنفدة لألوزون يف برنامج عملها مث تقدمي                

وقد مت  .  تقرير هبذا اخلصوص لالجتماع الثالث والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية التابع لألطراف            
 األمانة حضور املؤمتر األخري     إيضاح أن اجلدول الزمين لالجتماعات ذات الصلة جعلت من املستحيل على          

للجنة الفرعية للخرباء، وتقدمي تقرير إىل االجتماع الثالث والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، ولكنها              
، وستقدم  ٢٠٠٣ديسمرب  /ستحضر االجتماع املقبل للجنة الفرعية املقرر عقده يف جنيف يف كانون األول           

 .لعشرين للفريق العامل مفتوح العضويةتقريراً بذلك إىل االجتماع الرابع وا

وأثناء املناقشة اليت تلت ذلك، أوضح العديد من األطراف أهنا تنوي تقدمي إحاالت للجنة                 -١٢٥
الفرعية للخرباء، وأعربت عن الرأي اخلاص بأن وضعاً متفقاً عليه يصادق عليه اجتماع األطراف ككل،                

عديد من املمثلني عن قلقهم إزاء هذه العملية طبقاً للجنة الفرعية           ميكن أن يكون هنجاً أكثر فعالية، وَعَبر ال       
ومع ذلك، أبلغ االجتماع بأن غرض األمانة من        .  للخرباء، واليت يبدو أهنا تنطلق بدون وجهة سليمة حمددة        

حضور هذا االجتماع املقبل هو أوالً وأساساً لتقييم االحتماالت واجلدوى وحبث التفصيالت التقنية؛ ومل              
 .تم إعداد أي مقترحات هلذا االجتماع املقبلي

أكد أحد املمثلني أن احلاجة ملحة ألفضل التصنيفات طبقاً للنظام املوحد، خاصة بالنسبة                -١٢٦
ملخاليط املواد املستنفدة لألوزون، وحذر من أن فشل هذا النظام، سيتتبعه أن فوائد التخلص من املواد                  

غري واضحة نتيجة االجتار املتزايد يف املخاليط، واليت ال ميكن كشفها           اخلالصة املستنفدة لألوزون ستصبح     
وأضاف أن االجتار يف املعدات املستخدمة ملواد وخماليط مستنفدة           .  بسهولة بواسطة موظفي اجلمارك   

لألوزون جيب أن تكون أيضاً هدفاً للرقابة وأن يتم تصنيفها طبقاً للنظام املوحد، بصفة خاصة، بدون                  
النظام املوحد، وأنه جيب استخدام النظم القطرية اليت تتفاوت من دولة ألخرى، مسببة مشاكل              تصنيفات  

ثنائية واضحة يف َتُعقْب االجتار، كما تفتح الباب أمام االجتار غري املشروع بالقدر الذي يلحق الضرر جبهود                 
 .األطراف لتنفيذ الربوتوكول

القطرية، عرب ممثل آخر عن رأي خاص مفاده أن         وبصدد التأكيد على اختالف نظم التصنيف        -١٢٧
التصنيفات اليت تعكسها وثيقة املعلومات، على الرغم من أهنا غالباً ما تكون موحدة، فإهنا غري متمايزة                  

 يشتركان يف رمز واحد     HCFC 141b و HCFC-22بدرجة كافية؛ فعلى سبيل املثال، أشار إىل أن كالً من           
 .يف النظام املوحد
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 الغ البياناتإب -ياء 

لفت السكرتري التنفيذي االنتباه إىل البيانات املبلغة من األطراف، حسب ورودها بالوثيقة               -١٢٨
UNEP/OzL.Pro/15/4  .         طرفاً فقط مل تقدم بيانات لعام       ٢٣وأشار إىل أن هناك سجالً بالبيانات املبلغة، وأن 

صيل وستقوم بتقدمي توصيات إىل األطراف      وقد قامت جلنة التنفيذ ببحث ومناقشة البيانات بالتف       .  ٢٠٠٢
 . من جدول األعمال٤وسوف يقوم رئيس اللجنة بتقدمي تقريره للجزء التحضريي طبقاً للبند . لبحثها

وبصدد اإلشارة إىل أن األرقام اليت تبني أن استهالك األطراف من كلوروفورم امليثيل غري                 -١٢٩
 .باألرقام الدقيقة لألمانةصحيحة، تقدم ممثل مجهورية إيران اإلسالمية 

 التصديق على االتفاقية والربوتوكول وتعديالته -كاف 

، اليت تبلغ عن حالة        UNEP/OzL.Pro/15/INF/1قدمت األمانة ورقة املعلومات         -١٣٠
ويف .  ٢٠٠٣نوفمرب  /إقرار االتفاقات املعنية حبماية طبقة األوزون، يف تشرين الثاين        /القبول/  املوافقة/التصديق
؛ كما صدقت أربعة    ٥٧ل فترة اإلبالغ، صدقت مخسة أطراف على تعديالت بيجني، ليصبح اإلمجايل            خال

؛ وصدقت أربعة أطراف على تعديل كوبنهاجن،        ١٣٧أطراف على تعديل مونتريال، ليصبح اإلمجايل        
ال وعموماً، ال يز  .   طرفاً ١٦٦؛ وصدق طرفان على تعديل لندن، ليصبح اإلمجايل          ١٥٤ليصبح اإلمجايل   

 طرفاً مل تصدق على     ١٢ عضواً من أعضاء األمم املتحدة مطلوب تصديقهم على اتفاقية فيينا، و           ١١هناك  
وقد أعلن أن األمانة ستقوم بتقدمي مشروع يناشد هؤالء الذين مل يصدقوا بعد،               .  بروتوكول مونتريال 

إىل اجلزء رفيع املستوى    وقرر اجلزء التحضريي أن حييل مشروع املقرر        .  التصديق على الصكوك املالئمة   
 .للموافقة عليه

اختيار أعضاء جلنة التنفيذ وأعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف والرؤساء             -الم 
 املشاركني للفريق العامل مفتوح العضوية

طلب األمني التنفيذي من األطراف أن يلتقوا معاً يف شكل جمموعة إقليمية القتراح ترشيحات               -١٣١
اء جلنة التنفيذ واللجنة التنفيذية، والقتراح ترشيحات أيضاً للرؤساء املشاركني للفريق العامل مفتوح             ألعض

ومن مث قامت األطراف بالبت يف عضوية جلنة التنفيذ واللجنة التنفيذية والرؤساء املشاركني               .  العضوية
 . على التوايل١٥/٥٥ و١٥/٤٦ و١٥/١٣للفريق العامل مفتوح العضوية على النحو الوارد يف املقررات 

  تقدمي من جانب رئيس اللجنة–قضايا عدم االمتثال اليت مت حبثها بواسطة جلنة التنفيذ  -رابعاً 
قدم رئيس جلنة التنفيذ موجزاً لتقرير االجتماع الواحد والثالثني للجنة التنفيذ، مصحوباً               -١٣٢

غ البيانات، وهنأ كل األطراف املشاركة،      وقد لفت االنتباه إىل حتسن معدل إبال       .  مبشروعات مقررات 
كما أنه الحظ،   .  ووكاالت التنفيذ وأمانيت األوزون والصندوق متعدد األطراف، على جمهودهم والتزامهم         

على الرغم من ذلك، أن حجم البيانات املبلغة قد شكل مشكلة للجنة نظراً للعمل املطلوب ملقارنة وحتليل                 
وقد .  تماع، مع التقارير املقدمة من أمانة الصندوق ووكاالت التنفيذ        املعلومات يف وقت كاف قبل االج     

اقترح أن تعيني موظف للربنامج يكون مسؤوالً عن رصد االمتثال داخل األمانة، والتأكد من أن االجتماع                
 .األخري للجنة كل سنة يتم بعد املواعيد النهائية إلبالغ البيانات، أمران مفيدان
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املاضي معدل إبالغ بيانات سنة األساس، وبيانات خط األساس والبيانات           حتسن منذ العام     -١٣٣
، وال تزال هناك    ٥الالزمة إلزالة أمساء األطراف من قائمة التصنيف املؤقتة كأطراف عاملة مبوجب املادة              

ط بعض األطراف اليت مل ُتَبٍلغ بعد وطلبها بأن تفعل ذلك على وجه السرعة وخباصة فيما يتعلق ببيانات خ                 
 .األساس الضرورية لتقييم وضع التزام الطرف بالتزاماته

أنفقت اللجنة وقتا طويالً من وقتها ملناقشة مسألة التنقيحات اليت تدخل على بيانات خط                 -١٣٤
فبينما هي ترغب يف بذل أقصى طاقتها لتيسري قدرة األطراف على االمتثال للربوتوكول؛ اعترفت              .  األساس

ري بيانات خط األساس مسألة خطرية، ميكن أن ُتقْبلَ فقط إذا تأكدت اللجنة تأكدا تاما اللجنة باملثل بأن تغي  
ومن بني  .  وكانت اللجنة قد وضعت منهجية للطلبات املستقبلية وردت يف مقترح مقرر آخر           .  من املربرات 

، مت سحب   الطلبات الثالث إلدخال تنقيحات على بيانات خط األساس حبثتها اللجنة يف اجتماعها األخري            
واعتمدت اللجنة طلب أوغندا لتنقيح خط      .  واحد منها، وكان الطرف ال يزال يف مرحلة مجع املعلومات         

. األساس الستهالك بروميد امليثيل، وشكرت أوغندا جلهودها يف مجع وتقدمي كم كبري من الوثائق الداعمة              
 أن اللجنة وصلت إىل نتيجة      وطلبت أطراف ثالثة أخرى إدخال تغيريات على بيانات خط األساس، غري          

مؤداها أن هذه األطراف مل تقدم بعد معلومات كافية، وطلبت إليها أن تعود يف اجتماع مقبل للجنة                   
 .بوثائق تتفق مع املنهجية اجلديدة

وبعد دراسة األطراف للبيانات بعناية، وكذلك التوضيحات اليت قدمت عن بيانات االستهالك  -١٣٥
 وطرفْين  ٥ طرفا عامال مبوجب املادة      ١٦وصلت اللجنة إىل نتيجة مؤداها أن ما جمموعه         أو اإلنتاج الزائد، ت   

 مدرجة يف مخسة مشروعات مقررات، مل تقدم توضيحات ُمْرِضية لبيانات            ٥غري عاملْين مبوجب املادة     
ب وطل.  ، ومن مث أُفُترض أهنا يف حالة عدم امتثال للربوتوكول          ٢٠٠٢أو  / و ٢٠٠١االستهالك عن عام    

إليها أن تقدم توضيحات عن جتاوزها لبيانات االستهالك جنبا إىل جنب مع خطط عمل ذات عالمات                 
وكان هناك  .  قياس زمنية حمددة تعيدها إىل االمتثال حىت ترضى اللجنة حبث هذا األمر يف اجتماعها التايل               

ت الكلورية فلورية عن فترة      مل تقدم بعد تقريرها عن استهالك املركبا       ٥ثالثة أطراف عاملة مبوجب املادة      
، ومن مث فإن حالة امتثاهلا مل تكن        ٢٠٠٢ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠١يوليه  / متوز ١الرقابة املمتدة من    

 .وقد طلب إليها أن تبلغ البيانات على وجه السرعة. واضحة

ة عدم  اعترفت األطراف املبلغة عن احنرافات عن البيانات يف سبع حاالت وضعتها يف حال              -١٣٦
امتثال، وقدمت إىل اللجنة بالفعل خطة عمل لعودهتا إىل االمتثال، وقد وردت تفاصيل ذلك يف مشروعات                

ويف حاالت أخرى أربعة، اعترفت األطراف بأهنا يف        .  وقد مت الترحيب مبثل هذا العمل الناجز      .  املقترحات
 . خططا لبحثها يف اجتماعها التايلحالة عدم امتثال ولكنها مل تقدم خطة عمل، وتطلعت اللجنة إىل تلقي

وضعت مشروعات مقررات ستة أخرى خططا للعمل من األطراف اليت مل تغطها املقررات               -١٣٧
فاثنان من هذه األطراف مها بوليفيا وناميبيا كانتا قد عادتا إىل حالة االمتثال مبوجب               .  السابقة لألطراف 

 إىل أن حتذو بقية البلدان حذومها يف إنفاذ خطط           ومتت هتنئتهما على منجزاهتما، وتطلع    .  خطط عملها 
 .عملها وعودهتا إىل االمتثال يف املستقبل القريب
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ويف حالة أذربيجان، فإن هذا الطرف كان قد اتفق على خطة عمل مع جلنة التنفيذ يف عام                   -١٣٨
ون الكلورية  ولكن عالمات القياس الواردة يف تلك اخلطة للتخلص التدرجيي من مركبات الكرب            .  ١٩٩٨

 مل يتم الوفاء هبا، ولكن أذربيجان قد ألزمت نفسها اآلن بتخلص تدرجيي             ٢٠٠١فلورية واهلالونات يف عام     
وقد ساعدت مناقشة هذه القضية على إبراز       .  ٢٠٠٣من مركبات الكربون الكلورية فلورية حبلول عام        

وعلى .  لدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال     مسألة تثري القلق تتعلق باملساعدة من مرفق البيئة العاملية للب          
خالف الصندوق متعدد األطراف، وفر مرفق البيئة العاملية املساعدة للتعزيز املؤسسي على أساس مرة                
واحدة، األمر الذي يعىن وجود خطر أنه مبجرد استكمال مشروعات االستثمار املختلفة، فإن اإلطار                

.  لالمتثال داخل البلد ميكن أن خيتفي أو يضعف بطريقة مهلكة            املؤسسي الضروري للرصد املستقبلي   
ولذلك فقد أعدت اللجنة مشروع مقرر آخر يطلب إىل مرفق البيئة العاملية أن ينظر بعني العطف إىل                    
طلبات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال للحصول على مساعدة من أجل التعزيز املؤسسي مبا يتفق                 

 .اجلديدة اخلاصة ببناء القدراتمع مبادرته 

كانت سانت فنسنت وغرينادين هي الطرف الوحيد من بني األطراف الكثرية اليت نظرت               -١٣٩
فاستمرار .  اللجنة يف أمرها من حيث أهنا مل تقدم خطة عمل على الرغم الطلب إليها ذلك يف السنة املاضية                 

فهم املشاكل البيئية امللحة اليت تواجهها الدول اجلزرية        عدم االمتثال للربوتوكول أمر خطري، غري أن اللجنة ت        
الصغرية، والحظت مع الرضا العمل الذي قام به برنامج األمم املتحدة للبيئة للعمل مع الكثري مع هذا البلد                  

 .لوضع خطة عمل من املتوقع أن تستكمل يف العام املقبل

، وهو مقرر   ٥لد كبلد عامل مبوجب املادة      أشار املقرر اخلاص بأرمينيا إىل إعادة تصنيف الب        -١٤٠
اختذ يف روما العام املاضي، وطالبها باستكمال تصديقها على تعديل لندن حبيث تصبح بعد ذلك مؤهلة                 

 .للحصول على املساعدة من الصندوق متعدد األطراف

كربون مقدم مشروع مقرر آخر التهنئة لنيبال على استيالئها على شحنة كبرية من مركبات ال              -١٤١
 ١٤/٧وكان املقرر   .  الكلورية فلورية استوردت بصورة غري شرعية، ورحب باإلبالغ عن هذه احلقيقة           

جتارة غري مشروعة ال ميكن أن ختصم من         "الذي اعتمد يف روما قد نص على أن الكميات الداخلة يف             
 كان املقرر   ويف ضوء هـذا،  "  استهالك طرف شريطة أال يطرح هـذا الطرف الكميات هذه يف أسواقه          

ومع ذلك فقد قررت نيبال أن      .   يف حقيقة األمر خمطئا يف اإلبالغ عن أن نيبال يف حالة عدم امتثال             ١٤/٢٣
تفرج عن أي جزء من مركبات الكربون الكلورية فلورية املستوىل عليها إىل سوقها احمللي، ولذا فإهنا سوف  

 .ة أن تبحث هذا الوضع بدقة بالغةتضع بذلك البلد يف حالة عدم امتثال، وسيكون على اللجن

اختتم رئيس جلنة التنفيذ بيانه بإعرابه عن تقديره لزمالئه يف اللجنة ويف أمانة األوزون وأمانة                -١٤٢
وبصدد .  الصندوق متعدد األطراف ووكاالت التنفيذ، ومجيع األطراف اليت حضرت اجتماع اللجنة            

ر كل مرحلة من مراحل عمل اللجنة، فإنه أعرب عن          مالحظتها بأن مشروعات املقررات اليت قدمها تصو      
اعتقاده بأن نظام االمتثال التابع لربوتوكول مونتريال يتسم باملرونة، وبأنه نظام متقدم وينظر إليه على نطاق 

وبتأييد من مجيع األطراف أعرب عن اعتقاده       .  واسع كنموذج لالتفاقات البيئية متعددة األطراف األخرى      
 . سوف يواصل حتسنه يف املستقبلبأن هذا النظام
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أعرب مجيع املمثلني الذين أدلوا بكلمات عن شكرهم للجنة التنفيذ ملا قامت به من عمل                  -١٤٣
وذكر ممثل مصر أنه قدم بيانات يف ذلك الصباح تدل على أن مصر ممتثلة يف احلقيقة للتجميد                    .  شاق

 بأهنم سوف يقدمون    الو تايلند والفلبني ونيكاراغو   وباملثل قال ممث  .  املفروض على استهالك بروميد امليثيل    
عما قريب بيانات تدل على نفس هذا املوقف، وهناك احتمال يف بعض احلاالت أن تكون األرقام اخلاصة                 

 .باستخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن قد أُدخلت خطئاً يف بيانات االستهالك الكلي

ها قد قدم توضيحاً لعدم امتثاله الستهالك بروميد امليثيل يف عام            ذكرت ممثلة التفيا بأن بلد     -١٤٤
 الستخدامات ما بعد اجلين مل يصدر هبا         ٢٠٠١ طن مستوردة يف     ١٤,٧وأن كمية قدرها    .  ٢٠٠١

يضاف إىل ذلك أن    .  ترخيص من وزارة البيئة، وإمنا مت ذلك على أساس ترخيص صدر من وزارة الزراعة             
، وأن الواردات الستخدامات ما بعد      ٢٠٠٣  –  ٢٠٠١ا أن تستخدم خالل فترة      الشحنة كان من املتوقع هل    

وهكذا يكون  .  ٢٠٠٣، ومن املتوقع أن تظل كذلك يف عام          ٢٠٠٢جين احملاصيل بلغت صفراً يف عام       
 .االستخدام الفعلي لكل سنة من السنوات الثالث دون املستويات املسموح هبا لالستهالك

ران اإلسالمية عن أسفه ألن جلنة التنفيذ مل تتمكن من حبث طلب بلده             أعرب ممثل مجهورية إي    -١٤٥
بتنقيح خط األساس اخلاص هبا، وأعرب عن قلقه من أن املنهجية اجلديدة جيري تطبيقها يف وقت متأخر،                  

. على افتراض أن تدابري الرقابة سوف تطبق عما قريب على ميثيل الكلوروفورم، ورابع كلوريد الكربون               
إيران تواجه اآلن صعوبة احلصول على املساعدة املالية من الصندوق متعدد األطراف، حيث أهنا               وقال إن   

وأعرب عن رغبة قوية يف أن تتفادى إيران         .  تطلب إدخال تغيري على بيانات خط األساس اخلاص هبا         
ى أثناء هذا   الدخول يف حالة عدم االمتثال، وأعرب عن أمله يف أن تنظر جلنة التنفيذ يف طلبها مرة أخر                 

 .االجتماع

قدمت ممثلة أرمينيا بياناً يدل على أن بلدها صادق اآلن على تعديل لندن وعلى تعديل                   -١٤٦
وبصدد حديث ممثل جامايكا نيابة عن      .  كوبنهاجن، وأنه قد أودع صكوك التصديق لدى األمم املتحدة        

 مثة خطابات قد أرسلت غري أهنا       سانت فنسنت وغرينادين، فقد اعتذر عن عدم تقدمي خطة عمله، وقال إن           
والحظ ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية بأن جملس مرفق البيئة العاملية           .  مل تصل إىل اللجنة قبل انعقاد االجتماع      

عليه أن يعتمد مبادرة بناء القدرات املشار إليها يف مشروعات املقررات اخلاصة بتدعيم التعزيز املؤسسي                
 .داهتا مبرحلة انتقال، واقترح أن يعدل النص بصورة مناسبةللبلدان اليت متر اقتصا

. ورداً على أسئلة، وجه رئيس جلنة التنفيذ الشكر إىل األطراف على ما أبدته من مالحظات                -١٤٧
وقال إن مشروع املقرر اخلاص بالتفيا سوف يتم تعديله على أساس أهنا طرف قدم توضيحاً للتجارة،                  

كذا األمر بالنسبة ملشروع املقرر اخلاص بالتعزيز املؤسسي الصادر عن           والذي حدث يف االستهالك وه    
وتطلعت اللجنة إىل حبث مجيع البيانات اجلديدة اليت ذكرهتا األطراف وذلك أثناء              .  مرفق البيئة العاملية  

ثال وهبذه التغيريات، قرر اجلزء التحضريي أن حييل مشروعات املقررات بشأن مسائل االمت           .  اجتماعها التايل 
 .وإبالغ البيانات إىل اجلزء رفيع املستوى العتماده
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 طلب جنوب أفريقيا احلصول على املساعدة التقنية واملالية من مرفق البيئة العاملية -خامساً 
 من حيث أن هذا املقرر طلب إىل مرفق البيئة          ١٢/٤وبصدد إشارة األمني التنفيذي إىل املقرر        -١٤٨

ه املستقبلية إزاء استمرار تقدمي املساعدة إىل البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال             العاملية أن يوضح التزامات   
 مليون  ٦٠فيما يتعلق جبميع املواد املستنفدة لألوزون، فقد كرر بأن مرفق البيئة العاملية قد خصص مبلغ                 

ص التدرجيي من    مليون دوالر خصصت خلطة عمل مشروعات التخل       ١٢دوالر من أجل هذه الغاية، منها       
وأثناء اجتماعه  .   لدى البلدان املؤهلة للحصول على هذه املساعدة       ٢٠٠٦  –  ٢٠٠٤بروميد امليثيل للفترة    

الثالث والعشرين، كان الفريق العامل مفتوح العضوية قد حبث اقتراحاً من جنوب أفريقيا لطلب املساعدة                
ميد امليثيل، كما حبث مشروع املقرر حول هذا        من مرفق البيئة العاملية من أجل التخلص التدرجيي من برو         

وقد أدرج هذا املشروع يف املرفق لتقرير الفريق العامل              .  املوضوع لكي تبحثه األطراف     
(UNEP/OzL.Pro/WG.1/23/5)  .            وقال األمني التنفيذي إنه خالل مكاملة أخرية أثناء املؤمتر لرئيس مرفق البيئة

ئة العاملية يتابع املوضوع، وأنه سوف يبحثه خالل االجتماع القادم جمللس           العاملية منا إىل علمه أن مرفق البي      
 .مرفق البيئة العاملية

ذكرت ممثلة أنه بينما كانت حكومتها ختشى يف بداية األمر من أن أي ختصيص جلنوب                  -١٤٩
ثيل خالل الفترة   أفريقيا كجزء من املبلغ الذي خيصصه مرفق البيئة العاملية للتخلص التدرجيي من بروميد املي             

 قد ال يكون يف صاحل البلدان ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقال فقد تلقت                  ٢٠٠٦  –  ٢٠٠٤
 يف املائة ٢٠تطمينات من جنوب أفريقيا بأن هذا الطرف سوف حيد من متطلباته خالل تلك الفترة لتحقيق 

وقالت إن من الضروري    .  د امليثيل فقط من التخفيض، وليس ختلصاً تدرجيياً كامالً من استخدام برومي          
التأكيد على أن مثل هذا الطلب للحصول على التمويل من مرفق البيئة العاملية جيب أن تدعمه األطراف يف                  

ويف هذا الصدد، ذكر أن مرفق البيئة العاملية قد يرغب يف           .  بروتوكول مونتريال فقط على أساس استثنائي     
 . استثنائيحبث تقدمي مثل هذا التمويل على أساس

وبصدد إعراب أحد املمثلني عن تأييده ملشروع املقرر، أشار إىل ضرورة تقدمي مربرات إىل                -١٥٠
 الفقرة ٥مرفق البيئة العاملية بأن مثل هذا الطلب ال يشكل سابقة لتمويل أطراف أخرى عاملة مبوجب املادة     

ن اجتماع األطراف ال يبحث عن حل هلذه وقال ممثل آخر يؤيد مشروع املقرر أيضاً أنه يشعر بالقلق أل         .  ١
 .املسألة وإمنا يعهد هبا إىل جهاز ال تدخل املسألة يف اختصاصه

قرر اجلزء التحضريي إحالة مشروع املقرر بشأن طلب املساعدة التقنية واملالية من مرفق البيئة               -١٥١
 .العاملية إىل جنوب أفريقيا إىل اجلزء رفيع املستوى العتماده

التقرير املايل عن الصناديق االستئمانية التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال             -سادساً 
 بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وميزانية بروتوكول مونتريال

قدم األمني التنفيذي التقرير املايل عن الصناديق االستئمانية التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون              -١٥٢
–٢٠٠٢وبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون عن العام األول من فترة السنتني                

 ومذكرة األمانة بشأن    (UNEP/OzL.Pro.15/5) مقابل امليزانيات السابقة     ٢٠٠٢ واملصروفات لعام    ٢٠٠٣
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 للصندوق االستئماين   ٢٠٠٥ترحة   وامليزانية املق  ٢٠٠٤ وامليزانية املقترحة لعام     ٢٠٠٣امليزانية املعتمدة لعام    
وأوضح بأن رئيس   .  (UNEP/OzL.Pro.15/6)لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون         

اللجنة املعنية بامليزانية، اليت أنشئت أثناء االجتماع الرابع عشر لألطراف سوف يقدم تقريراً إىل اجللسة                 
 .العامة عن نتائج مداوالته

 قدم رئيس جلنة امليزانية، ممثل اجلمهورية التشيكية ورقة غرفة اجتماع حتتوي على               ومن مث  -١٥٣
وأشاد باإلدارة املمتازة للصندوق    .  مشروع مقرر يوضح نتائج املناقشات املكثفة اليت جرت يف اللجنة          

صصة من   يف املائة من املصروفات املخ     ٩٤، مت إنفاق    ٢٠٠٢االستئماين حىت تارخيه، وأبلغ بأنه يف عام        
امليزانية متشياً مع املقرر الصادر عن االجتماع الرابع عشر لألطراف، وقال إن اللجنة هتدف إىل إبقاء امليزانية      
عند مستويات مقبولة، مبا يف ذلك عدم وجـود زيادة رمزية يف املسامهات، واخنفاض يف حجم الفائض                 

 . أمريكيا دوالرا٧ً ٧٩٢ ٠١٢املتراكم والذي وصل مستواه حالياً إىل 

)١( دوالراً ٤  ٥١١  ٨٧٣، قيمة   ٢٠٠٤وبنـاء على ذلك، بلغـت امليزانية لعام         -١٥٤
متضمنة  

 ٣  ٧٤٦  ٨٦١ مبا قيمته    ٢٠٠٥وحددت امليزانية لعام    .   دوالر لتكاليف استعراض اآللية املالية     ٥٠٠  ٠٠٠
 يف  ١٥ آخر بنسبة     وسحب ٢٠٠٤ يف املائة من الفائض املتراكم يف عام         ٣٠وسيتم سحب حوايل    .  دوالراً

.  للتمكن من الوفاء هبذه األرقام دون زيادة مستوى املسامهات الواردة من األطراف             ٢٠٠٥املائة يف عام    
أكتوبر / تشرين األول  ٣١ دوالراً حىت    ٣  ٧٨١  ٩٣٩والحظ أن مستوى االلتزامات غري املسددة بلغ         

 .، وحث مجيع األطراف على تسديد مسامهاهتا فوراً وبالكامل٢٠٠٣

الحظ ممثل الربازيل أن جدول األنصبة املقررة الذي وضعته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف                -١٥٥
 ويستبدل  ٢٠٠٣ ستنتهي صالحيته بنهاية عام      ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٥/٥قرارها  

شأن ما إذا كان    وتال ذلك نقاش ب   .  جبدول أنصبة جديد مطروح حالياً على بساط البحث يف اجلمعية العامة          
 أو ما إذا كان جيب االستمرار يف استخدام          ٢٠٠٤اجلدول اجلديد ينبغي استخدامه للمسامهات يف عام        

فمشكلة التحول إىل اجلدول اجلديد مباشرة تتمثل يف أنه نظراً ألن            .  ٢٠٠٣  –  ٢٠٠١اجلدول السابق،   
ىل إبطاء األمانة يف إرسال طلبات      ، فإن ذلك سيؤدي إ    ٢٠٠٣إقراره لن يتم حىت وقت متأخر جداً من عام          

وأضافت األمانة قائلة إن املمارسة العادية املعمول هبا لدى وكاالت األمم            .  ٢٠٠٤بشأن مسامهات عام    
املتحدة تتمثل يف استخدام اجلدول الساري وقت اعتماد امليزانيات؛ ويف حالة اتفاقية فيينا وبروتوكول                

، ومسامهات عام   ٢٠٠٣  –  ٢٠٠١ى أساس جدول األنصبة      عل ٢٠٠٤مونتريال ُتقيمَّ مسامهات عام     
 .٢٠٠٦ – ٢٠٠٤ على أساس جدول األنصبة ٢٠٠٥

قرر اجلزء التحضريي أن حييل إىل اجلزء رفيع املستوى العتماده، مشروع املقرر بشأن املسائل               -١٥٦
مانة ستقدم  املالية، كما اتفق اجلزء التحضريي على اعتماد مشروع مقرر على أساس يفهم منه بأن األ                

مقترحات إىل االجتماع السادس عشر لألطراف بشأن جدول األمم املتحدة لألنصبة اليت على األطراف               
                                                            

 ٢٠٠٤مارس  /جتماع غري العادي لألطراف املقرر عقده يف آذار         املتعلق باال  ١٥/٥٦عقب اعتماد املقرر     )١(
 إليضاح التكاليف   ١٥/٥٢واالجتماع االستثنائي للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل، مت تنقيح أرقام امليزانية يف املقرر                

 .اإلضافية هلذه االجتماعات



UNEP/OzL.Pro.15/9 

35 

اعتماده يف السنوات املالية التالية للصندوق االستئماين، استناداً إىل البحوث يف جمال ممارسة تقدمي                  
 .املسامهات إىل اتفاقات بيئية متعددة أطراف أخرى

 طورات األخرية بشأن وضعية املراقب ألمانة األوزون لدى اجتماعات منظمة التجارة العامليةالت -سابعاً 
قدم األمني التنفيذي تقريراً حول مسألة وضع املراقب ألمانة األوزون لدى جلنة التجارة                -١٥٧

ؤمتر الوزاري ملنظمة   وكانت هذه املسألة قد طرحت للمناقشة أثناء امل       .  والتنمية التابعة ملنظمة التجارة العاملية    
 ولكن املؤمتر انتهى دون أن يتوصل       ٢٠٠٣سبتمرب  /التجارة العاملية املعقود يف كانكون، املكسيك يف أيلول       

 .إىل اتفاق بشأهنا، ومن مث ظلت مسألة وضعية املراقب معلقة حىت اآلن وأحاط االجتماع علماً باملعلومات

 مسائل أخرى -ثامناً 
 مانة لتقرير منتصف العام بشأن مسائل امليزانيةاحتمال تقدمي األ -ألف 

أعلن ممثل كندا أن مشاورات موسعة عقدت مع املندوبني بشأن مشروع املقرر حول هذه                - ١٥٨
وبعد ذلك قامت كندا بسحب مقترحها بإعداد مشروع        .   يف اآلراء  توافقاملسألة، ولكن مل يتم التوصل إىل       

 .مقرر

  احمللية األساسيةاإلنتاج لسد االحتياجات -باء 

قدم ممثل كندا ورقة قاعة اجتماع تشمل مشروع مقرر بشأن اإلنتاج لسد االحتياجات احمللية               -١٥٩
والحظ أن مقرر االحتاد األورويب بوقف اإلنتاج لسد          .  ٥األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة       

 الفريق العامل مفتوح العضوية يف       االحتياجات احمللية األساسية الذي كان قد أعلن عنه أثناء اجتماع           
وقال إن اخنفاض مركبات الكربون الكلورية      .  يوليه، قد لقي ترحيباً من كندا وأطراف أخرى كثرية        /متوز

 قد أعاقت لبعض الوقت املضي قدماً       ٥فلورية وسهولة توافر هذه املادة لدى البلدان العاملة مبوجب املادة           
صة اليت أيدها تقييم مشروعات خطط إدارة التربيد، ومشروعات         حنو التخلص التدرجيي، وهذه هي اخلال     

وقال إن اإلجراء الذي يتخذه     .  االستعادة وإعادة التدوير، اليت مل حتقق التخفيض يف االستهالك املرجو          
 .االحتاد األورويب سوف يؤدي إىل ارتفاع يف األسعار ويشجع على زيادة سرعة التخلص التدرجيي

هم، مع ذلك، عدم املضي قدماً دون إجراء حتليل كامل للعرض والطلب حىت             وقال إن من امل    -١٦٠
، وأن كندا تقترح لذلك، أن جيري فريق التكنولوجيا          ٢٠١٠حيني وقت التخلص التدرجيي الكامل يف        

، ومدى  ٥والتقييم االقتصادي دراسة للمتطلبات املستقبلية املتوقعة لدى األطراف العاملة مبوجب املادة             
، واألطراف غري العاملة هبا،     ٥ هبذه االحتياجات من اإلنتاج لدى األطراف العاملة مبوجب املادة            الوفاء

والتأثريات احملتملة لربامج التدريب ومشروعات االستعادة وإعادة التدوير، ودراسة التحركات السعرية             
 ٥ة مبوجب املادة    ، وهي مجيعاً عوامل تساعد على إعداد األطراف العامل        ٢٠٠٣  –  ٢٠٠١خالل الفترة   

لالخنفاض املتوقع يف إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية وأعرب عن أمله يف أن يقدم هذا التقرير                 
 .إىل الفريق العامل مفتوح العضوية أثناء اجتماعه الرابع والعشرين
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 املبادرة  رحب العديد من املمثلني مببادرة كندا، والحظوا أن على الرغم من أنه بينما تلك               -١٦١
مهمة لتوسيع فارق السعر بني مركبات الكربون الكلورية فلورية وبدائلها، فإن االنتقال منها ينبغي أن                 

وأضاف أن من املهم حتاشي حدوث اختالالت يف اإلمدادات وارتفاعات مفاجئة يف            .  يكون سلساً وممكناً  
 ردود فعل سيئة ممكنة ضد بروتوكول       األسعار، األمر الذي قد يؤدي إىل االختالل االقتصادي، وحىت إىل         

وقدم ممثل االحتاد األورويب معلومات تفيد بأن دوله األعضاء قد وافقت طوعياً على إهناء اإلنتاج               .  مونتريال
لسد االحتياجات احمللية األساسية يف اليونان، إيطاليا، أسبانيا، فرنسا، هولندا واململكة املتحدة، وأن احلجم              

كربون الكلورية فلورية اليت مل تنتج مقارنة خبط األساس الذي حدده تعديل بيجني قد              الكلي من مركبات ال   
وأضاف أنه قد مت اإلعراب عن بعض القلق        .   يف املائة  ٤١ طناً أي ما ميثل اخنفاضاً قدره        ٢١,٧٣٨تصل إىل   

، ومن مث   ٥ املادة   مما إذا كان ذلك سيكون اخنفاضاً كبرياً أكثر من الالزم بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب             
 .رحب باملقرر املقترح

رحب السيد المربت كوجربز الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كذلك            -١٦٢
وقال إنه من الصعب أن نعرف يف هذه املرحلة . مبشروع املقرر، وأقترح إدخال بعض التعديالت على النص

ة من جانب االجتماع الرابع والعشرين للفريق العامل مفتوح          مما إذا كان يف املستطاع استكمال الدراس      
العضوية ألن االجتماع اخلامس عشر لألطراف عليه أن يستكمل عمله مبا يف ذلك البت يف مجيع القضايا                  

 .اليت قد يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي االضطالع هبا

. ح مت وضعه بعد التشاور مع العديد من الوفود        وبعد ذلك قدم ممثل كندا مشروع مقرر منق        -١٦٣
ومتثلت التغيريات اليت أدخلت على النسخة األصلية يف إدخال رابع كلوريد الكربون يف التحليل، وسوف                
يتم إصدار تقدمي شرح لألسباب الداعية إلجراء هذه الدراسة وتوضيح للتحاليل اليت سوف تتم، وإضافة                

 .لزمين اخلاص بالدراسةإىل التمديد احملتمل للجدول ا

ورداً على سؤال عما إذا كانت اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لديها اآلن بالفعل               -١٦٤
املعلومات املطلوبة يف الدراسة، أوضح ممثل أمانة الصندوق متعدد األطراف بأن على الرغم من أن األمانة                 

تلزم هلذه الدراسة، فإهنا مل تقم بالتحليل املوسع         قد قامت بالفعل جبمع بعض املعلومات اليت ميكن أن           
 .املتوخى يف املقرر

الحظ ممثل منظمة بيئية غري حكومية أن املواد املستنفدة لألوزون اليت تنتجها األطراف غري                -١٦٥
ر إىل   ينتهي هبا األم   ٥ للوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة          ٥العاملة باملادة   

ومن مث فقد أبدى ترحيباً حاراً باإلجراء الطوعي من جانب االحتاد             .  الدخول يف االجتار غري املشروع    
 ال تزال تنتج    ٥األورويب بوقف مثل هذا اإلنتاج، وإن كان قد الحظ أن األطراف العاملة مبوجب املادة                

 سنوات من املوعد الذي كان      كميات كبرية من مركبات الكربون الكلورية فلورية وذلك بعد مرور سبع          
وناشد األطراف أن تضاعف من جهودها الستكمال التخلص         .  ينبغي أن يتوقف فيه إنتاج تلك املواد       

التدرجيي الكامل من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وعدم استخدام الدراسة اليت يدعو إليها مشروع               
 .املقرر كذريعة للخمول وعدم اختاذ إجراء



UNEP/OzL.Pro.15/9 

37 

جلزء التحضريي أن حييل مشروع املقرر بشأن اإلنتاج للوفاء باالحتياجات األساسية             قرر ا  -١٦٦
 .احمللية إىل اجلزء رفيع املستوى العتماده

 اختصاصات أفرقة التقييم -جيم 

شرح األمني التنفيذي االختصاصات لوالية أعضاء فريق التقييم العلمي، وفريق تقييم اآلثار              -١٦٧
 وقال إن هذه    ٢٠٠٦ اليت عليها أن تعد تقييمات لعام         االقتصاديوجيا والتقييم   البيئية وفريق التكنول  

االختصاصات مل يتم االنتهاء منها بعد، وأنه مل يتخذ قرار حول هذا املوضوع بعد كمشروع يقدم إىل                   
وتساءل عما إذا كان هناك أي طرف يرغب يف مساعدة الرئيسني املشاركني يف إعداد               .  االجتماع احلايل 

روع مقرر أثناء هذا االجتماع، وما إذا كان ينبغي على أمانة األوزون والرئيسْين املشاركْين االضطالع               مش
هبذه املهمة، أو ما إذا كان ينبغي تأجيل هذا املقرر إىل ما بعد مناقشة االختصاصات أثناء االجتماع التايل                   

 . لألطرافللفريق العامل مفتوح العضوية وتقدميه إىل االجتماع السادس عشر

قال الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي متحدثاً نيابة عن ثالثة أفرقة تقييم              -١٦٨
 يف فريق التقييم العلمي، ويف فريق اآلثار البيئية، فإهنم           اخلرباءإنه من أجل اإلعداد الكايف لتشكيل فريق         

ثناء االجتماع احلايل، وأال يتم االنتظار حىت انعقاد        يفضلون أن يكون بني أيديهم قراٌر حول هذه املسألة أ         
 .االجتماع السادس عشر لألطراف

 اختاذ إجراء، اقترح أحد املمثلني أن تقوم األمانة بالتعاون            ضرورةوبصدد اإلشارة إىل     -١٦٩
والتعاضد مع الرئيسْين املشاركْين بإعداد مشروع مقرر أويل حول هذا املوضوع وتقدميه إىل هذا                  

 .جتماعاال

قدم األمني التنفيذي ورقة غرفة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر عن اختصاصات فريق                -١٧٠
التقييم العلمي، وفريق تقييم اآلثار البيئية، وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، واليت أعدهتا األمانة               

 .بالتعاون الوثيق مع الرؤساء املشاركني ألفرقة التقييم

 من منطوق املقرر اليت تشري إىل أمهية التخلص    ٦د املمثلني عن رأي مفاده أن الفقرة        أعرب أح  -١٧١
. من املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة للتنمية املستدامة، متثل عنصراً جديداً يف إطار بروتوكول مونتريال              

لفريق قد أجروا   ورداً على ذلك قال رئيس مشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن أعضاء ا              
مناقشات مع املمثل، وأن الشواغل اليت أثارها ستؤخذ يف االعتبار بصورة تامة يف التقييم الكامل على النحو                 

 .املبني يف نص االختصاصات

ورداً على استفسار مطروح، أكد رئيس مشارك لفريق تقييم اآلثار البيئية أن دراسات الفريق               -١٧٢
كما أجرى تنقيحات حتريرية على      .   راعت أيضاً التأثريات على صحة البشر       املتعلقة بالتأثريات البيئية  

مشروع املقرر وقبل التعديل الذي اقترحه ممثل آخر بشأن األخذ يف االعتبار أيضاً البلدان اليت متر اقتصاداهتا                 
 .املستدامةمبرحلة انتقال يف عملية تقييم أمهية التخلص من املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة للتنمية 
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قرر اجلزء التحضريي أن حييل إىل اجلزء رفيع املستوى، العتماده مشروع املقرر، بصيغته                -١٧٣
املعدلة، واملتعلق باختصاصات فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم              

 .االقتصادي

صندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول     مشروع مقرر عن تقرير اللجنة التنفيذية لل        -دال 
 مونتريال

قدم ممثل اليابان ورقة غرفة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر عن قضية كان قد أثارها يف                  -١٧٤
بيانه املوجه إىل االجتماع اخلامس عشر لألطراف كرئيس للجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف أال               

عمول به حالياً الختيار وتوظيف كبري موظفي أمانة الصندوق          وهي وجود عيوب وغموض يف التدبري امل      
واتفق الرئيس املشارك على أن يناقش مشروع املقرر من جانب اجلزء التحضريي حىت              .  متعدد األطراف 

 .وأن كانت القضية قد نشأت عن تقرير موجه إىل اجلزء رفيع املستوى

جريت بشأن التوظيف، بأن اإلجراء املعمول به       أوضح ممثل اليابان أنه تبني يف أحدث حماولة أُ         -١٧٥
حالياً لتوظيف كبري املوظفني قد أثر بصورة سلبية على عمل اللجنة التنفيذية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة                 
وأمانة األمم املتحدة وتطلّب قدراً هائالً من املوارد، كما أدى أيضاً إىل نشوء فراغ يف رئاسة أمانة                    

 حرصاً منه على تفادي تكرار وضع كهذا يف املستقبل، فإن اليابان تقدم مشروع مقرر               وقال إنه .  الصندوق
وأعرب عن األمل بأن توافق     .  حيتوي يف تذييله على اشتراط جديد لفهم اختصاصات اللجنة التنفيذية          

األطراف على تعديل هذه االختصاصات على غرار هذه اخلطوط أثناء االجتماع السادس عشر لألطراف،              
طلب من اللجنة التنفيذية التشاور مع املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة األمم املتحدة،                وي

 .وأن تعد تقريراً عن نتائج هذه املشاورات إىل االجتماع السادس عشر لألطراف

الن ككبرية  قال العديد من املمثلني يف معرض تأييدهم التام للتعيني عن جدارة لآلنسة ماريا نو              -١٧٦
. إن مثة مزايا يف املقترح الذي قدمته اليابان         .  املوظفني اجلديدة ألمانة الصندوق متعدد األطراف       

فاختصاصات اللجنة التنفيذية مل تكن مواكبة لتطور الصندوق متعدد األطراف والقضايا الناشئة أثناء اختيار              
ومع أنه  .  ستقامة ومصداقية اللجنة التنفيذية   وتوظيف كبري املوظفني كانت مثاراً للقلق، وتؤثر على مدى ا         

من الضروري توضيح هذا الوضع، فإن مشروع املقرر مل ميثل احلل الوحيد وأن األطراف األخرى حباجة                 
وحيث أن كبري املوظفني اجلدد قد مت البت يف أمره،          .  إىل فرصة لتقدمي اقتراحات فيها لتعديل االختصاصات      

 .شاف مجيع اخلياراتفثمة ما يكفي من الوقت الستك

قرر اجلزء التحضريي أن حييل إىل اجلزء رفيع املستوى مشروع املقرر بشأن اختصاصات                -١٧٧
 .اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف العتماده على النحو الذي نقحه ُمقَِدْم املقترح

 جتارة الترانزيت الدولية يف املواد املستنفدة لألوزون -هاء 

 يف آسيا، مشروع    ٥ طرفاً عامالً مبوجب املادة      ٢١ثل سري النكا، متكلماً نيابة عن       قدم مم  -١٧٨
مقرر يطلب إىل األمانة إجراء دراسة حول جدوى وضع نظام اقتفاء أثر الشحنات احملولة وتأمينها، وكذلك 

 للجنة التنسيق   وكان اجتماع عقد مؤخراً   .  التجارة الوسيطة، وجتارة الترانزيت يف املواد املستنفدة لألوزون       
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لشبكتني إقليميتني قد خلص إىل نتيجة مفادها أن مجيع البلدان تقريباً يف منطقته تواجه مشاكل يف مراقبة                  
 تفيد يف معاجلة ١٤/٧االجتار غري املشروع، وارتأوا أن طرق مراقبة جتارة الترانزيت اليت يشجع عليها املقرر    

 .الواردات غري املشروعة

 أثناء االجتماع   ١٤/٧مثلني مع ذلك إىل أن املناقشات اليت جرت بشأن املقرر           وأشار أحد امل   -١٧٩
والحظ عدد  .  الرابع عشر لألطراف قد خلصت إىل أن سبل مراقبة جتارة الترانزيت هذه متثل عبئاً مفرطاً               

قت متأخر  من املمثلني اآلخرين أنه بينما هلذا املوضوع أمهية أكيدة، فإن مشروع املقرر بشأنه قد قدم يف و                
وعلى هذا األساس فإن اجلزء التحضريي يوافق على تأجيل حبث هذه            .  حبيث يتعذر حبثه بصورة مناسبة    

 .املسألة حىت االجتماع الرابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية

 اجلزء رفيع املستوى -تاسعاً

 افتتاح اجلزء رفيع املستوى -ألف 

، وافتتح  ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ و ١٣جتماع يومي   عقد اجلزء رفيع املستوى من اال      -١٨٠
 على يد رئيس مكتب االجتماع      ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ صباح اخلميس    ١٠,٥٠يف متام الساعة    

وقد َشّرَف االجتماع باحلضور نائب     ).  سري النكا (الرابع عشر لألطراف السيد حبيب حممد فاروق         
 .رئيس كينيا السيد مودي أوري

وقدم التالميذ من مدرسة حضانة أغاخان عروضاً ترفيهية أمام األطراف حيث أنشدوا بعض              -١٨١
وأومأوا إىل مظلة طبقة األوزون وضرورة وقف        .  األغاين والقصائد اليت حتمل رسالة محاية األوزون       

لمحافظة على  استخدام املواد الكيميائية السيئة يف الثالجات ويف معاجلة النباتات، ويف املصانع، وذلك ل             
 .طبقة األوزون

 تقدمي اجلوائز إىل وحدات األوزون الوطنية البارزة -باء 

، وقد مت تنظيم تقدمي     ٢٠٠٣قدم رئيس املكتب جائزة وحدات األوزون القطرية املتميزة لعام           -١٨٢
رنامج األمم  اجلوائز بواسطة برنامج عمل األوزون التابع لشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد، ويقدمها ب           

املتحدة للبيئة حتت رعاية الصندوق متعدد األطراف كل ثالث سنوات من أجل اإلشادة جبهود وحدات                
وُتقَدم اجلوائز  .  األوزون القطرية اليت تواجه حتديات يومية تتمثل يف تنفيذ بروتوكول مونتريال يف بلداهنا             

ودعيت مجيع  .  ألداء وااللتزام واحلماس  عرفاناً خاصاً لوحدات األوزون القطرية اليت برزت من حيث ا          
وأشتمل فريق اختيار الفائزين على ممثلني من أمانة        .   إىل تقدمي ترشيحاهتا   ٥البلدان العاملة مبوجب املادة     

الصندوق متعدد األطراف، وأمانة األوزون، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،             
وقد قُِدمت اجلائزة إىل رؤساء وفود الصني وفيجي        .  ة للتنمية الصناعية والبنك الدويل    ومنظمة األمم املتحد  

 نيابة عن وحدات األوزون القطرية يف بالدهم اليت ستستفيد من جولة             ٢٠٠٣وجامايكا والسنغال لعام    
 .وندراسية إىل كندا ينظمها برنامج األمم املتحدة للبيئة ورابطة مانوتوبا لصناعات محاية األوز

ولدى تقدميه اجلوائز، أشار الرئيس إىل أن الصني بصفتها أكرب منتج ومستهلك للمواد                 -١٨٣
املستنفدة لألوزون يف العامل قد حققت تقدماً ملحوظاً عن طريق وحدة األوزون القطرية لديها للتخلص                
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رجيياً من أكثر من     كانت الصني قد ختلصت تد     ٢٠٠٢ويف هناية   .  التدرجيي من إنتاج واستهالك تلك املواد     
 طن من مركبات الكربون الكلورية فلورية حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من حيث استهالك              ٢٧  ٠٠٠

 يف املائة مقارنة خبط األساس، وحنو       ٤٧مركبات الكربون الكلورية فلورية، مما أدى إىل اخنفاض قدره           
الكربون الكلورية فلورية، أي ما ميثل       طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من إنتاج مركبات          ١٥  ٠٠٠

 مشروع وتسع   ٢٠٠وقد أعدت الصني أكثر من      .   يف املائة مقارنة خبط األساس لديها      ٣١اخنفاضاً قدره   
خطط قطاعية للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، وخطة إنتاج قطاعية تشجع املشروعات على    

واتبعت الصني هنجاً جتديدية    .  ألوزون قبل الوقت احملدد لذلك    التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة ل      
 .إلدماج بروتوكول مونتريال يف صلب سياساهتا البيئية القطرية وخلق وعي عاملي

 حتقق التخلص التدرجيي    ٥وأبرز الرئيس أن فيجي كانت أول دولة عاملة مبوجب املادة              -١٨٤
، وأهنا قد حافظت على استهالك بنسبة        ٢٠٠٠عام  الكامل من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف         

الصفر منذ ذلك احلني عن طريق التدريب يف قطاع التربيد واجلمارك، وبإنشاء رابطة صناعات للتدريب يف                
. واستحداث نظام الشهادات وَمأَْسَست بروتوكول مونتريال يف مناهج معاهدها احمللية           .  جمال التربيد 

لدى فيجي من أول أعضاء شبكة مسؤويل املواد املستنفدة لألوزون جلنوب وكانت وحدة األوزون القطرية 
كما كانت فيجي سباقة يف اإلقليم، وأظهرت الريادة        .  شرق آسيا واحمليط اهلادئ، ودعمتها يف ذلك السويد       

يف مساعدة الدول اجلزرية األخرى يف احمليط اهلادئ يف أنشطة التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة                  
 .وزونلأل

وأشار إىل أن جامايكا قد جنحت يف تنفيذ برناجمها القطري للتخلص التدرجيي، وأن                  -١٨٥
 ٢٠٠٥استهالكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية سوف يتم التخلص التدرجيي منه حبلول عام                

اد تعميق  وكانت وحدة األوزون القطرية شريكاً رئيسياً يف إنتاج مو         .  وذلك نتيجة لتنفيذ نظام احلصص    
الوعي ولعبت دوراً نشيطاً للغاية يف مساعدة البلدان األخرى يف املنطقة كعضو قوي يف الشبكة اإلقليمية                 

وقد هنضت جامايكا جبهود جتديدية يف إدارة        .  ملنطقة الكارييب للمسؤولني عن املواد املستنفدة لألوزون       
كم يف االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة        املربدات وبدائل بروميد امليثيل، وبذلت جهوداً كبرية للتح       

 .لألوزون

ويف النهاية أبدى الرئيس مالحظة مفادها أن السنغال قد نفذت عملية وضع سياسات شاملة،               -١٨٦
 ١٩٩٦وأن خطة لتخفيض املواد املستنفدة لألوزون قد وضعت يف عام           .  وأن لديها نظاماً فعاالً للحصص    

 طناً يف عام    ٦٠ إىل   ١٩٩٧ طناً يف عام     ١٨٧ملواد املستنفدة لألوزون من     وأدت إىل ختفيض هائل يف ا     
وأن السنغال قامت بدور ريادي يف محل رسائل بروتوكول مونتريال إىل البلدان األفريقية                .  ٢٠٠٢

كما أن السنغال بصفتها عضواً     .  األخرى، وأهنا اضطلعت بأنشطة موسعة يف جمال تعميق الوعي اجلماهريي         
 .الشبكة قد ساعدت بلداناً أخرى يف املنطقة عن طريق التعاون بني اجلنوب واجلنوبقوياً يف 

 ترحيب من جانب ممثل حكومة كينيا -جيم 

محل نائب رئيس كينيا السيد مودي أوري حتيات حارة من السيد مواي كيباكي، ورحب                -١٨٧
 األمم املتحدة للبيئة، وبأمانة      وأشاد باملدير التنفيذي لربنامج   .  بكل املشاركني نيابة عن شعب كينيا      
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األوزون، وباملكتب، وباألطراف، وجبميع أصحاب املصاحل على جهودهم يف إحراز التقدم على صعيد               
وقال إن الشراكة كانت من العناصر الرئيسية ملواجهة        .  محاية طبقة األوزون، اليت ال تزال متثل حتدياً عاملياً        
اية طبقة األوزون، وهتيئة األمور للشراكة على مجيع          ذلك التحدي لضمان مشاركة اجلميع يف مح        

 .املستويات

وحث األطراف على املضي قدماً يف جدول أعمال الربوتوكول من خالل آليات التنفيذ                -١٨٨
وإعادة جتديد موارد الصندوق متعدد     .  وتوفري املوارد، ونقل التكنولوجيا وأنشطة بناء القدرات      .  واالمتثال

وقال .  ألموال إىل البلدان النامية من حيث أن ذلك سيسمح بترمجة االلتزامات إىل واقع            األطراف، وتقدمي ا  
وقال إن هناك حاجة    .  إن وجود إطار مؤسسي فعال أمٌر ضروري على مجيع املستويات لتنفيذ الربوتوكول           

 مثة حاجة   وأن.  لالرتقاء بأدوار املؤسسات، كال على حدة، على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية           
وقال إن هناك بدائل للمواد     .  ملحة لضمان التأييد لتيسري تنفيذ اإلجراءات املخططة على مجيع املستويات         

املستنفدة لألوزون مبا فيها بروميد امليثيل، ولكنه سيتم حبث مسائل فعالية البدائل وتكاليفها بصورة أكثر                
 .دقة

الرتفاع بالقدرات القطرية وخلق الوعي لدى      وأبرز احلاجة إىل وجود موارد كافية وإىل ا         -١٨٩
 يف املائة من التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل حبلول األول من             ٢٠البلدان النامية لتحقيق هدف الـ      

وقال إن الدروس املستفادة من البلدان املتقدمة اليت سوف تتخلص تدرجيياً من            .  ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 
وأن استراتيجية إدارة التخلص متثل حتدياً أخر       .   ذات أمهية كربى   ٢٠٠٥حبلول  بروميد امليثيل بالكامل    

ينبغي الصمود له بصورة متكاملة بطرق سليمة بيئياً للتخلص من املواد املستنفدة لألوزون واملعدات اليت                
 تشتمل على مواد مستنفدة لألوزون، ويف هذا الصدد، فإن البلدان النامية تفتقر إىل القدرات وإىل                  

ودعا إىل اتباع استراتيجية ذات قاعدة عريضة، وإىل تقاسم املسؤوليات يف النظام املشترك              .  التكنولوجيا
 .املناهض الستنفاد طبقة األوزون وذلك من أجل محاية كوكب األرض ومحاية تراثنا املشترك

 بيان املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة -دال 

ككاخيل نائب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف بيانه الذي           رحب السيد شفقت     -١٩٠
ألقاه نيابة عن السيد كالوس توبفر املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة رحب باملشاركني إىل نريويب 

كنولوجيا، والتقييم  والحظ أن األفرقة العلمية وفريقي اآلثار البيئية والت        .  املقر الرئيسي ألمانة األوزون   
 ١٠٠٠االقتصادي قد أكمال دراسة بشأن مجيع جوانب طبقة األوزون وهو جهد ضخم قام به أكثر من                  

وقد أوضحت تلك التقارير أن     .  عامل وخبري من مجيع أحناء العامل، ومتخض عن إصدار تسعة تقارير منفصلة           
 حنو إصالح طبقة األوزون الستراتوسفريية      تقدماً كبرياً قد أحرز، ولكن ال تزال هناك حاجة لبذل الكثري           

 .لألرض

كان للتمويل من جانب مرفق البيئة العاملية أثر كبري على التقدم الذي أحرزته البلدان اليت متر                 -١٩١
اقتصاداهتا مبرحلة انتقال يف الوفاء بالتزاماهتا اليت يرتبها عليها بروتوكول مونتريال، والدور احلاسم الذي               

 . التنفيذ، وكذلك االلتزام السياسي الذي أبدته تلك البلدانلعبته وكاالت
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حذرت أفرقة التقييم من أن طبقة األوزون سوف تظل معرضة، وخباصة خالل العقد القادم                -١٩٢
إن تغري املناخ من شأنه أن يزيد . من الزمن أو ما قارب ذلك، وحىت مع التنفيذ الكامل لربوتوكول مونتريال

إن عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال ميكن أن يؤخر أو         .  ون وأن يزيد من نتائجه سوءا     من استنفاد األوز  
وأعرب السيد ككاخيل عن امتنانه إىل مجيع أعضاء أفرقة         .  حىت أن مينع طبقة األوزون من استرداد عافيتها       

م املايل هلذه   التقييم ملا يقومون به من عمل قيم، وإىل احلكومات واملنظمات الصناعية اليت قدمت الدع               
 .األفرقة يف عملها

جنحت البلدان املتقدمة يف تنفيذ التخلص التدرجيي من معظم املواد املستنفدة لألوزون، وبينت              -١٩٣
وقد حتول التركيز اآلن إىل التخلص التدرجيي       .  كيفية اتباع التكنولوجيات اآلمنة من ناحية استنفاد األوزون       

وكانت البلدان النامية قد بدأت مؤخراً يف . فلورية ومن ميثيل الربوميدمن مركبات الكربون اهليدروكلورية 
وضع جداوهلا للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون ولكن بعض هذه البلدان جيد االمتثال أمراً                

، واملوارد  وبالنظر إىل توافر التكنولوجيات البديلة جلميع استخدامات املواد املستنفدة لألوزون تقريباً          .  صعباً
بل هناك . السخية اليت يتم املسامهة هبا يف الصندوق متعدد األطراف، فلم تعد هناك ذرائع تربر عدم االمتثال   

حاجة ملحة للتصدي لالجتار غري املشروع مبركبات الكربون الكلورية فلورية وذلك عرب تدابري مثل نظم                
 .الترخيص

ال َمثالٌ إجيايب جلميع املعاهدات بالنسبة لالتفاقيات       وقال السيد ككاخيل إن بروتوكول مونتري      -١٩٤
. البيئية، وأن أي فشل يف االمتثال للربوتوكول ميكن أن يسئ إىل مسعة املبادئ اليت اشتهر هبا الربوتوكول                 

ويف هذا الصدد   .  وبناء عليه فقد حث األطراف على أن تبذل جهوداً ملموسة من أجل امتثال اجلميع له               
وقال إن أكثر من    .  رج اليت تلعبه وحدات األوزون القطرية يف توجيه اجلهود حنو هذه الغاية           أبرز الدور احل  

 .مائة وحدة أوزون قطرية قد أنشئت بتمويل من الصندوق متعدد األطراف

ويف خضم مناخ النجاح واألمل هذا يوجد عدد من املواقف اليت حتتاج إىل اختاذ تدابري عاجلة                 -١٩٥
رفاً يف بروتوكول مونتريال مل تصادق بعد على تعديل لندن بينما تعديل كوبنهاجن ال               ط ١٧فهناك  .  بشأهنا

كما أن هناك أطرافاً أكثر مل تصادق بعد        .   طرفاً يف الربوتوكول   ٣٠يزال يلزم التصديق عليه من جانب       
سارع إىل  وناشد مجيع األطراف اليت مل تصادق على خمتلف التعديالت أن ت          .  على تعديلي مونتريال وبيجني   

 .ذلك

وأشار إىل أن هناك عدداً من األطراف مل يقدم مسامهاته يف الصناديق االستئمانية التفاقية                 -١٩٦
وأعرب عن امتنانه لتلك األطراف اليت دفعت مسامهاهتا بالكامل وإىل اجلماعة األوروبية، وحكومة              .  فيينا

. ية يف التكاليف اليت تتجشمها فرق التقييم      هولندا وحكومة الواليات املتحدة األمريكية ملسامهاهتا السخ       
ووجه الشكر كذلك إىل حكومات اململكة املتحدة وكندا على أول مسامهاهتا إىل الصندوق االستئماين               

وقدم شكره إىل مجيع املنظمات غري احلكومية        .  الطوعي اجلديد للرصد ولبحوث حالة طبقة األوزون       
 .ة رصد األوزون وتقدمي املسامهات القيمةومنظمات اجملتمع املدين الضالعة يف عملي
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اململكة (أعلن أن األمني العام لألمم املتحدة السيد كويف أنان قد عني اآلنسة ماريا نوالن                  -١٩٧
ومن املقرر لآلنسة نوالن    .  املسؤولة الرئيسية للصندوق متعدد األطراف خلفاً للسيد عمر العريين        )  املتحدة

 .٢٠٠٤وائل عام أن تتقلد منصبها اجلديد يف أ

بيان رئيس االجتماع الرابع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة             -هاء 
 لطبقة األوزون

أشار السيد فاروق يف بيانه االفتتاحي إىل أبرز اإلجنازات اليت حتققت يف تنفيذ بروتوكول                 -١٩٨
 البلدان النامية قد بدأت بالوفاء جبداوهلا اخلاصة        وخباصة أن .  مونتريال منذ االجتماع الرابع عشر لألطراف     

بالتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون يف أعقاب فترة السماح اليت منحت هلا ومدهتا عشر                  
 .سنوات

وأخذ الرئيس علماً بأمهية مواصلة اجلهود لتشجيع الدول اإلحدى عشرة اليت مل تنضم إىل                -١٩٩
وكما أن التصديق   .  بقة األوزون باملصادقة على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال       اجلهود الدولية حلماية ط   

على تعديالت بروتوكول مونتريال مل تتم من جانب مجيع األطراف يف الربوتوكول، وأن االمتثال من                 
 . مشكلة جلداول التخلص التدرجيي بالنسبة لبعض املواد ال تزال متثل٥جانب البلدان العاملة مبوجب املادة 

وأشاد باالجتماعات السنوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال ملا أظهرته من حنكة وقال إن              -٢٠٠
وقال إن  .  االجتماعات وفرت منرباً الستعراض تنفيذ الربوتوكول والعتماد مقررات تساعد يف ذلك التنفيذ           

 .على تنفيذها بالكامل مقرراً سيتم اعتمادها من جانب هذا االجتماع وحث األطراف ٥٠هناك حنو 

 املسائل التنظيمية -عاشراً
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال -ألف 

 من النظام الداخلي مت     ١ الفقرة   ٢١ويف اجللسة االفتتاحية للجزء رفيع املستوى وطبقاً للمادة          -٢٠١
ة ملكتب االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول         انتخاب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم بالتزكي     

 :مونتريال
 السيد ليبور أمربوزيك، مجهورية التشيك  :الرئيس 
 )جمموعة بلدان أوروبا الشرقية(   
 السيد باال ميم ماندي، نيجرييا :نواب الرئيس 
 )جمموعة البلدان األفريقية(   
 السيد رينييه لديسمه، اجلمهورية الدمينيكية   
 )جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(   
 مكاكمريي، الواليات املتحدة األمريكية. السيدة كلوديا أ   
 )جمموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى(   
 السيد غربيال للواكي، بابوا غينيا اجلديدة  :املقرر 
 )جمموعة بلدان آسيا واحمليط اهلادئ(   
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جلزء رفيع املستوى لالجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول         إقرار جدول أعمال ا    -باء 
 مونتريال

أثناء اجللسة االفتتاحية للجزء رفيع املستوى أقرت األطراف جدول األعمال التايل للجزء رفيع              -٢٠٢
 :UNEP/OzL.Pro.15/1املستوى على أساس جدول األعمال املؤقت الذي كان قد مت تعميمه برسم الوثيقة 

 :افتتاح اجلزء رفيع املستوى - ١  

 ترحيب من ممثل حكومة كينيا؛ )أ(
 بيان املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ )ب(
بيان رئيس االجتماع الرابع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن            )ج(

 .املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 :مسائل تنظيمية - ٢  

االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول       انتخاب أعضاء مكتب     )أ(
 مونتريال؛

إقرار جدول أعمال االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول             )ب(
 مونتريال؛

 تنظيم العمل؛ )ج(
 .وثائق تصديق املمثلني )د(

تقدمي أفرقة الفريق العلمي وفريق التأثريات البيئية والتكنولوجيا والتقييم االقتصادي            - ٣
 الصادرة عن   ٢٠٠٢لتقييمات الواردة يف التقرير الذي يوحد تقارير عام          بشأن ا 

 .األفرقة الثالثة

تقدمي من جانب أفرقة التقييم العلمي وتقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم             - ٤
 .٢٠٠٣االقتصادي عن التقدم احملرز يف عام 

 .اف لتنفيذ بروتوكول مونتريالتقرير اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطر - ٥

 .تقدمي من ممثل مرفق البيئة العاملية - ٦

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم      (تقدميات من ممثلي الوكاالت املنفذة       - ٧
 ).املتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل

 .بيانات رؤساء الوفود - ٨

الرؤساء املشاركني للفريق للجزء التحضريي وحبث املقررات املوصى العتمادها تقرير  - ٩
 .من جانب االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال

 .مواعيد ومكان انعقاد االجتماع السادس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال - ١٠
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 .مسائل أخرى - ١١

 .شر لألطراف يف بروتوكول مونتريالاعتماد تقرير االجتماع اخلامس ع - ١٢

 .اختتام االجتماع - ١٣

 تنظيم العمل -جيم 

 .اتفق االجتماع على اتباع إجراءاته املعتادة -٢٠٣

 وثائق تصديق املمثلني -دال 

ذكر ممثل األمانة وهو يتحدث نيابة عن املكتب أن مكتب االجتماع اخلامس عشر لألطراف               -٢٠٤
وأن .   مثلوا يف االجتماع   ١٢٥ طرفاً من أصل     ٨٣اعتمد وثائق تصديق ممثلي     يف بروتوكول مونتريال قد     

املكتب قد اعتمد مؤقتاً متثيل مثانية أطراف على أساس أهنم سوف يقدمون وثائق التصديق إىل األمانة يف                  
وحث املكتب مجيع األطرف احلاضرة لالجتماعات املستقبلية لألطراف أن يبذلوا            .  أسرع وقت ممكن  

 . من النظام الداخلي١٨هدهم لتقدمي أوراق اعتمادهم إىل األمانة على حنو ما تتطلبه املادة قصارى ج

 ٢٠٠٢تقدمي من جانب أفرقة التقييم بشأن التقييمات الواردة يف التقرير الذي يوحد تقارير عام  -حادي عشر

القتصادي التقارير  قدم السيد ستيفن أندرسون الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم ا           -٢٠٥
 .املوحدة ألفرقة التقييم الثالثة لربوتوكول مونتريال اليت قدمت كل أربع سنوات إلبراز ما ورد هبا

وأن استنفاد طبقة األوزون . وطبقاً لفريق التقييم العلمي، فإن بروتوكول مونتريال يؤدي عمله        -٢٠٦
رب ذلك، لكن ذلك سوف يتأثر بتغريين يف         يتوقع له أن يتوقف خالل السنوات العشر التالية أو ما قا           

ومع ذلك فإن طبقة األوزون سوف تظل معرضة خالل تلك السنوات            .  التركيب اجلوي والتغري املناخي   
 .العشر، حىت مع االمتثال الكامل من جانب مجيع األطراف لتدابري الرقابة اليت يفرضها بروتوكول مونتريال

ة على االمتثال لربوتوكول مونتريال من شأنه أن يؤخر، أو          أثبت الفريق كذلك أن عدم القدر      -٢٠٧
ومن ناحية أخرى فإن فرص تسريع استعادة طبقة األوزون         .  حىت أن مينع استرداد طبقة األوزون لعافيتها      

ذلك أن التخلص االفتراضي من مجيع اإلنتاج املستقبلي االصطناعي للمواد           :  لعافيتها هي فرص حمدودة   
 سوف يسرع العودة بتركيز الكلور الستراتوسفريي إىل القيم اليت كانت            ٢٠٠٣يف  املستنفدة لألوزون   

وباملثل فإن التخلص االفتراضي من االنبعاثات      .  سائدة قبل حدوث ثقب األوزون حنو أربع سنوات تقريباً        
ك العودة  اإلضافية من مجيع أشكال اإلنتاج املستقبلي واملاضي واملواد املستنفدة لألوزون سوف ُيِسَرْع تل             

 . سنوات فقط١٠بنحو 

كان فريق تقييم اآلثار البيئية قد ذكر أن استنفاد األوزون، الذي حيدث إشعاعاً سطحياً                 -٢٠٨
وقد أكدت  .   باء، يؤثر نتيجة لذلك على الكائنات احلية وعلى املواد         –متزايداً من األشعة فوق البنفسجية      

 باء له   –اليت تذهب إىل أن اإلشعاع فوق البنفسجي         الدراسات اجلديدة، بل وعززت، النتائج السابقة        
ولذلك، فإن التفاعالت بني استنفاد األوزون      .  تأثريات خطرية على اجللد والعيون ونظام املناعة يف اجلسم        

والتغري املناخي تترتب عليها نتائج بيئية، وقد حذر الفريق من أن تأثري األشعة فوق البنفسجية الضارة على                 
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 لثاين أكسيد   ةاتية وعلى الكائنات البحرية األخرى قد تقلل من قدرة احمليطات ألن تكون بالوع            العوالق النب 
 .الكربون اجلوي ومن مث تزيد االحترار العاملي

وكان فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد خلص إىل أن التخلص التدرجيي املتوسط من              -٢٠٩
ن أمر ممكن فعلياً من الناحية التقنية واالقتصادية ولكنه حيتاج إىل           معظم استخدامات املواد املستنفدة لألوزو    

اإلسراع يف ختصيص األموال له، وإىل زيادة املوارد من الصندوق متعدد األطراف، ومرفق البيئة العاملية،                
 .وكذلك زيادة القدرات املؤسسية لالستغالل يف الوقت املناسب لتلك املوارد اإلضافية

التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية يف املعدات اجلديدة ويف            إن التخلص    -٢١٠
 أمر ممكن من الناحية الفعلية، وإن كان باهظ          ٥ لدى البلدان غري العاملة باملادة        ٢٠٠٥اخلدمة حبلول   

تهالك التكاليف إذا نفذ بالتكنولوجيات املتوافرة حالياً، وبل ورمبا تترتب عليه آثار يف شكل زيادة اس                
 .الطاقة، وانبعاثات غازات الدفيئة

إن استخدام ميثيل الربوميد يطول أمده نتيجة لإلمدادات الوفرية من هذه املادة، ونتيجة                -٢١١
إن عدم  .  إلجراءات التسجيل املطولة والباهظة، وعمليات املوافقة على الكثري من البدائل ومواد االستعاضة           

ج اليت مل تزرع أو تصنع بربوميد امليثيل قد قلل من احلوافز لتطوير وتنفيذ              قدرة املستهلكني على حتديد النوات    
فهناك بدائل مناسبة متوافرة، مع ذلك، تسمح بإجراء ختفيضات كبرية يف استخدام بروميد امليثيل              .  البدائل

لدى  شريطة توافر التمويل من الصندوق متعدد األطراف، ووجود أسواق            ٥لدى البلدان العاملة باملادة     
 ١٥إن  .   لتقدمي احلوافز االقتصادية لالجتار، ولتداول البدائل جتارياً وتسجيلها        ٥البلدان غري العاملة باملادة     

 واليت متثل نطاق كثافات استخدام بروميد امليثيل تزمع التخلص التدرجيي           ٥بلداً من البلدان العاملة باملادة      
 .واتالكامل منه خالل فترة تتراوح من ثالث إىل ست سن

قرر فريق اخلرباء أن هناك ما يزيد على مليون طن من املواد املستنفدة لألوزون جاهزة                   -٢١٢
لذلك فإن األطراف قد ترغب يف أن تنظر يف إعطاء إعفاءات لإلنتاج الضروري              .  لالستعادة أو للتدمري  

حمتملة مساوية للمواد    فقط إذا مت استعادة أو تدمري كميات          ٥واحلرج لدى البلدان غري العاملة باملادة        
 .املستنفدة لألوزون أو أكرب منها

 ٢٠٠٣تقدمي أفرقة التقييم بشأن ما أحرزته من تقدم خالل  -ثاين عشر 

 فريق التقييم العلمي -ألف 

 لفريق  ٢٠٠٢ لو أجافون، الرئيس املشارك لفريق التقييم العلمي تقرير           –قدم السيد أيتو     -٢١٣
 .التقييم العلمي

 إىل أن تركيز الكلور      ٢٠٠٢لنتائج الرئيسية للفريق الواردة يف تقرير عام           ذهبت ا  -٢١٤
الستراتوسفريي قد بلغ الذروة أو قارب ذلك، وأن بروتوكول مونتريال يعترب لذلك أنه يؤدي عمله، وأن                 

ة  يف املائة يف كل من نصفي الكرة، وأن العودة البطيئ          ٣األوزون يف االرتفاعات الوسطى قد استنفد بنحو        
إىل القيم اليت كانت سائدة قبل حدوث ثقب األوزون ُيَتوقع أن حتدث يف حنو منتصف القرن، على الرغم                  
من أن التغري املناخي وغازات الدفيئة قد تؤثر بالسلب على توقيت وسلوك عملية استرداد األوزون لعافيته،                
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وأوضح السيد أجافون بأن احلاجة     .  وأن اخليارات لتسريع استرداد األوزون لعافيتها هي خيارات حمدودة        
الرئيسية من املعلومات يف املستقبل ستكون هي الكيفية اليت ميكن أن يؤثر هبا التغري املناخي يف استعادة طبقة             

 .األوزون لعافيتها

عشرون سؤاالً  " صدور كتيب بعنوان     ٢٠٠٢كان من بني اإلضافات اليت حلقت بتقرير عام          -٢١٥
 .، طبع ووزع يف مجيع أحناء العامل إلزكاء الوعي العام"نوجواباً عن طبقة األوزو

 هو نفس سلوكه خالل معظم السنوات       ٢٠٠٣لقد كان سلوك ثقب األوزون خالل عام         -٢١٦
فقد كان الثقب كبرياً ولكنه مل يكن غري مسبوق، حيث أنه مشابه لثقب              .  ٢٠٠٢األخرية، باستثناء عام    

 كان استثنائياً، وأن    ٢٠٠٢رئيس املشارك على أن الثقب يف عام        وشدد ال .  ٢٠٠٢األوزون الواسع يف عام     
أسباب حدوث التفاوت من عام لعام، ترجع يف الغالب إىل أسباب جوية وليس إىل أي تغيريات يف                    

إن من املتوقع لثقب األوزون أن خيتفي خالل مخسني سنة،          .  التركيزات اجلوية من املواد املستنفدة لألوزون     
 وجود تفاوت من عام إىل عام فال ميكن تسمية عام بعينه كدليل إما على استرداد العافية                 ولكن بالنظر إىل  
بل يلزم لذلك عدد من السنوات قبل التأكيد بأن ثقب األوزون فوق القطب الشمايل قد               :  أو على التدهور  

 .تغري

. ١٩٩٨  إن تركيزات الربوم يف اجلـزء السفلي من الغالف اجلوي بلغت ذروهتا حنو عام              -٢١٧
حيث أن بروم امليثيل هو من املكونات الرئيسية يف بروم الغالف اجلوي، كما أن االخنفاض يف الربوم                   
املوجود يف اجلزء األسفل من الغالف اجلوي ميكن إرجاع سببه إىل حد كبري إىل اخنفاض استخدام بروميد                 

ية من الغالف اجلوي على أن بروتوكول       فقد بلغ الربوم اآلن ذروته وهذه هي اإلشارة الثانية اآلت         .  امليثيل
 .مونتريال يؤدي عمله

أُِبلَْغَت العالمات األوىل على استرداد مستويات األوزون يف الستراتوسفري يف الورقة العلمية              -٢١٨
وسوف يقوم فريق التقييم العلمي بتقييم مجيع الدراسات        .   وبثتها وسائل اإلعالم   ٢٠٠٣اليت قدمت يف عام     

 . الذي سيقدمه٢٠٠٦ من هذا النوع، مث يقدم نظرة جتميعية مستكملة يف تقرير التقييم لعام اجلديدة اليت

 فريق تقييم التأثريات البيئية -باء 

فان دير ليون الرئيس املشارك لفريق اآلثار البيئية التقرير املرحلي للفريق           .  قدم السيد جان سي    - ٢١٩
 .٢٠٠٣عن عام 

تور مانفريد تيفيين قد استقال كرئيس مشارك، وقدم البديل الذي          وأبلغ االجتماع بأن الدك    -٢٢٠
 .وقد قبل االجتماع الترشيح بالتزكية). الدامنرك(اقترحه الفريق وهي الدكتورة جانيت بورمنان 

ركز السيد فان دير ليون تقدميه على اآلثار البيئية من حيث عالقته بالتفاعالت بني استنفاد                 -٢٢١
وقال إن عدداً متزايداً من هذه التفاعالت جيري االعتراف هبا حالياً، وبدأت يف              .  ناخياألوزون والتغري امل  

 .تأثرياهتا على مستويات خمتلفة
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وقال إن التفاعالت اليت بدأت تعمل تأثرياهتا يف الغالف اجلوي اشتملت على تأثري استنفاد                -٢٢٢
فحيثما يوجد ثقب   :  ناخ يف تلك املنطقة   األوزون الذي أبلغ عنه مؤخراً فوق القطب الشمايل على امل          

ومل يتوافر تأويل هلذه الظاهرة     .  األوزون فإن درجات حرارة السطح تكون أعلى وتكون الرياح أكثر قوة          
 .حىت اآلن

وقد تنبأت بعض احلسابات    .  إن أحد جوانب التغري املناخي يتمثل يف برودة الستراتوسفري          -٢٢٣
املتوقع لعافيته قد يتأخر نتيجة الخنفاض درجات احلرارة هذه، وقد قدرت الكمبيوترية بأن استرداد األوزون 

ولو أن ذلك حدث، فإن     .   سنة ٢٠ إىل   ١٠إحدى الدراسات أن التأخر قد يصل إىل فترة تتراوح بني            
فاآلثار املقدرة  .  تأثريات استنفاد األوزون سوف يطول أمدها، على حني أن بعضها قد يزداد حدة واتساعاً             

 هي النامجة عن جرعات اإلشعاع فوق البنفسجي الذي يتراكم عرب سنوات كثرية، وميكن أن                قد تكون 
. يشتمل على تأثريات تقع على أشجار معينة، وحدوث املياه الزرقاء يف العني وهو سبب رئيسي للعمى                

 األوزون  وحتدث تأثريات واسعة النطاق أخرى نتيجة للتأخري يف استرداد طبقة          .  وخباصة يف العامل النامي   
 .لعافيتها ألسباب أخرى مثل عدم إحراز املزيد من التقدم يف القضاء على املواد املستنفدة لألوزون

ومثة تفاعل آخر يتمثل يف تأثريات استنفاد األوزون والتغري املناخي اللذين يؤثران يف بعضهما               -٢٢٤
غطاء اخلضري الذي تضرر بسبب     فقد تتوازن هذه التأثريات مع بعضها البعض، كما يف حالة ال           .  البعض

اإلشعاع فوق البنفسجي ولكنه حقق توازناً مع زيادة ثاين أكسيد الكربون، وارتفاع درجات احلرارة، ومها      
. ويف حاالت أخرى، فإن هذه التأثريات قد تزيد بعضها البعض سوءاً           .  عنصران ناجتان عن تغري املناخ    

طة اإلشعاع فوق البنفسجي وهي العملية اليت تزداد عند          فبعض املواد مثل اللدائن واملطاط تتحلل بواس       
قد دلت األعمال التجريبية على أن شيئاً شبيها بذلك حدث يف حالة سرطانات             .  ارتفاع درجات احلرارة  

 .اجللد

واستنتج الرئيس املشارك من ذلك أنه مع حدوث تغيريين كبريين يف الغطاء اجلوي معاً، فإن                -٢٢٥
كلت سبباً أقوى للعمل من أجل محاية طبقة األوزون وكلما كان العمل أسرع كلما               التأثريات البيئية ش  
 .كان التلف أقل

 فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي -جيم 

قدم السيد خوسيه بونز، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، تقرير جلنة              -٢٢٦
ت واملعقمات واالستخدامات املتنوعة ورابع كلوريد الكربون جاء فيه         اخليارات التقنية املعنية باأليروصوال   

أنه مت تلق أعداد متناقصة من الطلبات على االستخدامات األساسية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة،               
 ومل ُتقَدم أي  .  ٢٠٠٥فلم تطلب استراليا وال اليابان مركبات كربون كلورية فلورية لذلك االستخدام لعام             

فقد بدا أن التعاون بني دوائر الصناعة       .  استراتيجيات انتقال خالل األشهر اإلثىن عشر املاضية، ومع ذلك        
واحلكومات لوقف مبيعات مركبات الكربون الكلورية فلورية لوقف مبيعات أجهزة االستنشاق باجلرعات            

لنهج األكثر فاعلية للتخلص من املقننة املستخدمة ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف موعد حمدد حسب ا          
 .ذلك االستخدام للمواد املستنفدة لألوزون
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وفيما يتعلق باالستخدامات املختربية والتحليلية، فقد اقترح الفريق ضرورة عقد حلقة تدريبية             -٢٢٧
 عملية دولية بشأن تقليل استخدام املواد املستنفدة لألوزون هلذه األغراض اليت اشتملت بصفة خاصة على               

 .قياس حمتوى الزيوت والشحوم وجمموع اهليدرو كربونات يف املاء

. قدم السيد ميجال كونتريو تقريراً إىل جلنة اخليارات التقنية املعنية بالرغاوي اجلاسئة واملرنة              -٢٢٨
جاء فيه أن أسواق الرغاوي العازلة، أخذت يف التزايد مع حتقيق التخلص التدرجيي من مركبات الكربون                 

ية فلورية وعوامل النفخ مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية خاصة عن طريق استخدام اهليدرو             الكلور
إن مشكلة استعادة وتدمري مركبات     .   كبدائل عنهما  HFCsكربونات ومركبات الكربون اهليدرو فلورية      

 يتم حلها حىت اآلن،     الكربون الكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدرو فلورية يف هناية حياة املنتج مل            
وهناك عدم يقني من الناحية التنظيمية بشأن ما إذا كان من املمكن فرض الرقابة على مركبات الكربون                  

 .اهليدرو فلورية يف املستقبل

ذكر السيد جاري تايلور الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات أن معظم               -٢٢٩
وقبل تدمري املخزونات الفائضة، سوف     .  ياً مل تطلب للوفاء باالحتياجات املستقبلية     اهلالونات املخزونة حال  

يكون من الضروري وضع ختطيط متأٍن لضمان أن تظل كميات كافية منه متاحة، وذلك لتفادي إنتاج                 
 .اهلالونات يف املستقبل من أجل مواجهة االحتياجات الضرورية

جلة ما قبل الشحن من بروميد امليثيل هي           كانت استخدامات احلجر الصحي ومعا      -٢٣٠
إن . االستخدامات األوسع نطاقاً املُْصِدرة للمواد املستنفدة لألوزون غري اخلاضعة حالياً لربوتوكول مونتريال

وكذلك فإن ما جمموعه    .   طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون سنوياً      ٧  ٠٠٠الكميات املعنية فقد قاربت     
 طناً مترياً من بروميد     ١٤  ٨٩٩دم إخطارات إعفاءات االستخدامات احلرجة لـ        طرفاً ال تزال تستخ    ١١

 . يف املائة من خطوط األساس لديها جمتمعة٢٨,٧امليثيل، أو 

ذكر السيد راضي أغروال الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء  -٢٣١
واستمر .  HFC-134a و HC-600aربيد احمللي، فقد متت عملية التحول إىل        واملضخات احلرارية بأنه بالنسبة للت    

التركيز يف جمال التربيد التجاري على التقليل من التسربات، ومت استخدام حلقات ثانوية على نطـاق                 
وتبذل جهود الستحداث ثاين أكسيد الكربون، والنشادر واملربدات من اهليدروكربون يف األجهزة            .  أوسع

 يف  HFC-152a لصاحل ثاين أكسيد الكربون أو و      HFC-134aووسوف يتم تثبيط استخدام     .  جماًاألكرب ح 
 .نظم تكييف اهلواء املتحركة اليت ُتَسَوق يف اجلماعة األوروبية ويف أماكن أخرى

قال السيد مساكي يامايب كبري خرباء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إن التحديات               -٢٣٢
ة باملواد البديلة غري املستنفدة لطبقة األوزون بالنسبة للمذيبات وطبقات الطالء واملواد الالصقة             التقنية اخلاص 

قد مت حلها، ومن مث قام الفريق بإعفاء جلنة اخليارات التقنية املعنية باملذيبات وطبقات الطالء واملواد الالصقة          
التقنية املعنية باالستخدامات والعمليات    من عملها مع إبداء االمتنان هلا، وسوف تقوم جلنة اخليارات             

 .الكيميائية باالضطالع بأي مهام متبقية من مهام اللجنة املنحلة
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على الرغم من أن بعض االستخدامات الضئيلة ال تزال حتتاج إىل مذيبات مستنفدة لألوزون،               -٢٣٣
على استنفاد األوزون تعترب    فإن مذيبات مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية ذات القدرة املنخفضة            

فما تزال هناك حتديات كبرية مع ذلك تتمثل يف متويل وتنفيذ البدائل املتاحة يف البلدان               .  موادا انتقالية فعالة  
 .٥العاملة باملادة 

 ن كبديل جديد للمذيبات املستنفدة لألوزون، غري أن         –جيري تسويق مادة بروميد الربوبيل       -٢٣٤
 .تها وقدرهتا على استنفاد األوزون ُتَضِيُق من فرص غزوها لألسواقأوجه القلق بشأن مسي

ذكر السيد المربت كوجيربس الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن              -٢٣٥
 بلداً، وأن جلنة اخليارات التقنية هبا       ١٤ عضواً من    ١٨ يضم   ٢٠٠٣نوفمرب  /الفريق كان حىت تشرين الثاين    

وأن .  ٥ بلداً، ثلثهم من بلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال وبلدان عاملة مبوجب املادة              ٤٥ عضو من    ٢٠٠
ودعا جلنة اخليارات التقنية    .  الفريق يواصل جتديد موارد وإعادة هيكلة عضويته حسب مقتضى الضرورة          

خدامات احلرجة اليت   املعنية بربوميد امليثيل إىل العثور على أعضاء لديهم خربة يف البدائل من أجل االست              
يطلب هلا إعفاءات، كما أن جلنيت اخليارات التقنية املعنية بالرغاوي اجلاسئة واملرنة، وجلنة اخليارات التقنية               
املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية تركزان على اإلدخال السريع لبدائل ملركبات الكربون              

وأن .  ، واملعقمات واالستخدامات املتنوعة ورابع كلوريد الكربون      اهليدرو كلورية فلورية واأليروصوالت   
جلنة اخليارات التقنية املعنية برابع كلوريد الكربون واأليروصوالت واملعقمات واالستخدامات املتنوعة             

وأن .  ورابع كلوريد الكربون سوف تركز على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة واستخدامات التعقيم            
 . اخليارات التقنية تسعى للحصول على أعضاء ليحلوا حمل أولئك الذين يتقاعدونمجيع جلان

مت استكمال العمل التنظيمي لوضع تقرير خاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ               -٢٣٦
(IPCC)             وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اخلاص باحلفاظ على طبقة األوزون ونظام املناخ العاملي  
وقد .  (PFCs)قضايا متصلة مبركبات الكربون اهليدرو فلورية ومركبات الكربون الفلورية املشبعة            :  وهي

واآلنسة سوزان  )  رئيسا(أنشئت جلنة توجيه تتألف من السيد أوغنليد دافدسون، والسيد بارت ميتز              
س والسيد خوسيه   المربت كوجيرب سولومون من الفريق احلكومي الدويل والسيد ستيفن أندرسون، والسيد          

بونز من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وسوف يكون هناك مشاركة من جانب أعضاء فريق                
 .التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة هلا يف الفصول ذات الصلة من هذا التقرير

 راف لتنفيذ بروتوكول مونتريالتقرير اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األط -ثالث عشر 

قدم السيد تادانوري إنوماتا رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لتنفيذ                -٢٣٧
 .(UNEP/OzL.Pro.15/8)بروتوكول مونتريال تقرير اللجنة التنفيذية لالجتماع اخلامس عشر لألطراف 

يد ملوارد للصندوق متعدد األطراف     كان االجتماع الرابع عشر لألطراف قد اعتمد أكرب جتد         -٢٣٨
وقد مثل عام   .  ٢٠٠٥  –  ٢٠٠٣ مليون دوالر لفترة الثالث سنوات        ٥٧٣طوال تارخيه بلغت قيمته     

 يف الوقت الذي تتخذ فيه إجراءات       ٥ ذروة ختصيص املوارد اليت تقدم للبلدان العاملة مبوجب املادة           ٢٠٠٣
لكلورية فلورية واهلالونات وبروميد امليثيل وكلورو      لالمتثال للتجميد املفروض على مركبات الكربون ا       
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 ٢٢٤وكانت اللجنة التنفيذية قد خصصت مبلغ       .  ٢٠٠٥وتستعد للتخفيضات املؤقتة لعام     .  فلورو امليثيل 
وتستخدم .  ٢٠٠٥ مليون دوالر لعام     ١٥٨ و ٢٠٠٤ مليون دوالر لعام     ١٩١، و ٢٠٠٣مليون دوالر لعام    

ة بأسرع ما ميكن للتمكني من االعتماد املبكر للمشروعات وذلك لتيسري             قدراً كبرياً من املوارد اجملدد    
 .االمتثال

 كانت اللجنة التنفيذية قد َنَشطَْت ختطيط األعمال كأداة مهمة لتيسري توفري             ٢٠٠٣يف عام    -٢٣٩
دان وكانت اللجنة قد حاولت أن ختصص موارد إىل بل        .  املوارد الضرورية اليت تشتد احلاجة إىل املال فيها       

 مع احتياجات متعلقة بالتخلص التدرجيي لتحقيق تدابري الرقابة على التجميد،           ٥حمددة عاملة مبوجب املادة     
 استناداً خلطط الثالث سنوات اجلارية للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة           ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ولتخفيضات  

 ثالث سنوات مسبقاً    ٥ملة باملادة   وسوف تقوم اللجنة التنفيذية ببحث احتياجات البلدان العا       .  لألوزون
 .وهو الوقت الالزم لوضع املشروعات وتنفيذها

 مليون دوالر لألنشطة واملشروعات أثناء اجتماعيها        ٧٧,٤اعتمدت اللجنة التنفيذية مبلغ      -٢٤٠
 طن حمسوبة بداالت استنفاد     ١٠  ٠٠٠اآلخريني، األمر الذي سيؤدي إىل التخلص التدرجيي من حنو           

 . املواد املستنفدة لألوزوناألوزون من

ُبِحثت كذلك القضايا املتعلقة بامتثال البلدان املستهلكة لكميات منخفضة، وأنشأت اللجنة             -٢٤١
فريقاً عامالً مفتوح العضوية ملناقشة طرق إعادة توجيه النهج جتاه خطط إدارة املربدات من أجل تيسري                  

وسوف تقدم نتائج التقييم إىل االجتماع      .  لكلورية فلورية االمتثال لتدابري الرقابة على مركبات الكربون ا      
 بلداً عامالً مبوجب املادة     ١٢٩وواصلت اللجنة التنفيذية متويل مكاتب األوزون لدى        .  التايل للجنة التنفيذية  

، وشبكات إقليمية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة للمساعدة على االمتثال، باإلضافة إىل مشروعات                ٥
ومشروعات غري استثمارية واتفاقات متعددة السنوات جيري تنفيذها من جانب برنامج األمم             استثمارية  

 .املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل ووكاالت ثنائية

 من  ٢٠٠٣أعرب رئيس اللجنة التنفيذية عن امتنانه للسيد عمر العريين الذي تقاعد يف عام                -٢٤٢
. به ككبري موظفي الصندوق متعدد األطراف ملا بذله من جهود مضنية حنو التشغيل الفعال للصندوق               منص

 بليون دوالر ملساعدة البلدان العاملة ١,٥فأثناء واليته، أصبح الصندوق آلية مالية فعالة قدمت ما يزيد على     
 . للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون لديها٥مبوجب املادة 

والحظ مع القلق التأخريات اليت حدثت على الرغم من املناشدات لضمان االستمرارية يف               -٢٤٣
تعيني خلف للسيد العريين، وأكد على ضرورة اختاذ إجراء أكثر فعالية ومعقولية ألمانة األمم املتحدة                 

لتنفيذية ينبغي اختيار   فطبقاً الختصاصات اللجنة ا   .  ملساعدة اللجنة التنفيذية يف مهمة اختيار كبري موظفني       
وأقترح .  كبري املوظفني بواسطة اللجنة التنفيذية مث ينتخبه بعد ذلك األمني العام تبعاً ملقرر اللجنة التنفيذية               

 .إعادة النظر يف هذه االختصاصات من جانب األطراف
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انة أعرب الرئيس عن امتنانه كذلك ألعضاء اللجنة التنفيذية، والوكاالت املنفذة، وأم              -٢٤٤
الصندوق متعدد األطراف جلهودها املستفيضة، ولكبري املوظفني السابق للصندوق متعدد األطراف السيد             

 .العريين ملسامهته يف حتقيق اهلدف املشترك املتمثل يف محاية طبقة األوزون لألجيال احلالية واألجيال املقبلة

 تقدمي من ممثل مرفق البيئة العاملية -رابع عشر 

 بلداً متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال قد تلقت مساعدات من          ١٨ثل مرفق البيئة العاملية أن      ذكر مم  -٢٤٥
املرفق للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املرفقني ألف وباء من بروتوكول مونتريال وذلك منذ بداية الربوتوكول،               

ىت اآلن، والذي خصص     مليون دوالر قد اعتمدها جملس مرفق البيئة العاملية ح         ١٦٧وأن مشروعات قيمتها    
 مليوناً للجهود الرامية ملساعدة تلك البلدان لتحقيق االمتثال للمرفقني ألف وباء من ١٧٣مبلغاً إضافياً قدره 

، واملؤهلة  ٥وقال إن مرفق البيئة العاملية ال يزال ملتزماً مبساعدة البلدان غري العاملة باملادة               .  الربوتوكول
 .ف التخلص التدرجيي اليت يرتبها بروتوكول مونترياللتلقي املساعدات للوفاء بأهدا

، مت وضع خطة عمل ثالثية      ٢٠٠٢أغسطس  /ويف أعقاب التجديد الناجح ملوارد املرفق يف آب        -٢٤٦
السنوات أكدت على التزام مرفق البيئة العاملية دعم تنفيذ بروتوكول مونتريال لدى البلدان املؤهلة غري                 

طريق ختصيص موارد ملساعدهتا للوفاء بالتزاماهتا اخلاصة بالتخلص التدرجيي من           عن   ٥العاملة مبوجب املادة    
وقال إن جهود مرفق البيئة العاملية سوف تدعم مثاين بلدان كانت قد أبلغت عن استهالك                .  بروميد امليثيل 

ري إعداده  وأن تقييماً جي  .   طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون     ٤٥٠إمجايل من بروميد امليثيل يقرب من       
بواسطة مرفق البيئة العاملية بشأن الطرق األكثر فعالية ملواجهة جداول ختفيض مركبات الكربون اهليدرو               

 .كلورية فلورية لدى البلدان املؤهلة لتلقي املساعدات

اكتملت الدروس املستفادة عرب السنني بضرورة إيالء اهتمام متساو لألموال اليت ينبغي إنفاقها              -٢٤٧
ل املباشر من انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون، ولبناء القدرات احلكومية خللق وإنفاذ سياسات وأطر              للتقلي

إن .  تنظيمية مؤدية إىل ذلك لدعم تلك األموال كعنصر ضروري الستدامتها، والختاذها كنموذج للتطبيق            
تفادة من قدرات التآزر النشاطي     النهج املتكامل ملواجهة املشاكل البيئية العاملية هو احلل الرئيسي لالس          

 .ولضمان استخدام املوارد والقدرات لتحقيق أفضل الثمار

 تقدميات من ممثلي وكاالت التنفيذ -خامس عشر 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -ألف 

أشارت ممثلة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن زعماء العامل كانوا قد تعهدوا بتحقيق                 -٢٤٨
وقد أدى جناح بروتوكول    .  ٢٠١٥اف اإلمنائية لأللفية مبا يف ذلك االستدامة البيئية حبلول عام             األهد

مونتريال ومحاية طبقة األوزون إىل محاية مجيع أنواع احلياة على األرض، وهو ما يتوافق مع جدول األعمال  
 بلداً،  ١٦٦وجود على األرض يف     وقالت إن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي م      .  اإلستشرايف للتنمية املستدامة  

وقال إن محاية طبقة األوزون     .  وأنه يعمل معها للتصدي للتحديات اإلمنائية العاملية والقطرية اليت تواجهها         
ومحاية النظم اإليكولوجية اهلشة لألرض الناجتة عن ذلك ميكن أن تساعد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف                

 .عمله
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 ١٦٠٠ألمم املتحدة اإلمنائي تلقى املوافقة على اإلشراف على تنفيذ           وأضاف أن برنامج ا    -٢٤٩
 مليون دوالر على هيئة متويل برامج ترمي        ٤٣٦ بلداً متثل جمموعاً تراكمياً تزيد قيمته على         ٩٤نشاط لدى   

 طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون عاملياً من املواد املستنفدة            ٤٧  ٠٠٠إىل التخلص من أكثر من       
 ٥وقالت إن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يعمل مع العديد من البلدان العاملة مبوجب املادة                 .  نلألوزو

 خطة عمل قطرية وقطاعية للتخلص التدرجيي، مت إعدادها باملشاركة الكاملة من جانب              ٢٠بشأن تنفيذ   
ني البلد واللجنة   أصحاب املصلحة واحلكومات الوطنية، اليت اشتملت على اتفاقات مبنية على األداء ب             

 .التنفيذية التابعة للصندوق متعدد األطراف

ويف نفس الوقت الذي يكون فيه حتقيق االمتثال ذا أمهية خاصة بالنسبة للبلدان العاملة مبوجب                -٢٥٠
، فإهنا أكدت من جديد التزام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لضمان حتقيق أهداف بروتوكول                ٥املادة  

 .ة مستدامةمونتريال بصور

 برنامج األمم املتحدة للبيئة -باء 

هنأ ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة وحدات األوزون القطرية واحلكومات على الوفاء بتحقيق              -٢٥١
التجميد األول املستهدف على وقف استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل واهلالون،             

 .شاق أسهم يف حتقيق ذلكوأشاد مبا بذلته من عمل 

وقال إن برنامج املساعدة على االمتثال التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة ينبين على اإلجناز                -٢٥٢
وأن وحدات  .  اإلقليمي واملساعدة املباشرة واإلنذار املبكر يف احليلولة دون الوقوع يف مزالق عدم االمتثال            

وتشتمل اخلدمات على اجتماعات مواضيعية صغرية      .   عمل الربنامج  األوزون القطرية تتمتع بأمهية حامسة يف     
وحوارات دون إقليمية واجتماعات قطرية خمصصة حتضرها الوكاالت املنفذة وأمانة األوزون وأمانة               

 .الصندوق متعدد األطراف

يط مت تطوير آليات جتديدية تشمل التخلص التدرجيي اإلقليمي للبلدان اجلزرية الواقعة يف احمل              -٢٥٣
كما أنه مت تعميق الوعي عن طريق املنظمات غري احلكومية، وأن التعاون بني اجلنوب واجلنوب                .  اهلادئ

 ٢٥  ٠٠٠ عمل يبدو أن     –فقد مت تطوير بوابة شبكة عمل       .  يعترب عنصراً مهماً يف املساعدة على االمتثال      
كما مت تطوير استراتيجية اتصال     .  اطن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من اهلالونات قد مت تبادهلا عربه          

بشأن اإلرشاد واملوارد وإنشاء خط ساخن متخصص ورحالت حلل املشكالت كلها متثل جزءاً من                 
 .اخلدمات اليت يقدمها برنامج املساعدة على االمتثال التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة

 برنامج األمم املتحدة للبيئة بدور       إن برنامج املساعدة على االمتثال هو شراكة يقوم فيها          -٢٥٤
توجيهي، ويعمل مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل               

ومن بني النتائج   .  وكذلك مع بلدان متقدمة ومنظمات تابعة لألمم املتحدة ومنظمات غري حكومية وغريها           
 بلدان تلقت   ١٠٣ بلداً قد تلقت املساعدة بالنسبة لرباجمها القطرية وأن          ١٠١اليت حققها هذا الربنامج أن      

 ١٤٣ غطت الشبكات اإلقليمية     ٢٠٠٣ويف عام   .  املساعدة فيما يتعلق مبشروعات التعزيز املؤسسي لديها      
 .بلداً مبا يف ذلك مجيع البلدان النامية
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 بلداً من   ١٨ إىل االمتثال منها     ٢١د   بلداً أُفيد عن كوهنا يف حالة عدم امتثال، عا         ٣٧من بني    -٢٥٥
ففي تشرين  :  وحدثت حتسنات هامة أخرى يف اإلبالغ عن البيانات       .  البلدان املستهلكة لكميات منخفضة   

 ٢٠٠٣ يف املائة فقط من البلدان هي اليت أبلغت عن بيانات بينما يف عام               ٦٢، كانت   ٢٠٠١نوفمرب  /الثاين
 .علت ذلك يف املائة من هذه البلدان قد ف٨٠كان 

.  بلدان إىل االمتثال   ١٠ بلداً يف حالة عدم امتثال بالنسبة إلبالغ البيانات، عادت           ١٨من بني    -٢٥٦
 ١٩ومن بني   .  وهناك مثانية بلدان مل تبلغ، منها مخسة ال يزال يتوجب عليها أن تستكمل براجمها القطرية               

 بلداً إىل   ١١ن الكلورية فلورية، عاد     بلداً يف حالة عدم امتثال للتجميد املفروض على مركبات الكربو          
 بلداً من بلدان االستهالك املنخفض وليس لديها مشروعات استثمارية قد           ٧٨وهناك ما جمموعه    .  االمتثال

.  يف املائة على استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية٥٠أوشكت على االمتثال للتخفيض البالغ قدره 
 عن األداء املتميز لوحدة األوزون القطرية فهي يف حالة امتثال كامل منذ            أما فيجي اليت منحت جائزة تقدير     

 .٢٠٠٠عام 

وشدد ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة على أمهية إيالء اعتبار خاص من جانب اجتماع                 -٢٥٧
وقال إن نظم الترخيص واإلنفاذ عناصر أساسية        .  األطراف للبلدان اجلديدة اليت تدخل أسرة األوزون       

وقال إنه ينبغي حبث تقدمي     .  متثال، مثلها مثل الصكوك االقتصادية والتعاون بني اجلنوب واجلنوب         لال
 .التمويل للبلدان على أساس كل حالة على حدة وذلك للوفاء باحتياجاهتا احملددة

وقال إن التحديات الرئيسية تتمثل يف االجتار غري املشروع باملواد املستنفدة لألوزون                 -٢٥٨
وقال إن من األمور ذات     .  دات احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون واحلفاظ على الوعي السياسي          وباملع

 .األمهية القصوى هو إدراج الربوتوكول يف صلب استراتيجية التنمية املستدامة لدى كل بلد

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية -جيم 

لصناعية أن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية قد        ذكر ممثل منظمة األمم املتحدة للتنمية ا       -٢٥٩
 ٢٧  ٠٠٠ ماليني دوالر، وأهنا ختلصت تدرجيياً من        ٢١٠ مشروع تبلغ قيمتها     ٦٠٠استكملت أكثر من    

أكتوبر /طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من املواد املستنفدة لألوزون وذلك بنهاية تشرين األول              
مسة اليت اختذها االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذية قد أدخل تغيريات           كما أن القرارات احلا   .  ٢٠٠٣

وقال إن املفهوم اجلديد خلطة العمل      .  جوهرية على عملية ختطيط األعمال لدى الصندوق متعدد األطراف        
النموذجية املتجددة ذات الثالث سنوات للصندوق والوكاالت املنفذة قد خلق هنجاً كلياً جعل مجيع                

 .األنشطة اليت تقوم هبا وكاالت التنفيذ موجهة بالكامل حنو ضمان االمتثال

وقال املمثل إن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أدخلت العديد من التغيريات اهليكلية               -٢٦٠
 مع  للوفاء بتوقعات األطراف، الواردة يف خطة العمل اجلديدة اليت تشتمل على فترة جتديد املوارد احلالية               

وقال إن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تزمع املسامهة يف جناح            .  نظرة تطلعية إىل السنوات املقبلة    
 وذلك عن طريق مساعدهتا يف صياغة وتنفيذ خطط ختلص تدرجيي قطاعية            ٥البلدان العاملة مبوجب املادة     

 قد قدمت إىل اللجنة     ٢٠٠٣ يف عام    وكانت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية     .  وقطرية يف األساس  
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 خطة ختلص تدرجيي قطاعية جديدة، وثالثة خطط ختلص تدرجيي قطرية، ومشروع هنائي              ١٧التنفيذية  
 .جامع

وسوف تواصل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تقدمي الدعم التقين الشامل للبلدان               -٢٦١
وتدرك منظمة األمم املتحدة للتنمية     .  د عملية التنفيذ   ومساعدة احلكومات يف رص    ٥العاملة مبوجب املادة    

كذلك مسؤولياهتا املتزايدة فيما يتعلق بالتحقق ومراجعة عمليات التخلص التدرجيي من           )  اليونيدو(الصناعية  
ومثة .  مركبات الكربون الكلورية فلورية يف البلدان اليت تتلقى املساعدة عن طريق مشروعات تلك املنظمة             

 ملقاة على عاتق منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تتمثل يف مساعدة البلدان يف تعزيز                 مهمة خطرية 
قدراهتا الوطنية على التنفيذ لضمان حتقيق أرقامها املستهدفة يف إطار عملياهتا للتخلص التدرجيي من املواد                

 .املستنفدة لألوزون

ية وإىل الشركات املتلقية للمعونة      ووجه الشكر إىل احلكومات ولوحدات األوزون القطر        -٢٦٢
 لتعاوهنا املمتاز، ودعمها الذي ساعد منظمة األمم للتنمية الصناعية          ٥داخل البلدان العاملة مبوجب املادة      

 .٢٠٠٢على حتقيق مجيع مؤشرات األداء اخلاصة هبا اليت حددهتا اللجنة التنفيذية يف خطة عملها لعام 

 البنك الدويل -دال 

ثل البنك الدويل بأن عملية التجديد األخرية ملوارد الصندوق متعدد األطراف قد أدى             الحظ مم  -٢٦٣
.  خلطط عمل ثالثية السنوات لتحديد خمصصات التمويل   ٢٠٠٣أبريل  /إىل اعتماد اللجنة التنفيذية يف نيسان     

مبوجب وكانت خطط العمل هذه قد وضعت أولويات املساعدة طبقاً الحتياجات االمتثال لدى األطراف              
وبالنسبة لتخطيط األعمال خالل فترة الثالث سنوات احلالية، حبث البنك الدويل بعناية مقدار              .  ٥املادة  

التخلص التدرجيي الذي حتتاج إليه البلدان العمالء لتقليل استهالك املواد املستنفدة لألوزون يف إطار األرقام               
نية والقطرية اليت سبق اعتمادها بالنسبة للمواد       اليت حيددها الربوتوكول، وخطط التخلص التدرجيية الوط       

وكان البنك قد اقترح القيام بنشاطات جديدة لالنتهاء من إنتاج مركبات الكربون             .  املستنفدة لألوزون 
الكلورية فلورية واستهالكها وللتخلص التدرجيي من مجيع استهالك بروميد امليثيل غري املعفي لدى بلدين،              

استهالك اهلالون على املستوى القطري يف بلدين، وللتخلص التدرجيي واستهالك           والتخلص التدرجيي من    
وواصل البنك الدويل التحرك    .  مركبات رباعي كلوريد الكربون لدى عدة بلدان كبرية وصغرية مستهلكة         

يف هذا االجتاه االستراتيجي الذي حددته اللجنة التنفيذية عن طريق البحث عن شراكات جديدة لتطوير                
 . قطريةخطط

 كانت اهلند، وهي ثاين أكرب منتج ومستهلك لرباعي كلوريد الكربون، ٢٠٠٣يوليه /ويف متوز -٢٦٤
.  مليون دوالر كتمويل خلطة رباعي كلوريد الكربون القطاعية        ٥٢قد تلقت موافقة اللجنة التنفيذية على       

لعمل اخلاصة بالبنك، ومن عدة     ويعترب هذا املشروع شديد األمهية ألنه تطور من عدة أنشطة تابعة خلطة ا            
وكاالت تنفيذ وجهات ماحنة ثنائية لكي تصبح مشروعاً شامالً ذا أصحاب مصلحة عديدين ميكنه أن                 

 .يقضي متاماً على إنتاج واستهالك رباعي كلوريد الكربون يف اهلند
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 ملموساً يف   حقق العمالء احلاليون لدى البنك، ويف إطار برنامج بروتوكول مونتريال، تقدماً           -٢٦٥
 ٤٦فقد اُسُتِكمل ما جمموعه     .  ٢٠٠٢التقليل من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون خالل عام           

 طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون مما       ١٦  ٠٠٠ للتخلص التدرجيي لكل من حنو       ٢٠٠٢مشروعاً خالل   
 املستنفدة لألوزون يف حافظة البنك      ارتفع مبستوى التخلص التدرجيي التراكمي من إنتاج واستهالك املواد        

 يف املائة من جمموع التخلص التدرجيي الذي        ٦٨ طن بداالت استنفاد األوزون، أو بنسبة        ١٢٢  ٠٠٠إىل  
 .يتم يف إطار الصندوق متعدد األطراف

وشدد ممثل البنك الدويل على الدعم الذي يقدمه البنك للجهود اليت تبذل يف إطار الصندوق                -٢٦٦
طراف لتطوير مؤشرات حمددة لفترة االمتثال، وأعرب عن أمله يف تقاسم النتائج واخلربات على               متعدد األ 

أساس سنوي عن طريق ذراع الرصد والتقييم التابع ألمانة الصندوق متعدد األطراف، وذلك ملساعدة                
وكاالت املنفذة  اللجنة التنفيذية على إعادة توجيه مسار املساعدة حبيث تصل إىل املستحقني، وعن طريق ال             

 هي اهلدف األساسي يف     ٥وذلك لضمان أن تظل احتياجات االمتثال لدى البلدان العاملة مبوجب املادة             
 .عمله اليومي

 بيانات رؤساء الوفود -سادس عشر 

 .أعرب مجيع املتحدثني عن امتناهنم حلكومة كينيا لكرم الضيافة -٢٦٧

ات األوزون، واصفني بروتوكول مونتريال بأنه واحد       أشاد الكثري من املتحدثني بنجاح اتفاقي      -٢٦٨
 يف  ٩٠من أجنح االتفاقات البيئية الدولية اليت مت التفاوض بشأهنا، ومشريين إىل التخفيض الكبري الذي بلغ                 

وقالوا إن  .  املائة من استهالك وإنتاج املواد اخلاضعة للرقابة منذ أن دخل الربوتوكول حيز السريان               
 . للتعاون الدويل واملساعدة املتبادلة بني البلدان املتقدمة والناميةالربوتوكول منوذج

على تعينها ككبرية   )  اململكة املتحدة (قدم الكثري من املتحدثني هتنئتهم لآلنسة ماريا نوالن           -٢٦٩
 .ملوظفي الصندوق متعدد األطراف ولألعضاء اجلدد والرئيس اجلديد للمكتب مبناسبة انتخاهبم

ري من املتحدثني الشكر لوكاالت التنفيذ، واجلهات املاحنة الثنائية والصندوق متعدد            قدم الكث  -٢٧٠
األطراف، وأمانة األوزون ملا بذلته من جهود يف مساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماهتا اليت يرتبها                   

 .بروتوكول مونتريال

دهم، ونقص التدابري ملكافحة    أبرز الكثري من املتحدثني مشكلة االجتار غري املشروع داخل بال          -٢٧١
واقترح عدد من املتحدثني تبادل املعلومات على املستويني اإلقليمي والعاملي من           .  هذا االجتار غري املشروع   

 .خالل الشبكات على أن يعترب ذلك أمراً ضروريا ملكافحة االجتار غري املشروع

قرير عند افتتاح االجتماع، كشف     أشار متحدث تابع ملنظمة بيئية غري حكومية إىل إصدار ت          -٢٧٢
عن الكيفية اليت تساعد هبا البلدان بلدان العبور بدرجة كبرية يف حتويل مركبات الكربون الكلورية فلورية                 

 طرفاً ملعاجلة مسألة جتارة العبور يف        ١٦ورحب باملبادرة اليت تقدم هبا      .  إىل سوق االجتار غري املشروع    
 اليت تشتمل   UNEP/OzL.Pro.15/INF/6ورحب بالوثيقة   .  مفتوح العضوية االجتماع التايل للفريق العامل     

على معلومات عن االجتار غري املشروع، الذي أبلغت عنه األطراف، وحث األطراف على مضاعفة                 
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جهودها لإلسراع بالتخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية لتقويض أركان االجتار             
ورحب كذلك بالعمل الذي تقوم به األطراف لتوضيح التبعات القانونية اليت            .  نبعغري املشروع عند امل   

وقال إن زيادة ملحوظة قد شوهدت يف       .  ينطوي عليها االجتار يف مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية        
هربني قد  التجارة العاملية يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وأن هناك عالمات تشري إىل أن امل              

 .بدأوا االجتار يف تلك املواد الكيميائية

 عن عدم وجود بدائل لربوميد امليثيل يف بلدها ٥ذكرت متحدثة متثل بلداً عامالً مبوجب املادة  -٢٧٣
وأيدت النتائج اليت وردت يف     .  تستخدم ألغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل شحن النب والكاكاو          

وأن اجلهود  .  تقييم االقتصادي اليت تفيد أن البدائل ناقصة لذلك االستخدام         تقرير فريق التكنولوجيا وال   
وبدا أن  .  لتجميد استهالك بروميد امليثيل ميكن أن تضع البلدان اليت يف مواقف شبيهة يف خطر اقتصادي               

 .اإلعفاءات لالستخدامات احلرجة هي احلل الوحيد هلذه املشكلة

 ٥ت مركزة مقدمة من األطراف غري العاملة مبوجب املادة           الحظ الكثري من املتحدثني طلبا     -٢٧٤
للحصول على إعفاءات لالستخدامات احلرجة من بروميد امليثيل الذي من املقرر أن يتم التخلص التدرجيي               

ودعا أحد املتحدثني إىل تقييم التأثريات االقتصادية لتعيينات         .  ٢٠٠٥منه لدى تلك البلدان حبلول عام        
 . وكذلك حتسني معايري منح هذه اإلعفاءات٥رجة املقدمة من البلدان غري العاملة باملادة االستخدامات احل

 عن قلقها الشديد حيال ما رأته أنه تآكل لقواعد          ٥أعربت متحدثة من بلد غري عامل باملادة         -٢٧٥
. خدامات احلرجة العدالة غري املسبوق يف هذا املنتدى فيما يتعلق بعملية جديدة مقترحة ملنح إعفاءات االست             

وكان وفد بلدها قد جاء إىل االجتماع وهو يتوقع أن يتلقى نصيبه الكامل من إعفاءات االستخدامات                  
وأوضحت أن حاجة بلدها    .  ٢٠٠٥احلرجة اليت خصصها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن عام          

لك البلد ذكرت أن سجل      يف املائة من خط أساس ذ       ٣٨,٢لتعيينات االستخدامات احلرجة تقدر بـ      
 .الربوتوكول اخلاص بالرتاهة والعدالة، واألسس ذاهتا لتلك االتفاقية سوف تتقوض ما مل يتم اعتماد طلبها

شدد متحدث آخر يعرب عن التزام بلده للتخلص التدرجيي الكامل من بروميد امليثيل على أن                 -٢٧٦
تكون إستثناءات مؤقتة، وأن أحجام      إعفاءات االستخدامات احلرجة ينبغي أن تصبح حمدودة، و          

 .االستخدامات احلرجة ينبغي أن تقل كل عام

وقال متحدث آخر بأن روح وأهداف بروتوكول مونتريال مل تتغري، وأنه يواصل العمل على               -٢٧٧
وأنه من غري املقبول عندئذ أن تصبح        .  تقليل إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون باطراد        

 .ءات لالستخدامات احلرجة لبعض األطراف مدعاة ألن تزيد من إنتاجها واستهالكها من هذه املواداإلعفا

ذكر متحدث تابع ملنظمة غري حكومية بيئية أن هناك عالمات مزعجة تتمثل يف أن األطراف                -٢٧٨
وقال إن ختزين   .  تتجاهل قضايا املخزونات وزيادة اإلمدادات واإلغراق والتهريب بالنسبة لربوميد امليثيل          

 وغري العاملة مبوجب املادة     ٥بروميد امليثيل ميثل مشكلة خطرية حقيقية لـدى البلدان العاملة مبوجب املادة            
 يتطلب ضرورة خصم املخزونات احلالية من حساب اإلنتاج واالستهالك املسموح           ٩/٦وقال إن املقرر    .  ٥

وقال إن املخزونات   .  جد هناك آلية لضمان ذلك    به مبوجب إعفاءات االستخدامات احلرجة، غري أنه ال تو        
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 تزيد مشكلة اإلغراق سوءاً وكذلك مشكلة زيادة اإلمدادات املوجهة          ٢لدى البلدان العاملة مبوجب املادة      
وأضاف أن الواردات والتهريب غري املعلن عنه لربوميد امليثيل إىل           .  ٥إىل البلدان العاملة مبوجب املادة      

وأشار إىل أن طلبات اإلعفاء اليت جيري النظر فيها         .   ميثالن مشكلة متزايدة   ٥ب املادة   البلدان العاملة مبوج  
 أن ٢حالياً من جانب األطراف متثل إدخال هذه املواد يف نفس الوقت الذي كان من املفروض لبلدان املادة 

ا والتقييم  وشجع األطراف على أن تطلب إىل فريق التكنولوجي       .  تكون بصدد تنفيذ ختلص تدرجيي منها     
 .االقتصادي البحث يف كيفية تناول هذه املشكلة اليت متثلها املخزونات

الحظت متحدثة من بلد أفريقي وجود إطار مؤسسي غري كاٍف، وقدرات غري كافية لدى                -٢٧٩
بلدها، مما جيعل املزارعني هناك عرضة للمعلومات املغلوطة املتعمدة من جانب بعض املوردين بشأن القضايا               

وحث متحدث آخر على ضرورة التخلص التدرجيي من بروميد         .  تعلقة باستمرار استخدام بروميد امليثيل    امل
امليثيل بطريقة ال هتدد أرزاق املزارعني لدى البلدان اليت تعتمد بشدة على الزراعة، وأضاف أن تكلفة                  

 .التخلص التدرجيي تكون باهظة إذا أدت إىل اجلوع واملرض والفقر املدقع

أعرب عدد من املتحدثني عن قلقهم إزاء تأخر املسامهات وحث البلدان اليت مل تسدد                  -٢٨٠
 .مسامهاهتا بالكامل أن تفعل ذلك يف أقرب فرصة

قال متحدث إن العالقة بني جلنة االمتثال وجلنة التنفيذ واللجنة التنفيذية ينبغي تعريفها                 -٢٨١
ن يؤدي إىل الكفاءة والفعالية واالقتصاد والبساطة يف         بوضوح، وأن اجلمع فيما بينها ميكن يف احلقيقة أ         

 .عمليات التشغيل

أعرب عدد من املتكلمني عن قلقهم فيما يتعلق بالتعديل املزمع للربوتوكول بشأن تقدمي املوعد  -٢٨٢
 .النهائي إلبالغ البيانات

 ١٦ العاملي يوم وصف عدد من املتحدثني األنشطة اليت جتري يف بالدهم لتشجيع يوم األوزون   -٢٨٣
ففي إحدى البلدان اشتملت األنشطة على إذاعة مؤمترات علمية وتقنية، وتكرمي ما يزيد              .  سبتمرب/أيلول
 مزارع عثروا على بدائل للمواد املستنفدة لألوزون، وساعدوا بقية املزارعني عن طريق نقل                ١٠٠على  

 .التكنولوجيا

 بالتصديق على تعديل أو أكثر من التعديالت اليت          أبلغ الكثري من املتحدثني عن قيام بلدهم       -٢٨٤
وقال العديد من املتحدثني إهنم قد أوفوا بالتزاماهتم اليت يرتبها بروتوكول             .  أدخلت على الربوتوكول  

ووصف اجلهود املبذولة لالمتثال ألحكام بروتوكول       .  مونتريال، وقد حدث ذلك قبل املواعيد النهائية       
التشريعات احلديثة املبتكرة ونظم التراخيص، والتعاون من جانب مجيع           مونتريال، وحتدث عن أمهية      

وحث الكثري من املتحدثني على . أصحاب املصاحل مبا يف ذلك القطاع العام، والقطاع اخلاص واجملتمع املدين    
 .التصديق على تعديالت الربوتوكول من جانب تلك األطراف اليت مل تفعل ذلك بعد

ني عن حتفظات وحيطة تتعلق باملقترح القاضي بتشجيع إهناء تعيينات           أعرب بعض املتحدث   -٢٨٥
االستخدامات األساسية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، وخباصة لدى تلك البلدان غري العاملة مبوجب 
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وشددوا على ضرورة ضمان أال تؤدي اإلجراءات املقترحة إىل إحداث تأثريات سلبية على صحة              .  ٥املادة  
 .٥ الذين يعانون من الربو وأمراض اجلهاز التنفسي األخرى لدى البلدان العاملة مبوجب املادة الناس

أعرب العديد من املتحدثني عن تأييدهم القوي ملشروع املقرر الذي قدم أثناء االجتماع بشأن               -٢٨٦
فلورية وكذلك  تعزيز أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة غري املستخدمة ملركبات الكربون الكلورية             

ملشروع املقرر بشأن االستخدامات املختربية والتحليلية اليت ترمي إىل ضمان تدنية االستخدامات األساسية             
 .ملركبات الكربون الكلورية فلورية

أعرب أحد املتحدثني عن أمله يف أن يتم حتديد موعد التخلص التدرجيي العاملي الستخدام                -٢٨٧
وأعرب .  ورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة خالل هذا االجتماع        مركبات الكربون الكلورية فل   

عن رضاه، مع ذلك ألن التزاماً بذلك قد مت قطعه للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية                 
  بالنسبة لبعض البلدان، ويف أسرع وقت ممكن بالنسبة        ٢٠٠٥يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة بنهاية       

 .لبلدان أخرى

آثار العديد من املتحدثني موضوع اآلثار املترتبة على دخول تعديل بيجني حيز السريان                -٢٨٨
والحظ أحد املتحدثني   .  وخباصة فيما يتعلق باالجتار يف مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية وإمداداهتا          

أثناء االجتماع تتمثل يف احلاجة إىل      أن معظم النتائج املهمة للمناقشات اليت جرت حول هذا املوضوع            
تفادي اختاذ تدابري من جانب واحد بواسطة أي من األطراف ترمي إىل وقف إنتاج مركبات الكربون                  

وأثىن العديد من املتحدثني على اجلهود اليت تبذهلا األطراف         .  اهليدروكلورية فلورية إىل األطراف األخرى    
بتأثريات تعديل بيجني على االجتار يف مركبات الكربون اهليدرو         حلل هذه القضية شديدة التعقيد اخلاصة       

وقال إن احلل الودي هلذه القضية قد يؤدي إىل الشعور بالراحة لدى البلدان العاملة مبوجب               .  كلورية فلورية 
 . بصفة خاصة٥املادة 

 املالية  وأعرب أحد املتحدثني عن أمله يف أن تسهم الدراسة اليت أجريت عن إدارة اآللية                -٢٨٩
 .لربوتوكول مونتريال بنتائج مفيدة وتوصيات للنهوض هبذه اآللية

الحظ أحد املتحدثني أن هناك حاجة إلنشاء أوجه ارتباط بني مقررات األطراف والسياسات              -٢٩٠
اليت تنفذ لدى املنظمات الدولية األخرى إلرشاد احلكومات واملنظمات الدولية حنو الوفاء بأهداف                

تعديالته دون أن تتحول هذه األهداف إىل عقبات يف طريق التجارة الدولية أو التنمية                 الربوتوكول و 
وطلب إىل أمانة األوزون أن حتتفظ باتصاالت مؤسسية مع املنظمات مبا يف ذلك منظمة التجارة               .  املستدامة

كنهما حتليل وتأويل   العاملية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وإعالمهما مبقررات األطراف حبيث مي          
 .تأثري املقررات على اختصاص كل منهما

أبرزت متحدثة من بلد بغرب أفريقيا املشكالت املتعلقة بتنفيذ خطة إدارة املربدات يف بلدها               -٢٩١
 وطلبت  .(ECOWAS)ونظم االسترياد بالنسبة للبلدان األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا            

امس عشر لألطراف التوصية إىل األطراف وإىل منظمة التجارة العاملية بوضع تدابري              إىل االجتماع اخل  
 .مجركية تسمح حبصص استرياد بالنسبة للشركات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون
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أعرب املتحدثون من بلدان نامية عن القلق أساساً من قيام البلدان املتقدمة بإغراق املواد                 -٢٩٢
واسترياد املعدات العاملة باملواد املستنفدة لألوزون وخباصة أجهزة التربيد وأجهزة التجميد إىل             املتقادمة  

 .أسواق بلداهنم

وجه عديد من املتحدثني الشكر إىل فريقي تقييم اآلثار البيئية والعلمية وفريق التكنولوجيا                -٢٩٣
تحدثني بأن التقارير اليت قدمتها أفرقة      والحظ أحد امل  .  والتقييم االقتصادي ملا قاما به من أعمال بارزة        

وقال إن التأثريات التراكمية لإلشعاع     .  التقييم ذكَّرت األطراف بأن هدف الربوتوكول ال يزال بعيد املنال         
فوق البنفسجي آخذة يف التزايد، وأن التفاعالت بني استنفاد طبقة األوزون والتغري املناخي تزداد وضوحاً               

 .أكثر فأكثر

 عدد من املتحدثني من بلدان أفريقية املصاعب اليت تواجهها املنطقة، مبا يف ذلك                 وصف -٢٩٤
وقال إن هناك نقصاً يف الوعي العام بالقضايا البيئية لدى           .  األوضاع االقتصادية اخلانقة واحلرب األهلية    

 الصغرية واًألناس   وأن صناع القرارات واجلماهري مبا يف ذلك مالك املشروعات        .  الكثري من البلدان األفريقية   
 .املنخرطني يف أنشطة جتارية ليسوا على دراية بتأثري املواد املستنفدة لألوزون وبالقضايا ذات الصلة بذلك

شدد عدد من املتحدثني على ضرورة معاملة البلدان على قدم املساواة يف عمليات اختاذ                 -٢٩٥
 .القرارات بغض النظر عن حجم البلد أو قوته

 على أمهية تنسيق أوجه االرتباط بني الدول         ٥ث من بلد عامل مبوجب املادة        شدد متحد  -٢٩٦
وأن بناء القدرات التقنية واملؤسسية     .  وقال إن األمر حيتاج إىل مسامهات تعاونية إلنشاء الشبكات        .  واملناطق

بقاً لألطر البيئية   وأشار إىل احلاجة إىل تطوير التكنولوجيا اليت ميكن تطويعها ط         .  وتعزيزها يعترب أداة رئيسية   
 .واالقتصادية املختلفة لدى البلدان

شدد العديد من املتحدثني على أمهية إشراك مجيع أصحاب املصاحل مبا يف ذلك احلكومات                -٢٩٧
واملنظمات الدولية والوطنية والقطاعني العام واخلاص لدى البلدان املتقدمة والنامية من خالل شراكات               

 .ت املشتركة وإن كانت متفاوتةتستند إىل مبدأ املسؤوليا

شدد معظم املتحدثني على االلتزام السياسي القوي حلكوماهتم بدعم اجلهود الدولية حلماية              -٢٩٨
 .طبقة األوزون والبيئة العاملية

حث معظم املتحدثني على أن األمر حيتاج إىل استمرار بذل اجلهود ومضاعفتها لتنفيذ                 -٢٩٩
 .م من النجاحات اليت حتققت حىت اآلنبروتوكول مونتريال على الرغ

تقرير الرؤساء املشاركني للجزء التحضريي وحبث املقررات اليت أُوِصَى باعتمادها من جانب                -سابع عشر 
 االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال

ت اليت  وجه الرؤساء املشاركون للجزء التحضريي اهتمام االجتماع إىل مشروعات املقررا           -٣٠٠
وقدموا معلومات ذات صلة تتعلق مبشروعات      .  اعتمدت وذلك إلحالتها إىل اجلزء رفيع املستوى العتمادها       

 .املقررات
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 اعتماد املقررات -ثامن عشر 

اعتمد اجتماع األطراف املقررات التالية على أساس املشروع الذي قدمه اجلزء التحضريي              -٣٠١
 .توىومع مراعاة تعليقات اجلزء رفيع املس

 املقررات -ألف 

 :إن االجتماع اخلامس عشر لألطراف يقرر - ٣٠٢

التصديق على اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال  بشأن املواد              - ١٥/١املقرر 
 املستنفدة لطبقة األوزون وتعديالت لندن وكوبنهاجن ومونتريال وبيجني

ري من البلدان اليت صدقت على اتفاقية فيينا حلماية طبقة          أن يالحظ مع االرتياح العديد الكب      - ١
 األوزون وبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛

 طرفاً قد صادق على تعديل      ١٦٦ كان   ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أن يالحظ أنه حىت      - ٢
 ١٠٧اجن لربوتوكول مونتريال و    طرفاً قد صادق على تعديل كوبنه       ١٥٤لندن لربوتوكول مونتريال و   

 طرفاً فقط قد صدقت على تعديل بيجني لربوتوكول          ٥٧أطراف قد صدقت على تعديل مونتريال و       
 مونتريال؛

حيث مجيع الدول اليت مل تفعل ذلك بعد، أن تصدق، توافق على، أو تنضم إل،ى اتفاقية فيينا                  - ٣
 أن املشاركة العاملية ضرورية لضمان محاية طبقة         وبروتوكول مونتريال وتعديالته مع األخذ يف االعتبار       

 .األوزون

 اإلنتاج من أجل االحتياجات احمللية األساسية - ١٥/٢املقرر 

 تتخذ إجراءات تدرجيية للتقليل أو للقضاء النهائي على         ٥ أن األطراف العاملة مبوجب املادة       إذْ يدرك 
مركبات الكربون    (١اردة يف املرفق ألف اجملموعة      إنتاجها واستهالكها من املواد املستنفدة لألوزون الو      

 ،)رابع كلوريد الكربون (٢الكلورية فلورية، واملرفق باء اجملموعة 
 تتخذ خطوات قبل تطبيق تدابري الرقابة اليت        ٥ أن األطراف غري العاملة مبوجب املادة        وإذْ يدرك كذلك  

ضعة للرقابة اليت ُتَصدر للوفاء باالحتياجات احمللية       يرتبها الربوتوكول من أجل تقليل إنتاجها من املواد اخلا        
 ،٥األساسية لدى األطراف العاملة مبوجب املادة 

 ١ احلاجة إىل ضمان أن إمدادات املواد املستنفدة لألوزون التابعة للمرفق ألف اجملموعة                وإذْ يدرك 
ات احمللية األساسية لألطراف    ، كافية للوفاء باالحتياج   )رابع كلوريد الكربون    (٢واملرفق باء اجملموعة    
، بينما ال تكفي لتثبيط اجلهود الرامية للتخلص التدرجيي من هذه املواد امتثاالً               ٥العاملة مبوجب املادة    
 لربوتوكول مونتريال،
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 بأن املعلومات الشاملة عن اجتاهات السوق املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون التابعة             وإذْ يقر كذلك  
 ميكن أن تسمح بتخطيط أفضل من جانب األطراف العاملة          ٢ واملرفق باء اجملموعة     ١موعة  للمرفق ألف اجمل  
  وتضمن ختلصاً تدرجيياً من هذه املواد أكثر كفاءة وانتظاماً،٥مبوجب املادة 

 : إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادييطلب

، واملرفق باء   ١ملرفق ألف اجملموعة    تقييم الكميات من املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف ا          )أ(
 من  ٥، لربوتوكول مونتريال اليت حيتمل أن حتتاج إليها األطراف العاملة مبوجب املادة                ٢اجملموعة  

 ؛٢٠١٠ – ٢٠٠٤الربوتوكول خالل الفترة 
 من الربوتوكول   ٥تقييم املستويات املسموح هبا لإلنتاج لدى الشركات العاملة مبوجب املادة            )ب(
 عاة اجلداول الزمنية املتفق عليها لتخفيض اإلنتاج مبوجب الصندوق متعدد األطراف؛مع مرا

، واملرفق باء   ١تقييم الكميات من املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق ألف، اجملموعة               )ج(
فاء  من أجل الو   ٥، للربوتوكول اليت ميكن أن تنتجها األطراف غري العاملة مبوجب املادة              ٢اجملموعة  

 مع  ٢٠١٠  –  ٢٠٠٤ أثناء الفترة من     ٥باالحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة         
 مراعاة النظم واالتفاقات اإلقليمية اخلاصة بالتخلص التدرجيي من اإلنتاج؛

ب أن يضع يف اعتباره كذلك عند إعداد التقييمات، التأثريات الفعلية واالحتمالية لربامج التدري )د(
لفنيي التربيد، والتعديل التحديثي واالستعادة وإعادة التدوير وتدابري أخرى للتقليل من الطلب على املواد               

 ؛٢ واجملموعة ١اخلاصة باملرفق ألف اجملموعة 

 واملرفق باء اجملموعة    ١إعداد تقرير عن املديات السعرية للمواد السائبة للمرفق ألف اجملموعة            )ه(
، مبا يف ذلك التغريات النسبية يف أسعار الكميات         ٥ من األطراف العاملة مبوجب املادة       ، يف عينة متثيلية   ٢

 مقارنة بأسعار املواد    ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١السائبة اعتباراً من    
 السائبة من البدائل؛

دورته الرابعة والعشرين أو أثناء     أن يقدم تقريره إىل الفريق العامل مفتوح العضوية أثناء             )و(
 .االجتماع السادس عشر لألطراف

 من بروتوكول مونتريال فيما     ٤التزامات األطراف يف تعديل بيجني مبوجب املادة          - ١٥/٣املقرر 
 يتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

 التأكيد على أال تعمل بتوافق اآلراء

 التعديل الذي اعتمده االجتماع الرابع لألطراف يف بروتوكول            التزام األطراف يف   إذ يعيد تأكيد  
بالرقابة على استهالك   ")  تعديل كوبنهاجن   ("١٩٩٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥مونتريال يف كوبنهاجن يف     

 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،
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 يف بروتوكول مونتريال     التزام األطراف الذي اعتمده االجتماع احلادي عشر لألطراف        وإذ يعيد تأكيد  
مبراقبة إنتاج مركبات الكربون     ")  تعديل بيجني   ("١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٣يف بيجني يف     

 اهليدروكلورية فلورية،

 مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف تعديلي كوبنهاجن أو بيحني على التصديق                وإذ حيث بقوة  
 أقرب وقت ممكن،عليهما أو االنضمام إليهما أو قبوهلما يف 

، ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ إىل أن األطراف يف تعديل بيجني، قد قطعت على نفسها يف             وإذ يشري، 
 من الربوتوكول حبظر واردات وصادرات      ٤ خامساً من املادة     ٢ خامساً والفقرة    ١التزامات مبوجب الفقرة    

من أي  )  بات الكربون اهليدروكلورية فلورية   مرك(املواد اخلاضعة للرقابة باجملموعة األوىل من املرفق جيم          
 ،"دوله غري طرف يف هذا الربوتوكول"

ألغراض هذه املادة، يشمل    " من الربوتوكول تنص على أنه       ٤ من املادة    ٩ إىل أن الفقرة     وإذ يشري 
، ما يتعلق بأي مادة معينة خاضعة للرقابة، دولة أو منظمة           "دولة غري طرف يف هذا الربوتوكول     "مصطلح  

 ،"قليمية للتكامل االقتصادي مل توافق على أن تلتزم بتدابري الرقابة السارية على تلك املادةإ

 من الربوتوكول تسمح لألطراف يف تعديل بيجني باسترياد         ٤ من املادة    ٨أن الفقرة   وإذ يالحظ أيضاً    
وكول أو إليها، إذا أي دولة غري طرف يف هذا الربوت    "وتصدير  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من        

 ٢ ألف إىل    ٢ واملواد   ٢قررت األطراف يف اجتماع هلا أن هذه الدولة متتثل امتثاالً كامالً ألحكام املادة               
 ،"٧طاء من هذه املادة، وأهنا قدمت بيانات هبذا املعىن كما هو حمدد يف الفقرة 

 لتفسريات خمتلفة فيما يتعلق     قد خيضع "  دوله غري طرف يف هذا الربوتوكول     " بأن معىن مصطلح     وإذ يقر 
مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من جانب األطراف يف تعديل بيجني، يف ضوء فرض تدابري رقابة               
على استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف تعديل كوبنهاجن، فيما مت فرض تدابري رقابة على 

 ية يف تعديل بيجني،إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلور

 أن تدابري الرقابة على استهالك أو إنتاج مركبات الكربون الكلورية الفلورية سواء              وإذ يدرك كذلك  
، من  ٥ من املادة    ١مبوجب تعديل كوبنهاجن أو تعديل بيجني ال تسري على األطراف العاملة بالفقرة              

 ،٢٠١٦الربوتوكول حىت عام 
 من الربوتوكول،   ٤ من املادة    ٩ يف إرساء ممارسة لتطبيق الفقرة        يف البت يف هذا السياق     ورغبة منه 

، تطبقه األطراف   "دولة غري طرف يف هذا الربوتوكول     "وذلك بتحديد تفسري واحد بتوافق اآلراء ملصطلح        
 من  ٤يف تعديل بيجني لغرض االجتار يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب املادة                 

 الربوتوكول،

 أن تستورد األطراف يف تعديل بيجني مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، أو أن               قعوإذ يتو 
دولة غري  "تصدرها بطرق ال تؤدي إىل استرياد أو تصدير مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل أي               

 تقييم  حسب تفسري ذلك املصطلح يف هذه املذكرة، مع اإلقرار باحلاجة إىل           "  طرف يف هذا الربوتوكول   
 حتقق هذا التوقع،



UNEP/OzL.Pro.15/9 

64 

أن تلتزم األطراف يف تعديل بيجني حبظر استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة باجملموعة                - ١
فيما يتعلق بالدول واملنظمات اإلقليمية      )  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية   (األوىل باملرفق جيم    

 : وفقاً ملا يلي٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١تباراً من للتكامل االقتصادي غري األطراف يف تعديل بيجني، اع

 على  ٤ من املادة    ٩الوارد يف الفقرة    "  دولة غري طرف يف هذا الربوتوكول     "أال ينطبق مصطلح     )أ(
، ٢٠١٦يناير  / كانون الثاين  ١ من الربوتوكول، وذلك حىت      ٥ من املادة    ١الدول العاملة مبوجب الفقرة     

 على إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وفقاً لتعديلي           عندما تصبح تدابري الرقابة   
  من الربوتوكول؛٥ من املادة ١كوبنهاجن وبيجني، سارية على الدول العاملة مبوجب الفقرة 

مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية    "  دولة غري طرف يف هذا الربوتوكول     "أن يشمل مصطلح     )ب(
 خرى اليت مل توافق على االلتزام بتعديلي كوبنهاجن وبيجني؛للتكامل االقتصادي األ

ومع ذلك إدراك الصعوبات العملية اليت يفرضها التوقيت املرتبط باعتماد التفسري السابق               )ج(
ما مل تقم الدولة املعنية، مبوعد ال       )  ب  (١، تنطبق الفقرة    "دولة غري طرف يف هذا الربوتوكول     "ملصطلح  
 : مبا يلي٢٠٠٤س مار/ آذار٣١يتجاوز 

إخطار األمانة بأهنا تنوي التصديق على تعديل بيجني أو االنضمام إليه أو قبوله يف                ‘١’
 أقرب وقت ممكن؛

 من الربوتوكول على    ٤ زاي واملادة    ٢ إىل   ٢إثبات أهنا يف حالة امتثال كامل باملواد         ‘٢’
 النحو املعدل يف تعديل كوبنهاجن؛

مارس / آذار ٣١عاليه إىل األمانة، لتستكمل يف      ‘  ٢‘و‘  ١  ‘تقدمي بيانات عن الفقرتني    ‘٣’
دوله غري طرف يف هذا     "، ويف هذه احلالة تكون هذه الدولة خارج تعريف          ٢٠٠٥

 إىل حني اختتام االجتماع السابع عشر لألطراف؛" الربوتوكول

 األطراف؛إىل جلنة التنفيذ وإىل ) ج (١أن ترسل األمانة البيانات الواردة مبوجب الفقرة  - ٢

أن تنظر األطراف يف تنفيذ املقرر السابق والعمل به يف االجتماع السادس عشر لألطراف،                - ٣
 ٣١على أن تأخذ بعني االعتبار أي تعليقات قد تبديها جلنة التنفيذ على البيانات املقدمة من الدول حىت                   

 ).ج (١ مبوجب الفقرة ٢٠٠٤مارس /آذار

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤مات األساسية للمواد اخلاضعة للرقابة للعامني       ترشيحات االستخدا  - ١٥/٤املقرر 
 ٥لألطراف غري العاملة باملادة 

أن يالحظ مع التقدير العمل املمتاز الذي قام به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان               - ١
 اخليارات التقنية التابعة له؛

االستخدامات األساسية ملركبات الكربون أن يرخص مبستويات إنتاج واستهالك الزمني لتلبية  - ٢
الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ملعاجلة داء الربو وأمراض انسداد الشعب اهلوائية               
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املزمنة وكذلك لالستخدامات املختربية والتحليلية على النحو احملدد يف املرفق الثاين من تقرير االجتماع               
 من  ٢ رهناً بالشروط احملددة من االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف الفقرة            اخلامس عشر لألطراف وذلك   

 ؛٧/٢٨مقرريه 
أن يالحظ أن الطرفني؛ اجلماعة األوروبية وبولندا، طلبا إعفاءات لالستخدامات املختربية              - ٣

يم االقتصادي  والتحليلية حلاالت الطوارئ اليت أقرهتا أمانة األوزون بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقي            
 :وقد متت املوافقة على الكميات التالية. ٨/٩ من املقرر ١٠وذلك وفقاً لإلجراء املبني يف الفقرة 

 ؛٢٠٠٣ لعام CFC-113 طن من ٢,٠٥  :بولندا
طن بداالت استنفاد األوزون من مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية            ٠,٠٢٥ :اجلماعة األوروبية

 ؛٢٠٠٤ و٢٠٠٣لعامي وبرومو كلورو امليثان 

تشجيع وقف ترشيحات االستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات          - ١٥/٥املقرر 
 املقننة

أن األطراف نفسها تقع على عاتقها املسؤولية النهائية وختضع للمحاسبة عن محاية صحة              إدراكاً منه   
 وسالمة مواطنيها، وعن أعماهلم حلماية طبقة األوزون،

 حتتوي على   اليت باحلاجة امللحة للتعجيل بالتخلص من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة           منهواعترافاً  
، وبأمهية وجود   ٥ من املادة    ١ لدى األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة        يةرمركبات الكربون الكلورية فلو   

 طبية،أجهزة استنشاق مأمونة وفعالة وميسورة الكلفة من أجل الصحة العامة والرعاية ال

ما قام به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي من أعمال مستفيداً فيها من قاعدة             وإذ يضع يف االعتبار     
 ،١٤/٥البيانات املنشأة مبوجب املقرر 

 أن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة بالسالبوتامول اخلالية من          وإذ يدرك على وجه اخلصوص    
 من  ١ فلورية متوافرة لدى معظم بلدان األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة             مركبات الكربون الكلورية  

 ،٥املادة 
، والذي خيلص إىل أن استحداث أجهزة       ٢٠٠٣ التقييم الذي أجراه الفريق يف عام        وإذ يضع يف اعتباره   

سواق، استنشاق باجلرعات املقننة خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وتسجيلها وطرحها يف األ            
 ال ميكن أن تفضي وحدها إىل استيعاهبا بالكامل يف األسواق دون اختاذ إجراء تنظيمي حملي مناسب،

 املتصل بالترخيص بكميات من     ٨/٩ من املقرر    ١٠أن هذا املقرر لن يؤثر يف عمل الفقرة           - ١
  يف حاالت الطوارئ؛يةرمركبات الكربون الكلورية فلو

، لدى تقدمي ترشيحاهتا    ٥ من املادة    ١عاملة مبوجب الفقرة    يطلب إىل األطراف غري ال      - ٢
 من أجل أجهزة االستنشاق      يةرركبات الكربون الكلورية فلو    إلعفاءات االستخدامات الضرورية مل    
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باجلرعات املقننة، بأن تقوم بتحديد العنصر النشط والسوق املستهدفة للبيع أو التوزيع وحجم مركبات               
 املطلوبة بالنسبة لكل استخدام مرشح؛الكربون الكلورية فلورية 

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية التابعة له تقدمي                - ٣
 ٥ من املادة ١توصيات بشأن ترشيحات إعفاءات االستخدامات الضرورية يف األطراف غري العاملة بالفقرة     

 ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، مع اإلشارة إىل العنصر          اخلاصة مبركبات الكربون الكلورية فلورية    
النشط يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت ستستخدم فيها مركبات الكربون الكلورية فلورية،               
والسوق املستهدفة للبيع أو التوزيع، وبأية استراتيجية انتقالية وطنية تشمل هذه السوق املستهدفة واليت                

 ؛٩/١٩ أو املقرر ١٢/٢اً للمقرر قدمت وفق
 الستخدامات ضرورية   يةرمركبات الكربون الكلورية فلو   أنه لن يتم التصريح بأية كمية من         - ٤

 من املادة   ١بعد بدء االجتماع السابع عشر لألطراف إذا مل يكن الطرف املرشح غري العامل مبوجب الفقرة                
ها من جانب األطراف يف االجتماع اخلامس والعشرين          قد قدم إىل أمانة األوزون يف حينه، للنظر في          ٥

للفريق العامل مفتوح العضوية، خطة عمل تتعلق بالتخلص التدرجيي من االستخدام احمللي ألجهزة                 
 حيث يكون العنصر النشط     يةرمركبات الكربون الكلورية فلو   االستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية على      

 الوحيد هو السالبوتامول؛

 : ما يلي٤ن تتضمن خطط التخلص التدرجيي املشار إليها يف الفقرة أ - ٥

موعداً حمدداً يتوقف فيه الطرف عن تقدمي الترشيحات إلعفاءات االستخدامات الضرورية             )أ(
 ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة حيث يكون العنصر النشط الوحيد          يةرركبات الكربون الكلورية فلو   مل

وحيث يتوقع أن تباع أو توزع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف أسواق أي طرف              هو السالبوتامول،   
 ؛٥ من املادة ١غري عامل مبوجب الفقرة 

 التدابري واإلجراءات احملددة الكافية إلجناز التخلص التدرجيي؛ )ب(

املة وحيثما يتناسب، اإلجراءات أو التدابري الالزمة لضمان استمرار متكن األطراف الع              )ج(
مركبات ، من احلصول على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية على           ٥ من املادة    ١مبوجب الفقرة   

  أو اإلمداد هبا؛يةرالكربون الكلورية فلو

 أن يقدم إىل أمانة األوزون يف       ٥ من املادة    ١يطلب من كل طرف غري عامل مبوجب الفقرة          - ٦
 سيتوقف فيها عن تقدمي الترشيحات      اليتك الطرف املواعيد احملددة      عملياً بالنسبة لذل   ممكنأقرب وقت   

 ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة     يةرركبات الكربون الكلورية فلو   إلعفاءات االستخدامات الضرورية مل   
حيث يكون العنصر النشط ليس السالبوتامول وحده فقط، وحيث يتوقع أن ُتباع أجهزة االستنشاق                 

 ؛٥ من املادة ١نة أو توزع يف أسواق أي طرف غري عامل مبوجب الفقرة باجلرعات املقن
يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريراً يف وقت كاف من االجتماع               - ٧

مركبات الرابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية عن التأثريات احملتملة للتخلص التدرجيي من                
، وعن توافر العالجات    ٥ من املادة    ١ غري العاملة مبوجب الفقرة      األطراف لدى   يةررية فلو الكربون الكلو 

 ؛٥ من املادة ١ العاملة مبوجب الفقرة األطرافاملستنشقة احملتملة الكلفة لدى 
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/١٤ املوقع الشبكي كل البيانات املقدمة عمالً باملقرر         علىيطلب إىل أمانة األوزون أن تضع        - ٨
 دت بوصفها غري سرية من جانب الطرف مقدم املعلومات؛ واليت ُحد٥

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تعديل الكتيب املتعلق بترشيحات                - ٩
 .االستخدامات الضرورية حبيث يوضح هذا املقرر

 قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع - ١٥/٦املقرر 

 .١٠/١٤ت التالية للمواد اخلاضعة للرقابة بصورهتا املنقحة باجلدول ألف للمقرر أن يعتمد االستخداما

 قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع: اجلدول
 الرقم االستخدام كعامل تصنيع املادة املستنفدة لألوزون

والصودا إزالة كلوريد النيتروجني من إنتاج الكلورين           CTCرباعي كلوريد الكربون 
 الكاوية

١ 

 ٢ استعادة الكلورين من غاز املخلفات من إنتاج الكلورين CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٣ صناعة املطاط املكلور CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٤ )مبيد حشرات(إنتاج اندوسلفان  CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٥ ) مسكن-ايبوبروفني (صناعة ازوبوتيل االستيوفينون CTCرباعي كلوريد الكربون 
ثالثي -٢،٢،٢)   كلوروفينول -٤  (٢  ١-١صناعة   CTCرباعي كلوريد الكربون 

 )كلوروااليثانول
٦ 

 ٧ (CSM)صناعة بوليولفني املكلور املكربت  CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٨ (PPTA) ) بويل فنيلني ترفتال أميد(صناعة أراميد بوليمر  CTCرباعي كلوريد الكربون 

 ٩ صناعة راتنجات بوملرات الفلور CFC-113الثي كلورو ثالثي فلورو االيثان ث
 ١٠ صناعة طبقة رقيقة من ألياف البوليولفني الصناعية CFC-11ثالثي كلورو فلورو امليثان 
 ١١ صناعة مطاط ستايرين بيوتادايني CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ١٢ ملكلورصناعة البارافني ا CTCرباعي كلوريد الكربون 

ثنائي كلورو ثنائي فلورو امليثان       
CFC-12 

التمثيل الكيميائي الضوئي للسالئف املكونة من البويل         
 متعددة  –  Zبريوكسيد متعدد األثري كامل الفلورة ملركبات       
 األثري كاملة الفلورة واملشتقات ثنائية الوظيفة

١٣ 

-CFCثالثي كلورو ثالثي فلورو االيثان 

113 
بويل بريوكسيد متعدد األثري كامل الفلورة        التقليل من   

الوسيط يف إنتاج ثنائيات اإلستر متعددة األثري كاملة الفلورة
١٤ 

 ١٥ حتضري ثنائيات متعددة األثري كاملة الفلورة عالية األداء  CFC-113 ثالثي كلورو ثالثي فلورو االيثان
 ١٦  هيدروكلوريد الربوموهيكسني CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ١٧ إنتاج ديكلوفنيك الصوديوم CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ١٨ فينيل غليسني CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ١٩ إنتاج سيكلودامي CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٢٠ إنتاج البويل بروبني املكلور CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٢١ EVAملكلور إنتاج اسيتات فينيل االيثيلني ا CTCرباعي كلوريد الكربون 
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 الرقم االستخدام كعامل تصنيع املادة املستنفدة لألوزون
 ٢٢ إنتاج مشتقات ايزوسايانات امليثيل CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٢٣  فينوكسي برتيلديهايد-٣إنتاج  CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٢٤  ميثيل بريدين- ٥ - كلورو – ٢إنتاج  CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٢٥ إنتاج اميداكلوبريد CTCرباعي كلوريد الكربون 

 ٢٦ إنتاج بوبروفيرتين CTCريد الكربون رباعي كلو
 ٢٧ إنتاج اوكساديازون  CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٢٨  املكلورN -إنتاج ميثلينني  CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٢٩ إنتاج ميفيناست CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٣٠  ثنائي كلورو برتوثيازول- ٣، ١إنتاج  CTCرباعي كلوريد الكربون 

 ٣١ برومة بوملر الستايرين BCM كلورو امليثان برومو

 عوامل التصنيع - ١٥/٧املقرر 

 دعا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل أن يستعرض         ١٠/١٤أن حييط علماً بأن املقرر       - ١ 
ن قائمة استخدامات عوامل التصنيع الواردة يف اجلدول ألف بذلك املقرر، وأن يتقدم بتوصيات مناسبة بشأ              

 إدخال تغيريات على اجلدول؛

أن يالحظ أن العديد من األطراف تقدمت بطلبات إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي              - ٢ 
 بوصفها استخدامات   ١٠/١٤لكي يستعرض استخدامات معينة بقصد إدراجها يف اجلدول ألف باملقرر            

 عوامل تصنيع؛

 االقتصادي أن يستعرض طلبات النظر يف استخدامات  أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم      - ٣ 
 لعوامل التصنيع وأن يقدم توصيات سنوية إىل        ١٠/١٤حمددة على ضوء املعايري املنصوص عليها يف املقرر         

  أو حذفها منه؛١٠/١٤األطراف بشأن االستخدامات اليت ميكن إضافتها إىل اجلدول ألف باملقرر 

 اليت هلا طلبات عوامل     ٥، واألطراف غري العاملة باملادة      ٥املادة  أن يذكر األطراف العاملة ب     - ٤ 
 ٤، بصورته املنقحة، بأن عليها أن تقدم تقارير وفقاً للفقرة           ١٠/١٤تصنيع مدرجة يف اجلدول ألف للمقرر       

 عن استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع، ومستويات االنبعاثات من تلك             ١٠/١٤من املقرر   
وباإلضافة .  امات وتكنولوجيات االحتواء اليت استخدمتها  للتقليل إىل احلد األدىن من االنبعاثات           االستخد

 اليت هلا استخدامات مدرجة يف اجلدول ألف، بصورته املنقحة،          ٥إىل ذلك، على أن األطراف العاملة باملادة        
ثات املواد اخلاضعة للرقابة من      أن تقدم تقارير إىل اللجنة التنفيذية عن التقدم احملرز يف ختفيض انبعا              

استخدامات عوامل التصنيع، وعن تنفيذ وتطوير تقنيات تقليل االنبعاثات والعمليات البديلة اليت ال تستخدم 
 فيها املواد املستنفدة لألوزون؛

أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة التنفيذية تقدمي تقرير إىل الفريق               - ٥ 
عامل مفتوح العضوية يف دورته اخلامسة والعشرين ومرة كل سنتني بعد ذلك ما مل تقرر األطراف خالف                 ال
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ذلك، بشأن التقدم احملرز يف ختفيض انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع وبشأن               
 دم فيها املواد املستنفدة لألوزون؛تنفيذ وتطوير تقنيات تقليل االنبعاثات والعمليات البديلة اليت ال تستخ

 يورد  ٢٠٠٢أن يالحظ أنه، وبسبب أن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام              - ٦ 
استخدامات عوامل التصنيع يف اجلدول أدناه باعتبارها ذات انبعاثات ال ميكن إمهاهلا، ينبغي النظر إىل هذه                

 ١٠/١٤تصنيع ملـواد خاضعة للرقابة وفقاً ألحكام املقرر        االستعماالت بوصفها استخدامـات عوامـل     
 وأن يعاد النظر فيها يف االجتماع السابع عشر لألطراف بناء على املعلومات اليت               ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤لعام  

 ؛١٠/١٤ من املقرر ٤ من هذا املقرر والفقرة ٤ستقدم وفقاً للفقرة 
خلاضعة للرقابة باجلدول أدناه مت تقدميهما إىل       أن يالحظ أنه نظراً ألن آخر استخدامني للمواد ا         - ٧ 

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، من غري أن يتم استعراضهما رمسياً، تعترب هذه االستخدامات                
 وأن  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ لعام   ١٠/١٤استخدامات عوامل تصنيع ملواد خاضعة للرقابة وفقاً ألحكام املقرر           

 من هذا   ٤ابع عشر لألطراف بناء على املعلومات اليت ترد وفقاً للفقرة            يعاد النظر فيها يف االجتماع الس     
 ؛١٠/١٤ من املقرر ٤املقرر والفقرة 

 االستخدام كعامل تصنيع الطرف املادة املستنفدة لألوزون
إزالة كلوريد النيتروجني من إنتاج الكلورين والصودا         الربازيل CTCرباعي كلوريد الكربون 

 الكاوية
 استعادة الكلورين من غاز املخلفات من إنتاج الكلورين الربازيل CTCريد الكربون رباعي كلو

 صناعة املطاط املكلور الصني/اهلند CTCرباعي كلوريد الكربون 
 )مبيد حشرات(صناعة اندوسلفان  اهلند CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ) مسكن-بربوفنيصناعة ارونيك اسبتوميثول ايبو اهلند CTCرباعي كلوريد الكربون 
 ٢،٢،٢كلورو فينيك    ٤  (٢ـ  ١-١صناعة   اهلند CTCرباعي كلوريد الكربون 

 ) مبيد حشرات-دايكوفول ) (كلوروااليثان(
 (CSM)صناعة بوليولفني املكلور املكربت  الصني CTCرباعي كلوريد الكربون 
  بيوتاداينيصناعة مطاط ستايرين مجهورية كوريا/الربازيل CTCرباعي كلوريد الكربون 
 صناعة البارافني املكلور الصني CTCرباعي كلوريد الكربون 
 إنتاج هيدروكلوريد الربوموهيكسني اهلند CTCرباعي كلوريد الكربون 
 إنتاج ديكلوفنيك الصوديوم اهلند CTCرباعي كلوريد الكربون 
 إنتاج فينيل غليسني اهلند CTCرباعي كلوريد الكربون 

 إنتاج البويل بروبني املكلور الصني CTCكربون رباعي كلوريد ال
 EVAإنتاج اسيتات فينيل االيثيلني املكلور  الصني CTCرباعي كلوريد الكربون 
 إنتاج مشتقات ايزوسايانات امليثيل الصني CTCرباعي كلوريد الكربون 
  فينوكسي برتيلديهايد-٣إنتاج  الصني CTCرباعي كلوريد الكربون 

  ميثيل بريدين- ٥ - كلورو – ٢إنتاج  الصني CTC الكربون رباعي كلوريد



UNEP/OzL.Pro.15/9 

70 

 االستخدام كعامل تصنيع الطرف املادة املستنفدة لألوزون
 إنتاج اميداكلوبريد الصني CTCرباعي كلوريد الكربون 
 إنتاج بوبروفيرتين الصني CTCرباعي كلوريد الكربون 
 إنتاج اوكساديازون  الصني CTCرباعي كلوريد الكربون 
  املكلورN -إنتاج ميثلينني  الصني CTCرباعي كلوريد الكربون 
 إنتاج ميفيناست الصني CTCرباعي كلوريد الكربون 
  ثنائي كلورو برتوثيازول- ٣، ١إنتاج  الصني CTCرباعي كلوريد الكربون 

 برومة بوملر الستايرين الواليات املتحدة األمريكية BCMبرومو كلورو امليثان 
 ف البويل ايثيلني عالية املعاملإنتاج أليا الواليات املتحدة األمريكية ثالثي فلورو اإليثان
 إنتاج بوتاسيوم اللوسارتان األرجنتني برومو كلور امليثان

 االستخدامات املختربية والتحليلية - ١٥/٨املقرر 

متديد فترة اإلعفاء لالستخدامات املختربية والتحليلية العاملية املوجزة يف املرفق الثاين لتقرير              - ١
 ؛٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ حىت االجتماع السادس لألطراف،

الطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اإلبالغ سنوياً عن تطوير وتوفري اإلجراءات             - ٢
املختربية والتحليلية اليت ميكن تنفيذها دون استخدام مواد خاضعة للرقابة واردة يف املرفقات ألف وباء                 

 من الربوتوكول؛) عة الثالثةمواد اجملموعة الثانية واجملمو(وجيم 

 من هذا   ٢ و ١ على الفقرتني    ١٠/١٩ من املقرر    ٥ و ٤ و ٣تطبيق الشروط املبينة يف الفقرات       - ٣
 املقرر؛

ومدونة قواعد التدبري اإلداري  حالة تكنولوجيات التدمري للمواد املستنفدة لألوزون - ١٥/٩املقرر 
 اجليد

شأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ال يشترط على         أن يشري إىل أن بروتوكول مونتريال ب        - ١
 األطراف تدمري املواد املستنفدة لألوزون؛

 ٢٠٠٢أبريل  /أن يأخذ علماً بأن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املؤرخ نيسان            - ٢
واالقتصادي والسالمة  يقدم معلومات عن األداء التقين      )  ، تقرير فريق العمل عن تكنولوجيا التدمري      ٣اجمللد  (

 التجارية لتكنولوجيا تدمري املواد املستنفدة لألوزون؛

أن حييط علماً باملقررات اليت سبق أن اختذهتا األطراف بشأن املوافقة على تكنولوجيات التدمري  - ٣
وأن يالحظ، بصفة خاصة، أن هذه املقررات مل متيز بني قدرات            )  ١٤/٦ و ٧/٣٥ و ٤/١١املقررات  (

 يات التدمري بالنسبة ألنواع حمددة من املواد املستنفدة لألوزون؛تكنولوج
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 من بروتوكول مونتريال، تكنولوجيات التدمري      ١ من املادة    ٥أن يعتمد، ألغراض الفقرة      - ٤
يف املرفق الثالث هلذا التقرير اليت وجدت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري     "  معتمدة"املدرجة بوصفها   

 ويف معايري كفاءة التدمري واإلزالة؛أهنا تست

أن يعترف بأنه لدى القيام باعتماد التكنولوجيات املدرجة يف املرفق األول، سلمت األطراف              - ٥
بأن اثنتني من التكنولوجيات اليت اعتمدت سابقاً جلميع املواد املستنفدة لألوزون قد قيد نطاقها حبذف                 

 اهلالونات؛

أو خيطط لتشغيل، مرافق تكنولوجيات التدمري املعتمدة عمالً بالفقرة         يناشد كل طرف ُيَشِغلْ      - ٦
 أعاله، أن يضمن أن ُتشغل مرافق التدمري التابعة له وفقاً ملدونة قواعد إجراءات التدبري اإلداري اجليد                  ٢

قييم باملرفق اخلامس هلذا التقرير، على حنو ما استكملت به يف التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والت                 
، وعدلتها األطراف بعد ذلك، وذلك ما مل تتوافر حالياً إجراءات حملية             ٢٠٠٣مايو  /االقتصادي يف أيار  

 مماثلة أو أكثر صرامة؛

يؤكد على ضرورة أن تويل األطراف االهتمام بوجه خاص لتقيد مرافق تدمري املواد املستنفدة               - ٧
اليت تتناول املواد اخلطرة، مع األخذ يف االعتبار االنبعاثات         لألوزون باملعايري الدولية أو الوطنية ذات الصلة،        

 والتصريفات الناجتة عن مصادر شىت، كتلك احملددة يف املرفق الرابع هلذا التقرير،

 مناولة وتدمري الرغاوي احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون عند هناية حياهتا - ١٥/١٠املقرر 

 : باآليت٢٠٠٥أبريل /يم االقتصادي أن يقوم يف تقريره يف نيسانيطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقي

تقدمي معلومات مستكملة ومفيدة بشأن مناولة وتدمري رغاوي العزل احلراري احملتوية على              )أ(
مواد مستنفدة لألوزون مبا يف ذلك الرغاوي املوجودة داخل البنايات، مع إيالء اهتمام خاص للتداعيات                

 لوجية؛االقتصادية والتكنو

توضيح الفرق بني كفاءة التدمري اليت ميكن حتقيقها بالنسبة للمواد املستنفدة لألوزون املستعادة              )ب(
وكفاءة التدمري اليت ميكن حتقيقها بالنسبة للرغاوي ذاهتا احملتوية          )  معاد تركيزها (من رغاوٍي قبل التدمري     

 ).مصدر غري مركز(على مواد مستنفدة لألوزون 

خطة عمل لتعديل الشروط التنظيمية املُِخولَة الستخدام اهلالونات يف أبدان              - ١٥/١١املقرر 
 الطائرات اجلديدة

 بوجود بدائل حمتملة الستخدام اهلالون لتوفري الوقاية الضرورية لغرف احملركات وحجرات              إذ يقر 
 البضائع بطائرات النقل التجاري من احلريق،

ن الطائرات اجلديدة ما تزال تصمم وجتهز باهلالون بوصفها مادة           من مالحظة أن أبدا    وإذ يساوره القلق   
 إطفاء احلريق الالزمة حسب الشروط التنظيمية،
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 بأن الوكاالت املسؤولة عن اعتماد أبدان الطائرات وكذلك أصحاب صناعات أبدان الطائرات             وإذ يقر  
 ن الطائرات اجلديدة،يودون املشاركة يف جهد مشترك يسمح باعتماد بدائل للهالونات يف أبدا

 بالدخول يف مناقشات مع هيئات      االقتصادي  والتقييم  التكنولوجيا  فريق ملمثلي أمانة األوزون و    يأذن 
منظمة الطريان املدين، الدويل، لوضع خطة عمل يف وقت مناسب متكن من النظر يف إمكانية تعديل                   

ائرات اجلديدة حبيث تكون عملية، دون أن        ختول استخدام اهلالونات يف أبدان الط      اليتالشروط التنظيمية   
َتَمْس، يف نفس الوقت، بصحة وسالمة املسافرين على اخلطوط اجلوية، وأن يقدموا تقريراً عن ذلك إىل                 

 .االجتماع السادس عشر لألطراف

 استخدام بروميد امليثيل ملعاجلة التمور ذات احملتوى عايل الرطوبة ١٥/١٢املقرر 

، قد اعترفت بصراحة بأنه ال      ٢٠٠٢ارات التقنية لربوميد امليثيل، يف تقريرها لعام         أن جلنة اخلي   إذ يدرك 
توجد حالياً أية بدائل الستخدام بروميد امليثيل يف معاجلة التمور ذات احملتوى العايل من الرطوبة، بصدد                 

 اعتمادها لدى أي بلد من بلدان العامل،

 يف املائة من كميات بروميد امليثيل اخلاصة هبا ٨٠كثر من  أيضاً أن األطراف اليت تستهلك أوإدراكاً منه
ملعاجلة التمور ذات احملتوى العايل من الرطوبة، يتعذر عليها الوفاء باجلدول الزمين الرقايب لربوميد امليثيل                 

 التابع للربوتوكول، دون إحلاق اخلسائر اإلنتاجية هبذا احملصول النقدي اهلام بالنسبة لبلداهنم،

 كذلك للحاجة إىل املزيد من العمل إلثبات وجود بدائل لربوميد امليثيل لغرض معاجلة                اً منه وإدراك
 التمور ذات احملتوى العايل من الرطوبة،

إنه على جلنة التنفيذ وعلى اجتماع األطراف القيام بإرجاء النظر يف وضع امتثال البلدان اليت                 - ١
لربوميد امليثيل يف معاجلة التمور ذات احملتوى عايل الرطوبة،          يف املائة من استهالكها      ٨٠تستخدم أكثر من    

إىل ما بعد إنقضاء عامني على قيام فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بالتأكد رمسياً من وجود وتوافر                 
 بدائل لربوميد امليثيل لغرض معاجلة التمور ذات احملتوى العايل من الرطوبة؛

يظل سارياً طاملا إن الطرف ذا الصلة ال يزيد من نسبة استهالكه             إن الشرط الوارد أعاله      - ٢
لربوميد امليثيل يف أغراض معاجلة منتجات أخرى غري التمور ذات احملتوى العايل من الرطوبة، وبشكل                 

، وأن يكون الطرف قد أبدى التزامه بتدنية استخدام بروميد امليثيل ملعاجلة            ٢٠٠٢يتجاوز مستويات عام    
  احلد الالزم، وذلك لضمان املكافحة الفعالة لآلفات؛التمور إىل

الطلب إىل اللجنة التنفيذية دراسة ما يتناسب من مشروعات البيان العملي للبدائل بشأن                - ٣
التمور ذات احملتوى العايل من الرطوبة، وكفالة أن يتم تقاسم نتائج هذه املشروعات مع فريق التكنولوجيا                

 .والتقييم االقتصادي



UNEP/OzL.Pro.15/9 

73 

 عضوية جلنة التنفيذ - ١٥/١٣قرر امل

 ؛٢٠٠٣أن يالحظ مع التقدير العمل الذي قامت به جلنة التنفيذ يف عام  - ١

أن يثبت مناصب هندوراس وإيطاليا وليتوانيا وملديف وتونس لسنة أخرى واختيار أستراليا              - ٢
يناير / كانون الثاين  ١باراً من   وبليز وأثيوبيا واألردن واالحتاد الروسي أعضاء يف اللجنة لفترة سنتني اعت           

 ؛٢٠٠٤
أن يشري إىل اختيار تونس للعمل كرئيس وإيطاليا للعمل كنائب رئيس ومقرر للجنة التنفيذ                - ٣

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١لسنة واحدة اعتباراً من 

 تريال من بروتوكول مون٧البيانات واملعلومات املقدمة من األطراف وفقاً للمادة  - ١٥/١٤املقرر 

 أن يأخذ علماً بأن تنفيذ الربوتوكول من جانب األطراف اليت أبلغت بياناهتا ُمْرٍض؛ - ١

 اليت كان ينبغي أن تبلغ      ١٨٣ طرفاً من أصل األطراف الـ       ١٦٠أن يالحظ مع التقدير أن       - ٢
 ن؛ طرفاً مل تبلغ بياناهتا حىت اآل٢٣، قد فعلت ذلك اآلن بالفعل، وأن ٢٠٠٢بياناهتا عن عام 

أن يالحظ كذلك أن عدم إبالغ األطراف البيانات يف حينها يعوق الرصد والتقييم الفعالني                - ٣
 المتثال األطراف اللتزاماهتا مبقتضى بروتوكول مونتريال؛

أن حيث األطراف بقوة على إبالغ بيانات االستهالك واإلنتاج فور توافرها، بدالً من االنتظار               - ٤
 .سبتمرب من كل سنة/ أيلول٣٠بالغ يف حىت املوعد النهائي لإل

 اإلبالغ املبكر عن بيانات االستهالك واإلنتاج - ١٥/١٥املقرر 

 على إبالغ بيانات    ١٤/١٣ إىل أن، االجتماع الرابع عشر لألطراف، حث األطراف يف املقرر            إذ يشري 
 االستهالك واإلنتاج يف أقرب وقت يتوافر فيه هذه البيانات،

ومن أجل استعراض امتثال أي طرف للربوتوكول ومن أجل التقدم بتوصيات مفيدة            أنه  وإذ يشري إىل    
 ويف الوقت املناسب الجتماع األطراف، ال بد من أن حتصل جلنة التنفيذ على معلومات دقيقة ومستكملة،

 ،٧يف هذا الصدد أمهية إبالغ البيانات يف موعدها احملدد عمالً باملادة وإذ يالحظ 
 الضروري، من أجل متكني جلنة التنفيذ من التقدم بتوصيات يف وقت مناسب قبل               أنه من وإذ يدرك   

يونيه من  / حزيران ٣٠طراف، أن من املرغوب فيه إرسال البيانات إىل األمانة يف موعد أقصاه              ألاجتماع ا 
 من  ٧ من املادة    ٣سبتمرب من كل سنة على حنو تشترطه حالياً الفقرة           / أيلول ٣٠كل سنه بدالً من     

 وتوكول،الرب

أن يشجع األطراف على تقدمي بيانات عن االستهالك واإلنتاج إىل األمانة مبجرد توافر                 - ١
سبتمرب / أيلول ٣٠يونيه من كل عام بدالً من       / حزيران ٣٠األرقام، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته         

 . من الربوتوكول٧ من املادة ٣على حنو ما تشترطه الفقرة 
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مانة أن تعد تقريراً إىل األطراف عن االستجابة للترتيب املذكور أعاله وعن            أن يطلب إىل األ    - ٢
آثاره النافعة لعمل جلنة التنفيذ، هبدف مساعدة األطراف على البت يف مدى فائدة تعديل الربوتوكول                 

 . من هذا املقرر يف أقرب فرصة١ليضفي أثراً قانونياً على الفقرة 

 من  ٧ من املادة    ٢ و ١ط إبالغ البيانات مبوجب الفقرتني       عدم االمتثال لشر   - ١٥/١٦املقرر 
 بروتوكول مونتريال

 الصادر عن االجتماع الرابع عشر لألطراف بشأن عدم االمتثال           ١٤/١٥أن ُيذَكِّر باملقرر     - ١
 لشروط إبالغ البيانات بغرض إبالغ البيانات عن سنوات األساس؛

قدمت بيانات عن سنوات األساس عقب اعتماد       أن يالحظ مع التقدير أن العديد األطراف         - ٢
 ؛١٤/١٥املقرر 
 مل تبلغ بعد    ٥ من املادة    ١أن يالحظ مع ذلك أن األطراف التالية العاملة مبوجب الفقرة             - ٣

جملموعة أو أكثر من جمموعات     )  ١٩٩١ أو   ١٩٨٩،  ١٩٨٦(بيانات لسنة أو أكثر من سنوات األساس        
الرأس األخضر،  :   من بروتوكول مونتريال   ٧ من املادة    ٢ و ١تقتضيه الفقرتان   املواد اخلاضعة للرقابة وفقاً ملا      

 بيساو، هاييت، هندوراس، ليبرييا، اجلماهريية العربية الليبية، مايل، جزر مارشال، ميكرونيزيا            -الصني، غينيا 
 ناورو، نيجرييا، سان تومي وبرينسييب، الصومال وسورينام؛)  املوحدة-واليات (

 من الربوتوكول تنصان على قيام األطراف       ٧ من املادة    ٢ و ١ظ كذلك أن الفقرتني     أن يالح  - ٤
 بتقدمي أفضل التقديرات املمكنة للبيانات املشار إليها يف تلك األحكام حيث تتوافر البيانات الفعلية؛

أن يطلب من الوكاالت املنفذة ذات الصلة للصندوق متعدد األطراف، أن تتيح لألمانة أية                - ٥
 لومات قد حصلت عليها قد تكون ذات صلة؛مع

 عاليه، وتقدمي املساعدة يف     ٣أن يطلب إىل األمانة االتصال باألطراف املشار إليها يف الفقرة            - ٦
 .٧ من املادة ٢ و١إبالغ هذه التقديرات وفقـاً للفقرتني 

ول مونتريال من    من بروتوك  ٧عدم االمتثال لشروط إبالغ البيانات مبوجب املادة         - ١٥/١٧املقرر 
  من الربوتوكول٥قبل األطراف املصنفة مؤقتاً على أهنا عاملة مبوجب املادة 

 لالجتماع الرابع عشر ملؤمتر     ١٤/١٤أن يالحظ مع التقدير أنه وفقاً للطلب الوارد يف املقرر            - ١
، ومكن  ٧كام املادة   األطراف، قامت األطراف التالية بإبالغ بيانات، األمر الذي جعلها يف حالة امتثال ألح            

 كمبوديا، ناورو، رواندا، سرياليون وسورينام؛: ٥من إزالة تصنيفها املؤقت بوصفها أطرافاً عاملة باملادة 

، مل تبلغ   ٥أن يالحظ مع ذلك أن األطراف التالية، املصنفة مؤقتاً بأهنا عاملة مبوجب املادة                - ٢
الرأس األخضر، غينيا بيساو، سان تومي وبرينسييب        :  األمانة بعد أي بيانات عن استهالكها أو إنتاجها        

 والصومال؛
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أن يالحظ أن هذا الوضع يضع هذه األطراف يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا بإبالغ البيانات                - ٣
 مبوجب بروتوكول مونتريال؛

 أن يعترف بأن كثرياً من هذه األطراف مل تصدق إال مؤخراً على بروتوكول مونتريال ولكنها               - ٤
تالحظ أيضاً أهنا مجيعها تلقت مساعدات يف مجع البيانات من الصندوق متعدد األطراف عن طريق                  

 الوكاالت املنفذة؛

أن حيث هذه األطراف على أن تتكاتف مع برنامج األمم املتحدة للبيئة يف إطار برنامج                   - ٥
عدد األطراف، إلبالغ البيانات يف املساعدة على االمتثال ومع الوكاالت املنفذة األخرى التابعة للصندوق مت

أسرع وقت ممكن إىل األمانة وأن يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض يف اجتماعها القادم وضع هذه                    
 .األطراف فيما يتعلق بإبالغ البيانات

عدم االمتثال لشرط إبالغ البيانات بغرض حتديد خطوط ألساس مبوجب الفقرتني            - ١٥/١٨املقرر 
 ٥من املادة ) د( ثالثاً ٨ و٣

/١٤أن يالحظ مع التقدير أن األطراف التالية قامت عمالً مبا هو مطلوب منها مبوجب املقرر            - ١
 يف االجتماع الرابع عشر لألطراف، بإبالغ بيانات خط األساس، وبذلك حققت لنفسها وضع                 ١٦

هورية كوريا الدميقراطية   أنغوال، كمبوديا، مج  :  ٥من املادة   )  د( ثالثاً   ٨ و ٣االمتثال ألحكام الفقرتني    
الشعبية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، هاييت، ملديف، ميكرونيزيا، ناورو، نيجرييا، باالو، رواندا، سانت            

 كيتس ونيفيس، سرياليون، سورينام وفانواتو؛

 أن يالحظ مع ذلك أن األطراف التالية مل تبلغ حىت اآلن بياناهتا عن سنة أو أكثر من السنوات                 - ٢
اليت يطلب منها اإلبالغ عنها لتحديد خطوط األساس بالنسبة للمرفقات ألف وباء وهاء للربوتوكول، على               

 :٥من املادة ) د( ثالثاً ٨ و٣النحو املنصوص عليه يف الفقرتني 

 الرأس األخضر، جيبويت، غينيا بيساو، سان تومي وبرينسييب والصومال؛: بالنسبة للمرفق ألف )أ(

الرأس األخضر، جيبويت، غرينادا، غينيا بيساو، ليبرييا، سان تومي           :  لمرفق باء بالنسبة ل  )ب(
 وبرينسييب والصومال؛

الرأس األخضر، جيبويت، غينيا بيساو، اهلند، ليبرييا، مايل، سان تومي           :  بالنسبة للمرفق هاء   )ج(
 وبرينسييب والصومال؛

ل اللتزاماهتا بإبالغ البيانات مبوجب     أن يالحظ أن هذا يضع هذه األطراف يف حالة عدم امتثا           - ٣
 بروتوكول مونتريال؛

أن يشدد على أن امتثال هذه األطراف لربوتوكول مونتريال ال ميكن حتديده دون االطالع                - ٤
 على هذه البيانات؛
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أن يالحظ أن هذه األطراف تتلقى مساعدات يف مجع البيانات من الصندوق متعدد األطراف               - ٥
  املنفذة؛عن طريق الوكاالت

أن يالحظ كذلك أن بعض هذه األطراف مل تصدق إال يف اآلونة األخرية على خمتلف                   - ٦
التعديالت على بروتوكول مونتريال وهي نتيجة لذلك قد تكون بصدد مجع البيانات املطلوبة خلط                 

 األساس؛

غ البيانات  أن حيث هذه األطراف على العمل بشكل وثيق مع الوكاالت املنفذة املعنية إلبال              - ٧
املطلوبة لألمانة كمسألة عاجلة، وأن يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض أوضاع هذه األطراف فيما يتعلق                

 .بإبالغ البيانات يف اجتماعها املقبل

  منهجية تقدمي طلبات من أجل تنقيح بيانات خط األساس- ١٥/١٩املقرر 

بشأن الطلبات املقدمة من األطراف من        ٢٤/٢٧و)  ٥الفقرة    (١٣/١٥أن يذكِّر باملقررين     - ١
 أجل إدخال تغيريات يف بيانات خط األساس املبلغ عنها؛

وأن يسلم بأن األطراف تتبع هنجا خمتلفة يف مجع البيانات والتحقق منها وأنه قد تكون هناك                 - ٢
 :نهجية التاليةبعض الظروف اخلاصة اليت قد ال تتاح فيها الوثائق األصلية بعد ذلك، ومن مث أن يقبل امل

 :ُيطلب إىل األطراف اليت تقدم طلبات لتغيري بيانات خط األساس أن تقدم املعلومات التالية )أ(

خط األساس اليت تعترب البيانات اخلاصة هبا غري صحيحة وتقدمي          )  سنوات(حتديد سنة    ‘١’
 ؛)السنوات(رقم جديد مقترح هلذه السنة 

ط األساس احلالية غري صحيحة، مبا يف ذلك تقدمي         توضيح السبب الذي جيعل بيانات خ      ‘٢’
معلومات عن املنهجية املستخدمة يف مجع هذه البيانات والتحقق منها مشفوعة بوثائق            

 داعمة لدى توافرها؛

تفسري ما يدعو إىل اعتبار التغيريات املطلوبة صحيحة، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عن               ‘٣’
 ات املقترحة والتحقق من دقتها؛املنهجية املستخدمة يف مجع التغيري

 :وثائق تربهن على صحة إجراءات اجلمع والتحقق ونتائجها، واليت ميكن أن تشمل ‘٤’

، )مبا يف ذلك فواتري إنتاج املواد املستنفدة لطبقة األوزون         (نسخا من الفواتري     -أ
اجلمارك الصادرة عن الطرف الطالب أو عن شركائه          /ومستندات الشحن 

 ؛)أو جمموعة من كليهما مع النسخ املتاحة عند الطلب(التجاريني 
 نسخا من املسوح وتقارير املسح؛ -ب

إنتاج املواد  /معلومات عن الناتج احمللي اإلمجايل للبلد، واجتاهات استهالك          -ج
املستنفدة لألوزون فيه، ونشاط األعمال يف قطاعات املواد املستنفدة لألوزون           

 املعنية؛
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التنفيذ أن تطلب إىل األمانة، كلما اقتضى األمر، أن تتشاور مع أمانة              كما جيوز للجنة     )ب(
الصندوق متعدد األطراف وأن تطلب من الوكاالت املنفذة املنخرطة يف كل من عملية مجع البيانات                  
األصلية وأي عمليات تسفر عـن تقدمي طلب لتنقيح خـط األساس أن تعلق على التفسري املقدم، وأن                 

ميكن لألطراف ذاهتا أن تطلب إىل الوكاالت املنفذة أن تقدم تعليقاهتا حبيث             .  (االقتضاءتصدق عليه عند    
 ؛)ميكن تقدميها جنبا إىل جانب مع طلبها إىل جلنة التنفيذ

ويف أعقاب استعراض الطلب األويل املقدم، يدعى الطرف، إذا ما احتاجت جلنة التنفيذ إىل                )ج(
من إجراء عدم االمتثال بدعوة ممثل للجنة       )  ه(٧ادة من احلكم    معلومات أخرى من الطرف، إىل االستف     

 .أو استعراض املعلومات الناقصة/التنفيذ، أو ممثل آخر معتمد، إىل بلده لتحديد و

  باء من بروتوكول مونتريال٤تقرير عن إنشاء نظم للترخيص مبوجب املادة  - ١٥/٢٠املقرر 

 تعديل مونتريال لربوتوكول مونتريال قد أنشأت        طرفا يف  ٧٣أن حييط علما مع التقدير بأن        - ١
 نظما لتراخيص االسترياد والتصدير، على النحو املطلوب مبوجب أحكام التعديل؛

 طرفا يف بروتوكول مونتريال اليت مل تصدق بعد         ٤٣أن حييط علما مع التقدير كذلك بأن         - ٢
 دير؛على تعديل مونتريال قد أنشأت نظما لتراخيص االسترياد والتص

رصد الواردات والصادرات من املواد      :  أن يقر بأن نظم الترخيص جتلب الفوائد التالية          - ٣
 املستنفدة لطبقة األوزون؛ ومنع التجارة غري املشروعة؛ واملعاونة على مجع البيانات؛

ء  طرفا املتبقية يف تعديل مونتريال على تزويد األمانة مبعلومات عن إنشا٣٣أن حيث مجيع الـ    - ٤
نظم لترخيص االسترياد والتصدير، وأن حيث تلك األطراف اليت مل تنشئ بعد مثل هذه النظم على القيام                  

 بذلك على وجه االستعجال؛

أن يشجع مجيع األطراف املتبقية يف بروتوكول مونتريال اليت مل تصدق بعد على تعديل                 - ٥
ت والصادرات إن مل تكن قد قامت بذلك        مونتريال على التصديق عليه وعلى إنشاء نظم لترخيص الواردا        

 بعد؛

أن حيث مجيع األطراف اليت تقوم بالفعل بتشغيل نظم للترخيص على كفالة تنفيذها وإنفاذها               - ٦
 بفعالية؛

وأن يستعرض بشكل دوري حالة قيام مجيع األطراف يف بروتوكول مونتريال بإنشاء نظم               - ٧
 .اء من الربوتوكول ب٤للترخيص، على النحو املطلوب يف املادة 
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عدم االمتثال احملتمل الستهالك املواد املستنفدة لألوزون الواردة يف اجملموعة             - ١٥/٢١املقرر 
 لفترة الرقابة املمتدة من     ٥املرفق ألف من جانب األطراف العاملة باملادة         األوىل،

 والطلبات بشأن   ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١وحىت   ٢٠٠١يوليه  / متوز ١
 لعملخطط ا

 مل تتمكن من إبالغ بيانات سنوية بشأن مواد         ٥أن يالحظ أن األطراف التالية العاملة باملادة         - ١
 كانون  ٣١ وحىت   ٢٠٠١يوليه  / متوز ١اجملموعة األوىل، املرفق األول ألف عن فترة الرقابة املمتدة من            

 تظهر أهنا تفوق ما     ٢٠٠٢ام  أو لع / و ٢٠٠١ وأهنا قد أبلغت بيانات سنوية إما لعام         ٢٠٠٢ديسمرب  /األول
غياب املزيد من   ويف  .  دومينيكا، هاييت، سانت كيتس ونيفيس وسرياليون     :  يتطلبه جتميد االستهالك وهي   

 الربوتوكول؛مبوجب تدابري الرقابة ل امتثال عدم هذه األطراف يف حالة يفترض أن ،التوضيحات

 اجملموعة األوىل، املرفق ألف عن فترة       أن حيث هذه األطراف على أن ُتبِلغ بيانات بشأن مواد          - ٢
 كمسألة عاجلة للنظر فيها     ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١ وحىت   ٢٠٠١يوليه  / متوز ١الرقابة املمتدة من    

يف اجتماعها املقبل، باإلضافة إىل تقدمي توضيحات الستهالكها الزائد، مشفوعة خبطط عمل ذات عالمات              
وقد ترغب هذه األطراف أن تدرج . ة سرعة العودة إىل حالة االمتثالقياس حمددة وإطار زمين ولذلك لكفال

يف خطة العمل هذه حتديد حصص استرياد لتجميد الواردات عند مستويات خط األساس، ودعم جدول                
التخلص التدرجيي، وحظر واردات املعدات اليت تستخدم مواد مستنفدة لألوزون، وصكوك سياسات              

  تقدم حنو حتقيق التخلص التدرجيي؛وصكوك تنظيمية لكفالة إحراز

أن يالحظ كذلك الوضع اخلاص هلاييت اليت صادقت مؤخراً فقط على بروتوكول مونتريال               - ٣
 وبدأت تنفيذ خطتها إلدارة املربدات؛

أن يرصد بدقة التقدم الذي حترزه هذه األطراف فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات               - ٤
ة، وبقدر سعي هذه األطراف إىل تلبية تدابري الرقابة احملددة للربوتوكول والوفاء هبا،             الكربون الكلورية فلوري  

ينبغي االستمرار يف معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف حيترم التزاماته، ويف هذا الصدد ينبغي                 
 وفقاً للبند ألف من القائمة      أن تستمر هذه األطراف يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماهتا           
غري أن األطراف تنبه، من     .  اإلرشادية للتدابري اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال          

خالل هذا املقرر، هذه األطراف، وفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، أنه يف حال عدم متكن أي                   
 الوقت املناسب، فإن األطراف ستنظر يف اختاذ تدابري تتوافق مع البند جيم             طرف من العودة إىل االمتثال يف     

 مثل  ٤وقد تشمل هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة           .  من القائمة اإلرشادية للتدابري   
 كفالة  وكذلك)  اليت هي موضوع عدم االمتثال    (ضمان قطع إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية        

 .عدم مسامهة األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال



UNEP/OzL.Pro.15/9 

79 

 احملتمل الستهالك املواد املستنفدة لألوزون الواردة يف اجملموعة           االمتثال  عدم - ١٥/٢٢ املقرر
والطلبات  ٢٠٠٢ يف عام ٥جانب األطراف العاملة باملادة من  املرفق ألف ،الثانية

 العملبشأن خطط 

 قد أبلغت بيانات سنوية عن مواد اجملموعة         ٥ظ أن األطراف التالية العاملة باملادة       أن يالح  - ١
ماليزيا، املكسيك،  :   اليت تبني أهنا تفوق ما يتطلبه جتميد االستهالك وهي         ٢٠٠٢الثانية، املرفق ألف لعام     

 امتثال  عدم هذه األطراف يف حالة      فيفترض أن   ،غياب املزيد من التوضيحات   ويف  .  نيجرييا وباكستان، 
 الربوتوكول؛مبوجب تدابري الرقابة ل

أن يطلب من هذه األطراف أن تقدم إىل جلنة التنفيذ كمسألة عاجلة، للنظر فيها يف اجتماعها                 - ٢
املقبل، توضيحاً الستهالكها الزائد مشفوعاً خبطط عمل ذات عالمات قياس حمددة وإطار زمين لضمان               

 ترغب األطراف يف حبث إدراج حتديد حصص استرياد يف خطة العمل هذه وقد. العودة الناجزة إىل االمتثال
لتجميد الواردات عند مستويات خط األساس ودعم جدول التخلص التدرجيي ووضع صكوك سياسات              
وصكوك تنظيمية تضمن التقدم حنو التخلص التدرجيي، والعمل مع وكاالت التنفيذ لتحديد بدائل ملواد               

 فق ألف؛اجملموعة الثانية، املر

. أن يرصد بدقة التقدم الذي حترزه هذه األطراف فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من اهلالونات              - ٣
وبقدر سعي هذه األطراف إىل تلبية تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء هبا، جيب االستمرار يف                  

 ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر هذه         .معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف حيترم التزاماته          
األطراف يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماهتا وفقاً للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري                

على أن األطراف تنبه، من خالل هذا املقرر،        .  اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال        
 للبند باء من القائمة اإلشارية بالتدابري، وأنه يف حال عدم متكن أي طرف من العودة إىل    هذه األطراف وفقاً  

االمتثال يف الوقت املناسب، فسوف تنظر األطراف يف اختاذ تدابري تتوافق مع البند جيم من القائمة                   
، مثل ضمان   ٤ب املادة   وقد تشمل هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوج        .  اإلرشادية بالتدابري 

وكفالة عدم مسامهة األطراف املصدرة يف استمرار       )  وهي موضوع عدم االمتثال   (وقف إمدادات اهلالونات    
 .حالة عدم االمتثال

 احملتمل الستهالك املواد املستنفدة لألوزون الواردة يف اجملموعة           االمتثال  عدم - ١٥/٢٣ املقرر
 عملوطلب خطة  ٢٠٠٢ يف عام باملغرجانب جيم، من  املرفق ،الثانية

 ٢٠٠٢أن يالحظ أن املغرب قد أبلغ بيانات سنوية بشأن اجملموعة الثانية، املرفق جيم عن عام  - ١
يفترض أن    ،غياب املزيد من التوضيحات   ويف  .  اليت تفوق ما يتطلبه التخلص الكامل بنسبة مائة يف املائة          

 الربوتوكول؛وجب مبتدابري الرقابة ل امتثال دماملغرب يف حالة ع

أن يطلب إىل املغرب تزويد جلنة التنفيذ، للنظر فيها يف اجتماعها املقبل، بتوضيحات                  - ٢
 الستهالكه الزائد وخبطة عمله مع عالمات قياس حمددة وإطار زمين لضمان سرعة العودة إىل حالة االمتثال؛
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لص من مركبات الكربون    أن يرصد عن كثب التقدم الذي حيرزه املغرب فيما يتعلق بالتخ            - ٣
وما دام املغرب يسعى إىل تلبية تدابري الرقابة احملددة للربوتوكول والوفاء هبا، فينبغي                .  اهليدروبرومية

ويف هذا الصدد، ينبغي أن     .  االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف حيترم التزاماته            
تمكينه من تلبية التزاماته وفقاً للبند ألف من القائمة اإلرشادية           يستمر املغرب يف تلقي املساعدة الدولية ل      

على أن األطراف تنبه املغرب، من      .  بالتدابري اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال          
ىل خالل هذا املقرر، وفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، أنه يف حال عدم متكنه من العودة إ                    

االمتثال يف الوقت املناسب، ستنظر األطراف يف اختاذ تدابري تتوافق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية                  
 .للتدابري

 عدم االمتثال احملتمل املتعلق باستهالك املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء - ١٥/٢٤املقرر 

والطلبات بشأن   ،٢٠٠٢ام   يف ع  ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة       من جانب 
 خطط العمل

، تتجاوز املطلوب من ختفيض     ٢٠٠١أن يالحظ أن التفيا قد أبلغت بيانات سنوية عن عام            - ١
األمر الذي يضع التفيا يف     .   يف املائة من استهالك املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء            ٥٠نسبته  

 ؛٢٠٠١ من بروتوكول مونتريال عن عام ٢ حالة عدم امتثال اللتزاماهتا مبوجب املادة
أن يالحظ كذلك أن التفيا قدمت توضيحاً لعدم امتثاهلا مث أبلغت بعد ذلك عن بيانات املرفق                 - ٢

  مما يدل على عودهتا إىل االمتثال؛٢٠٠٢هاء لعام 

 اليت تتجاوز شروط التخفيض     ٢٠٠٢أن يالحظ أن إسرائيل أبلغت البيانات السنوية لعام           - ٣
ويف حالة عدم توافر املزيد من      .   يف املائة يف استهالك هذه املادة اخلاضعة للرقابة يف املرفق هاء            ٥٠نسبة  ب

 اإليضاحات، يفترض أن إسرائيل يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة اليت يرتبها الربوتوكول؛

الجتماع املقبل توضيحاً أن يطلب إىل إسرائيل أن تقدم إىل جلنة التنفيذ كأمر عاجل لبحثه يف ا             - ٤
لإلنتاج الزائد عن احلد املقرر، وخطة عمل ذات عالمات قياس حمددة زمنياً لضمان العودة الناجزة إىل                  

وقد ترغب إسرائيل يف أن تنظر يف إدراج وضع حصص تصديرية يف خطة عملها لدعم جدول                 .  االمتثال
 ضي قدماً حنو حتقيق التخلص التدرجيي؛التخلص التدرجيي، وكذلك الصكوك التنظيمية اليت تضمن امل

أن يرصد بدقة التقدم الذي حترزه هذه األطراف فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من بروميد                - ٥
وما دامت هذه األطراف تسعى إىل تلبية تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء هبا، فينبغي                .  امليثيل

غري أن األطراف تنبه، من     .  ة اليت يعامل هبا أي طرف حيترم التزاماته       االستمرار يف معاملتها بنفس الطريق    
خالل هذا املقرر، تلك األطراف وفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية بالتدابري اليت قد يتخذها اجتماع                  
 األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال، إىل أنه يف حالة عدم متكن أي طرف من هذه األطراف من العودة إىل                  
االمتثال يف الوقت املناسب، فسوف تنظر األطراف يف اختاذ تدابري تتفق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية                 

، مثل ضمان قطع    ٤وقد تشمل هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة             .  بالتدابري
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 تسهم األطراف املصدرة يف استمرار      وضمان أال )  اليت هي موضوع عدم االمتثال    (إمدادات بروميد امليثيل    
 .حالة عدم االمتثال

رفق هاء   احملتمل الستهالك املواد املستنفدة لألوزون الواردة يف امل         االمتثال  عدم - ١٥/٢٥ املقرر
والطلبات   ٢٠٠٢ يف عام    ٥جانب األطراف العاملة باملادة     من  )  بروميد امليثيل (

 العملبشأن خطط 

 قد أبلغت بيانات سنوية عن املواد اخلاضعة        ٥التالية العاملة باملادة    أن يالحظ أن األطراف      - ١
بربادوس، :  تظهر أهنا تفوق ما يتطلبه جتميد االستهالك وهي     ٢٠٠٢للرقابة املدرجة يف املرفق هاء، عن عام        

 ،غياب املزيد من التوضيحات   ويف  .  مصر، نيكاراغوا، باراغواي، الفلبني، سانت كيتس ونيفيس وتايلند        
 الربوتوكول؛مبوجب تدابري الرقابة ل امتثال عدمعترب هذه األطراف يف حالة ت

أن يطلب من هذه األطراف أن تقدم إىل جلنة التنفيذ كمسألة عاجلة للنظر فيها يف اجتماعها                 - ٢
املقبل، توضيحات بشأن استهالكها الزائد مشفوعة خبطط عمل ذات عالمات قياس حمددة وإطار زمين               

وقد ترغب هذه األطراف يف أن تدرج حتديداً حلصص االسترياد يف            .  ة الناجزة إىل االمتثال   لضمان العود 
خطة العمل هذه لتجميد الواردات عند مستويات خط األساس ودعم جدول التخلص التدرجيي، ووضع               

 صكوك سياسات وصكوك تنظيمية تكفل التقدم حنو حتقيق التخلص التدرجيي؛

لذي حترزه هذه األطراف فيما يتعلق بالتخلص من بروميد امليثيل،           أن يرصد بدقة التقدم ا     - ٣
وبقدر سعي هذه األطراف إىل تلبية تدابري الرقابة احملددة للربوتوكول والوفاء هبا، ينبغي االستمرار يف                 

ويف هذا الصدد، جيب أن تستمر هذه       .  معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف حيترم التزاماته          
اف يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماهتا وفقاً للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري                األطر

على أن األطراف تنبه، من خالل هذا املقرر، هذه         .  اليت قد يتخذها اجتماع األطراف بصدد عدم االمتثال       
 إذا مل يتمكن أي طرف من العودة إىل االمتثال          األطراف وفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية بالتدابري، أنه        

يف الوقت املناسب، فسوف تنظر األطراف يف اختاذ تدابري جتاهه تتوافق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية                 
، مثل قطع إمدادات    ٤وقد تشمل هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة            .  بالتدابري

وعدم مسامهة األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم         )  اليت هي موضوع عدم االمتثال    (بروميد امليثيل   
 .االمتثال

 عدم امتثال ألبانيا لربوتوكول مونتريال - ١٥/٢٦املقرر 

 لالجتماع الرابع عشر لألطراف،     ١٤/١٨أن يشري إىل أنه قد طُلب إىل ألبانيا، وفقا للمقرر            - ١
 عمل مشفوعة مبؤشرات قياس حمددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إىل االمتثال؛أن تقدم إىل جلنة التنفيذ خطة 

وأن حييط علما مع التقدير بتقدمي ألبانيا خلطة عملها، وأن حييط علما كذلك بأن ألبانيا                   - ٢
 :التزمت مبوجب اخلطة مبا يلي على وجه التحديد
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 استنفاد  تداال طناً حمسوبة ب   ٦٩تقليل استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية من          )أ(
 :، على النحو التايل٢٠٠١ يف عام ألوزونا

 ؛٢٠٠٣ يف عام  استنفاد األوزونتداال طن حمسوبة ب٦٨إىل  ‘١’

 ؛٢٠٠٤ يف عام  استنفاد األوزونتداال طن حمسوبة ب٦١,٢إىل  ‘٢’

 ؛٢٠٠٥ يف عام  استنفاد األوزونتداال طن حمسوبة ب٣٦,٢إىل  ‘٣’

 ؛٢٠٠٦ يف عام  استنفاد األوزونتداالطن حمسوبة ب ١٥,٢إىل  ‘٤’

 ؛٢٠٠٧ يف عام  استنفاد األوزونتداال طن حمسوبة ب٦,٢إىل  ‘٥’

 ؛٢٠٠٨ يف عام  استنفاد األوزونتداال طن حمسوبة ب٢,٢إىل  ‘٦’

التخلص التدرجيي من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية حبلول أول كانون            ‘٧’
، طبقاً خلطة تقليل استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية          ٢٠٠٩يناير  /الثاين

والتخلص منها تدرجييا، وذلك باستثناء ما يتعلق باالستخدامات الضرورية اليت قد            
 تصرح هبا األطراف؛

 نظاما للترخيص بواردات وصادرات املواد املستنفدة لطبقة         ٢٠٠٤أن تنشئ حبلول عام       )ب(
 د احلصص؛األوزون، مبا يف ذلك حتدي

 الواردات من املعدات اليت تستخدم مواد مستنفدة لطبقة           ٢٠٠٤أن حتظر حبلول عام       )ج(
 األوزون؛

 على متكني ألبانيا من     ٢وأن يشري إىل أنه ينبغي أن تعمل التدابري املذكورة آنفا يف الفقرة               - ٣
االت التنفيذ الوثيقة الصلة    ، وأن يستحث ألبانيا على العمل مع وك       ٢٠٠٦العودة إىل االمتثال حبلول عام      

لتنفيذ خطة العمل والتخلص تدرجييا من استهالك املواد املستنفدة لألوزون الواردة يف املرفق ألف، اجملموعة               
 األويل؛

وأن يقرر أن يرصد عن كثب ما حتققه ألبانيا من تقدم بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص                  - ٤
وما دامت ألبانيا تعمل على تنفيذ تدابري الرقابة احملددة          .  ريةتدرجييا من مركبات الكربون الكلورية فلو     

. الواردة يف الربوتوكول والوفاء هبا، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف ملتزم                
ه ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر ألبانيا يف احلصول على املساعدات الدولية اليت متكنها من الوفاء هبذ                  

االلتزامات وفقا للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت قد يتخذها اجتماع لألطراف بشأن عدم                 
بيد أن األطراف حتذر ألبانيا من خالل هذا املقرر، من أنه وفقا للبند باء من القائمة اإلرشادية                  .  االمتثال

ثال يف الوقت املناسب، يف تدابري تتسق مع        للتدابري، ستنظر األطراف، يف حالة عجزها عن العودة إىل االمت         
وجيوز أن يكون من بني هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات           .  البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري     

وهي موضوع  (، مثل كفالة وقف اإلمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية           ٤املتاحة مبوجب املادة    
 . األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثالوأال تساهم) عدم االمتثال
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 عدم امتثال أرمينيا لربوتوكول مونتريال - ١٥/٢٧املقرر 

 ١٤/٢أن يشري إىل أن أرمينيا قد أعيد تصنيفها يف الوقت احلايل كبلد نام مبوجب املقرر                   - ١
 لالجتماع الرابع عشر لألطراف؛

ن كان شرطا مسبقا للصندوق املتعدد األطراف،       وأن يشري إىل أن التصديق على تعديل لند        - ٢
 ومن مث يطالب أرمينيا بأن تستكمل على وجه السرعة عملية التصديق على تعديل لندن؛

وأن حييط علما كذلك بأنه رغما عن عدم وجود مساعدات مالية فإن أرمينيا قد أبلغت                  - ٣
ربون الكلورية فلورية وأن يهنئ أرمينيا على       بالبيانات اليت تبني أهنا ملتزمة بتجميد استهالك مركبات الك        

 .هذه اإلجنازات

 عدم امتثال أذربيجان لربوتوكول مونتريال - ١٥/٢٨املقرر 

، بأمور من بينها، إكمال التخلص      ١٠/٢٠أن يشري إىل أن أذربيجان التزمت، مبوجب املقرر          - ١
 ١د اجملموعة الثانية، املرفق ألف، حبـلول       من مواد اجملموعة األوىل، املرفق ألف، وباحلظر املفروض على موا         

 ٢ ألف و  ٢، وذلك من أجل ضمان عودهتا إىل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب املادة            ٢٠٠١يناير  /كانون الثاين 
 باء من بروتوكول مونتريال؛

 تبني استهالكا من مركبات     ٢٠٠٢ و ٢٠٠١وأن حييط علما بأن البيانات املقدمة عن عامي          - ٢
 ألف من   ٢لورية فلورية يضع أذربيجان يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا مبوجب املادة               الكربون الك 

 بروتوكول مونتريال، وأهنا مل تتمكن من اإلبالغ عن تنفيذ حظر الواردات من اهلالونات؛

وأن حييط علما كذلك بأن أذربيجان تعهدت بوقف استهالك مركبات الكربون الكلورية              - ٣
 ؛٢٠٠٣يناير /ن كانون الثاينفلورية اعتباراً م

 إىل األمانة حاملا    ٢٠٠٣ على أن تبلغ عن بيانات استهالكها يف عام          نوأن يستحث أذربيجا   - ٤
تصبح متاحة، إىل جانب تقرير عن حالة التزاماهتا حبظر الواردات من اهلالونات، ويطلب إىل جلنة التنفيذ أن                 

 .تستعرض حالة أذربيجان يف اجتماعها التايل

 عدم امتثال بوليفيا لربوتوكول مونتريال - ١٥/٢٩قرر امل

 لالجتماع الرابع عشر لألطراف،     ١٤/٢٠أن يشري إىل أنه قد طلب إىل بوليفيا، وفقا للمقرر            - ١
 أن تقدم إىل جلنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة مبؤشرات قياس حمددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إىل االمتثال؛

مع التقدير بتقدمي بوليفيا خلطة عملها، وأن حييط علما كذلك بأن بوليفيا             وأن حييط علما     - ٢
 :التزمت مبوجب اخلطة مبا يلي على وجه التحديد

 طناً حمسوبة بداالت استنفاد     ٦٥,٥تقليل استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية من          )أ(
 : على النحو التايل٢٠٠٢األوزون يف عام 

 ؛٢٠٠٣ة بداالت استنفاد األوزون يف عام  طن حمسوب٦٣,٦إىل  ‘١’
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 ؛٢٠٠٤ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٤٧,٦إىل  ‘٢’

 ؛٢٠٠٥ طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٣٧,٨٤إىل  ‘٣’

 ؛٢٠٠٧ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ١١,٣٥إىل  ‘٤’
الكربون الكلورية فلورية حبلول أول كانون      التخلص تدرجييا من استهالك مركبات       ‘٥’

، على النحو املطلوب مبوجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما          ٢٠١٠يناير  /الثاين
 يتعلق باالستخدامات الضرورية اليت قد تصرح هبا األطراف؛

أن ترصد نظامها اخلاص بتراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون مبا يف               )ب(
 :٢٠٠٣لك احلصص، الذي أدخل للعمل به يف عام ذ

 على الواردات من املعدات اليت تستخدم مواد        ١٩٩٧أن ترصد احلظر الذي فرضته يف عام         )ج(
 والذي مدد ليشمل مواد أخرى مستنفدة لطبقة األوزون يف عام           CFC-12مستنفدة لطبقة األوزون، بشأن     

 ؛٢٠٠٣
 على متكني بوليفيا بالفعل     ٢لتدابري املذكورة آنفا يف الفقرة      وأن يشري إىل أنه ينبغي أن تعمل ا        - ٣

من العودة إىل االمتثال، وأن يهنئ بوليفيا على ما حققته من تقدم، وأن يستحث بوليفيا على العمل مع                   
وكاالت التنفيذ الوثيقة الصلة على تنفيذ ما تبقى من خطة العمل والتخلص تدرجييا من استهالك املواد                  

  لطبقة األوزون الواردة يف املرفق ألف يف اجملموعة األوىل؛املستنفدة

وأن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي حتققه بوليفيا بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص                 -٤
وما دامت بوليفيا تعمل على تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف          .  تدرجييا من مركبات الكربون الكلورية فلورية     

ويف هذا  .  اء هبا، فينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف ملتزم             الربوتوكول والوف 
الصدد، ينبغي أن تستمر بوليفيا يف احلصول على املساعدات الدولية اليت متكنها من الوفاء هبذه االلتزامات                

بيد أن  .  ف بشأن عدم االمتثال   وفقا للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت قد يتخذها اجتماع لألطرا           
األطراف حتذر بوليفيا من خالل هذا املقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، ستنظر                   
األطراف، يف حالة عجزها عن البقاء يف حالة امتثال، يف تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية                   

، مثل كفالة   ٤هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة         وجيوز أن يكون من بني      .  للتدابري
وأال تساهم  )  وهي موضوع عدم االمتثال   (وقف اإلمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية          

 .األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال

 تريالعدم امتثال البوسنة واهلرسك لربوتوكول مون - ١٥/٣٠املقرر 

 لالجتماع الرابع عشر    ١٤/٢١ أن يشري إىل أنه قد طلب إىل البوسنة واهلرسك، وفقا للمقرر             - ١
لألطراف، أن تقدم إىل جلنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة مبؤشرات قياس حمددة زمنيا لكفالة العودة الفورية                

 إىل االمتثال؛
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طة عملها، وأن حييط علما كذلك بأن       وأن حييط علما مع التقدير بتقدمي البوسنة واهلرسك خل         - ٢
 :البوسنة واهلرسك التزمت مبوجب اخلطة مبا يلي على وجه التحديد

 طن حمسوبة بداالت استنفاد     ٢٤٣,٦تقليل استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية من         )أ(
 : على النحو التايل٢٠٠٢األوزون يف عام 

 ؛٢٠٠٣وزون يف عام  طن حمسوبة بداالت استنفاد األ٢٣٥,٣إىل  ‘١’
 ؛٢٠٠٤ طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ١٦٧إىل  ‘٢’

 ؛٢٠٠٥ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ١٠٢,١إىل  ‘٣’
 ؛٢٠٠٦ طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٣٣إىل  ‘٤’
 ؛٢٠٠٧ أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٣إىل  ‘٥’

التخلص تدرجييا من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية حبلول أول كانون            ‘٦‘
، على النحو املنصوص عليه يف اخلطة بشأن تقليل استهالك            ٢٠٠٨يناير  /الثاين

مركبات الكربون الكلورية فلورية والتخلص تدرجييا، باستثناء ما يتعلق              
 طراف؛باالستخدامات الضرورية اليت قد تصرح هبا األ

 ٢٠٠٢ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام         ١١,٨تقليل استهالك بروميد امليثيل من       )ب(
 :على النحو التايل

 ؛٢٠٠٦ ويف ٢٠٠٥ أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٥,٦١إىل  ‘١’
، ٢٠٠٧يناير  /التخلص تدرجييا من استهالك بروميد امليثيل حبلول أول كانون الثاين          ‘٢’

على النحو املنصوص عليه يف اخلطة بشأن تقليل استهالك بروميد امليثيل والتخلص             
 منه تدرجييا، باستثناء ما يتعلق باالستخدامات الضرورية اليت قد تصرح هبا األطراف؛

 نظاما للترخيص بالواردات والصادرات من املواد املستنفدة لطبقة         ٢٠٠٤أن تنشئ حبلول عام      )ج(
 ا يف ذلك احلصص؛األوزون، مب

 الواردات من املعدات اليت تستخدم مواد مستنفدة لطبقة           ٢٠٠٦أن حتظر حبلول عام       )د(
 األوزون؛

 على متكني البوسنة    ٢ وأن يشري إىل أنه ينبغي أن تعمل التدابري املذكورة آنفا يف الفقرة                - ٣
على ما حققته من تقدم، وأن       واهلرسك بالفعل من العودة إىل االمتثال، وأن يهنئ البوسنة واهلرسك             

يستحث البوسنة واهلرسك على العمل مع وكاالت التنفيذ الوثيقة الصلة على تنفيذ ما تبقى من خطة العمل 
والتخلص تدرجييا من استهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون الواردة يف املرفق ألف، اجملموعة األوىل                

 واملرفق هاء؛
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الذي حتققه البوسنة واهلرسك بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص          وأن يرصد بدقة التقدم      - ٤
وما دامت البوسنة واهلرسك تعمل على      .  تدرجييا من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل        

تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء هبا، فينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل                 
ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر البوسنة واهلرسك يف احلصول على املساعدات  .  ا أي طرف موقفه سليم    هب

الدولية اليت متكنها من الوفاء هبذه االلتزامات وفقا للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت قد يتخذها                 
نة واهلرسك من خالل هذا املقرر، من       بيد أن األطراف حتذر البوس    .  اجتماع لألطراف بشأن عدم االمتثال    

أنه وفقا للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، ستنظر األطراف، يف حالة عجزها عن العودة إىل االمتثال                 
وجيوز أن يكون من بني     .  يف الوقت املناسب، يف تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري             

، مثل كفالة وقف اإلمدادات من مركبات       ٤ختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة      هذه التدابري إمكانية ا   
وأال تساهم األطراف املصدرة يف     )  وهي موضوع عدم االمتثال   (الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل      

 .استمرار حالة عدم االمتثال

 بوتسوانا لربوتوكول مونتريال امتثال عدم - ١٥/٣١ املقرر

ديسمرب / كانون األول  ٤يالحظ أن بوتسوانا قد صدقت على بروتوكول مونتريال يف           أن   - ١
، وتصنف بوتسوانا بوصفها طرفاً عامالً      ١٩٩٧مايو  / أيار ١٣ وعلى تعديلي لندن وكوبنهاجن يف       ١٩٩١

. ١٩٩٤ من الربوتوكول، وقد أَقَرت اللجنة التنفيذية برناجمها القطري يف عام            ٥ من املادة    ١مبوجب الفقرة   
 دوالراً من الصندوق متعدد األطراف       ٤٣٨  ٣٤٠ومن مث وافقت اللجنة التنفيذية على ختصيص مبلغ          

  من الربوتوكول؛١٠لتمكنها من االمتثال مبوجب املادة 

أن يالحظ أيضاً أن خط األساس اخلاص ببوتسوانا للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق                - ٢
 طن بداالت استنفاد    ٠,٦وقد أبلغت عن استهالك قدره      .  تنفاد األوزون  طن بداالت اس   ٠,١هاء، تبلغ   

، وتبعاً لذلك فإنه بالنسبة لعام      ٢٠٠٢األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق هاء يف عام             
  حاء من بروتوكول مونتريال؛٢ كانت بوتسوانا يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا مبوجب املادة ٢٠٠٢

أن يالحظ مع التقدير قيام بوتسوانا بتقدمي خطة عملها لضمان سرعة العودة إىل حالة االمتثال          - ٣
لتدابري الرقابة بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق هاء وأن يالحظ كذلك أن بوتسوانا تلتزم يف                 

 :إطار اخلطة، بالتحديد مبا يلي

 وذلك  ٢٠٠٢ طن بداالت استنفاد األوزون يف عام        ٠,٦من  ختفيض استهالك بروميد امليثيل      )أ(
 :على النحو التايل

 ؛٢٠٠٣ طن بداالت استنفاد األوزون يف عام ٠,٤إىل  ‘١‘
 ؛٢٠٠٤ طن بداالت استنفاد األوزون يف عام ٠,٢إىل  ‘٢‘
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 ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١التخلص التدرجيي من استهالك بروميد امليثيل حبلول          ‘٣‘
نصوص عليه يف اخلطة خلفض والتخلص من استهالك بروميد امليثيل            كما هو م  

 باستثناء ما هو خمصص لالستخدامات احلرجة اليت قد تأذن هبا األطراف؛ 

 إنشاء نظام لترخيص الواردات والصادرات من بروميد امليثيل مبا يف ذلك احلصص؛ )ب(

ن بوتسوانا من العودة إىل االمتثال       جيب أن متك   ٣أن يالحظ أن التدابري املدرجة يف الفقرة         - ٤
 وأن حيث بوتسوانا على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة لتنفيذ خطة العمل                ٢٠٠٥حبلول عام   

 والتخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق هاء؛

تدرجيي من بروميد   أن يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه بوتسوانا فيما يتعلق بالتخلص ال             - ٥
امليثيل، وما دامت بوتسوانا تسعى إىل تلبية تدابري الرقابة احملددة للربوتوكول والوفاء هبا، ينبغي االستمرار يف 

ويف هذا الصدد، جيب أن تستمر بوتسوانا       .  معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف حيترم التزاماته         
 من تلبية التزاماهتا وفقاً للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت قد             يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها    

واألطراف تنبه بوتسوانا، من خالل هذا املقرر، وفقاً للبند         .  يتخذها اجتماع األطراف بصدد عدم االمتثال     
 املناسب، فستنظر   باء من القائمة اإلرشادية بالتدابري، أنه إذا مل تتمكن من العودة إىل االمتثال يف الوقت               

وقد تشمل هذه التدابري    .  األطراف يف اختاذ تدابري تتوافق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية بالتدابري             
اليت هي  (، مثل ضمان قطع إمدادات بروميد امليثيل         ٤إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة        

 .صدرة يف استمرار حالة عدم االمتثالوكفالة عدم مسامهة األطراف امل) موضوع عدم االمتثال

 عدم امتثال الكامريون لربوتوكول مونتريال - ١٥/٣٢املقرر 

 لالجتماع الرابع عشر    ١٤/٣٢أن يشري إىل أنه قد طُلب إىل الكامريون، مبوجب املقرر              - ١
عودة الفورية  لألطراف، أن تقدم إىل جلنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة مبؤشرات قياس حمددة زمنيا لكفالة ال              

 إىل االمتثال فيما يتعلق باستهالكها من مواد اجملموعة األوىل باملرفق ألف؛

 مما يشري إىل أهنا قد تكون       ٢٠٠٢أن يالحظ كذلك أن الكامريون أبلغت بيانات عن عام            - ٢
يانات عن  اآلن يف حالة امتثال لتجميد استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية، غري أهنا مل تقدم بعد ب               

 ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١ وحىت ٢٠٠١يولينه / متوز١فترة الرقابة املمتدة من 
يوليه / متوز ١أن حيث الكامريون، تبعاً لذلك، أن تبلغ بياناهتا عن فترة الرقابة املمتدة من                 - ٣
 ، بوصف ذلك مسألة عاجلة؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١ وحىت ٢٠٠١

عن ذلك، أن خط أساس الكامريون ملواد اجملموعة الثانية باملرفق ألف هو            وأن يالحظ فضالً     - ٤
 أطنان بداالت استنفاد األوزون من      ٩وقد أبلغت عن أهنا استهلكت      .   طن بداالت استنفاد األوزون    ٢,٣٨

، ٢٠٠٢ونتيجة لذلك، مل تكن الكامريون بالنسبة لعام        .  ٢٠٠٢مواد اجملموعة الثانية باملرفق ألف يف عام        
  باء من بروتوكول مونتريال؛٢تثلة اللتزاماهتا مبوجب املادة مم
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وإذْ حييط علما مع التقدير بتقدمي الكامريون خلطة عملها لضمان سرعة العودة إىل االمتثال                - ٥
لتدابري الرقابة بالنسبة ملواد اجملموعة الثانية، املرفق ألف، وإذ حييط علما كذلك بأن الكامريون التزمت                 

 :طة مبا يلي على وجه التحديدمبوجب اخل

 على  ٢٠٠٢ أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام         ٩تقليل استهالك اهلالونات من      )أ(
 :النحو التايل

 ؛٢٠٠٣ أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٣إىل  ‘١’  

 ؛٢٠٠٤ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٢,٣٨إىل  ‘٢’ 

 على  ٢٠١٠يناير  /خلص تدرجييا من استهالك اهلالونات حبلول أول كانون الثاين        الت ‘٣’
النحو املطلوب مبوجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما يتعلق باالستخدامات           

 الضرورية اليت قد تصرح هبا األطراف؛

ألوزون، أن ترصد نظامها اخلاص بالترخيص للواردات والصادرات من املواد املستنفدة لطبقة ا            )ب(
 ؛٢٠٠٣مبا يف ذلك احلصص، الذي أدخل العمل به عام 

أن ترصد احلظر الذي فرضته على الواردات من املعدات اليت تستخدم موادا مستنفدة لطبقة                )ج(
 األوزون؛

 على متكني الكامريون    ٥وأن يشري إىل أنه ينبغي أن تعمل التدابري املذكورة آنفا يف الفقرة               - ٦
، وأن يستحث الكامريون    ٢٠٠٥إىل االمتثال  بالنسبة الستهالكها للهالونات حبلول عام         بالفعل من العودة    

على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة على تنفيذ خطة العمل والتخلص تدرجييا من استهالك املواد                 
 املستنفدة لألوزون الواردة يف املرفق ألف، اجملموعة الثانية؛

أن خط أساس الكامريون للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق          ويالحظ فضالً عن ذلك      - ٧
 طن بداالت   ٢٥,٣٨وقد أبلغت عن أهنا استهلكت      .   طن بداالت استنفاد األوزون    ١٨,٠٩هاء، هو   

 ٢٠٠٢ونتيجة لذلك، فبالنسبة لعام     .  ٢٠٠٢استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة باملرفق هاء يف عام           
  حاء من بروتوكول مونتريال؛٢ون غري ممتثلة اللتزاماهتا مبوجب املادة كانت الكامري

ويطلب إىل الكامريون أن تقدم إىل جلنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة مبؤشرات قياس حمددة                - ٨
 زمنياً لضمان عودهتا السريعة لالمتثال فيما يتعلق باستهالك املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق هاء؛

وأن يقرر أن يرصد بدقة التقدم الذي حتققه الكامريون بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص                -٩
وما دامت الكامريون تعمل على تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف           .  تدرجييا من اهلالونات وبروميد امليثيل    

ويف هذا  .  طرف ملتزم الربوتوكول والوفاء هبا، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي               
الصدد، ينبغي أن تستمر الكامريون يف احلصول على املساعدات الدولية اليت متكنها من الوفاء هبذه                  
االلتزامات وفقا للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت قد يتخذها اجتماع لألطراف بشأن عدم                 

 املقرر، من أنه وفقا للبند باء من القائمة           بيد أن األطراف حتذر الكامريون من خالل هذا        .  االمتثال
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اإلرشادية للتدابري، ستنظر األطراف، يف حالة عجزها عن العودة إىل االمتثال يف الوقت املناسب، يف تدابري                
وجيوز أن يكون من بني هذه التدابري إمكانية اختاذ          .  تتسق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري        

وأال )  موضع عدم االمتثال  (، مثل كفالة وقف اإلمدادات من اهلالونات        ٤ مبوجب املادة    اإلجراءات املتاحة 
 .تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال

 عدم امتثال مجهورية الكونغو الدميقراطية لربوتوكول مونتريال - ١٥/٣٣املقرر 

صدقت على بروتوكول مونتريال وتعديلي أن حييط علما بأن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد       - ١
وهذا البلد مصنف على أنه طرف يعمل مبوجب        .  ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠لندن وكوبنهاجن يف    

وقد .  ١٩٩٩ من الربوتوكول وقد أقرت اللجنة التنفيذية برناجمه القطري يف عام             ٥ من املادة    ١الفقرة  
 دوالراً من الصندوق متعدد     ١  ٠٣٧  ٥١٨ القطري مبلغ    اعتمدت اللجنة التنفيذية منذ إقرار الربنامج      

  من الربوتوكول؛١٠األطراف لتمكينه من االمتثال وذلك وفقا للمادة 

وأن حييط علما باإلضافة إىل ذلك بأن خط أساس مجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن املواد                - ٢
وقد أبلغت  .  سوبة بداالت استنفاد األوزون    طن حم  ٢١٨,٦٧الواردة يف املرفق ألف، اجملموعة الثانية، يبلغ        

 طنا حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من املواد الواردة يف املرفق ألف، اجملموعة الثانية              ٤٩٢عن استهالك   
 يف حالة عدم امتثال     ٢٠٠٢ونتيجة لذلك فإن مجهورية الكونغو الدميقراطية كانت يف عام          .  ٢٠٠٢يف عام   

  باء من بروتوكول مونتريال؛٢اللتزاماهتا مبوجب املادة 

أن يطلب إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية أن تقدم إىل جلنة التنفيذ كمسألة عاجلة للنظر فيها                - ٣
. يف اجتماعها املقبل، خطة عمل مشفوعة مبؤشرات قياس حمددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إىل االمتثال               

 النظر يف أن تدرج يف هذه اخلطة حتديد حصص واردات            وقد ترغب مجهورية الكونغو الدميقراطية يف     
لتجميد الواردات عند مستويات خط األساس، ودعم اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي، وحظر الواردات             
من املعدات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون، وصكوك سياسات وصكوك تنظيمية يكون من شأهنا               

 خلص التدرجيي؛كفالة حتقيق تقدم يف إجناز الت

وأن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي حتققه مجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن تنفيذ                - ٤
وينبغي، بقدر ما تعمل مجهورية الكونغو الدميقراطية على        .  خطة التنفيذ والتخلص التدرجيي من اهلالونات     

تمر معاملتها بنفس الطريقة كطرف حيترم      تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء هبا، أن تس          
ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر مجهورية الكونغو الدميقراطية يف احلصول على املساعدات               .  التزاماته

الدولية اليت متكنها من الوفاء هبذه االلتزامات وفقا للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت جيوز أن                   
بيد أن األطراف حتذر مجهورية الكونغو الدميقراطية من         .  بشأن عدم االمتثال  يتخذها اجتماع لألطراف    

خالل هذا املقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، ستنظر األطراف، يف حالة عجزها عن             
. ادية للتدابري العودة إىل االمتثال بطريقة حسنة التوقيت، يف تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلرش               

، مثل كفالة وقف    ٤وجيوز أن يكون من بني هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة               
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وأال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم         )  موضع عدم االمتثال  (اإلمدادات من اهلالونات    
 .االمتثال

  مونتريالعدم امتثال غواتيماال لربوتوكول - ١٥/٣٤املقرر 

، ١٩٨٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧أن يالحظ أن غواتيماال صدقت على بروتوكول مونتريال يف           - ١
ويصنف هذا البلد   .  ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢١وعلى تعديالت لندن وكوبنهاجن ومونتريال وبيجني يف        

امج قطري أقرته اللجنة التنفيذية      من الربوتوكول وله برن    ٥ من املادة    ١باعتباره طرفاً عامالً مبوجب الفقرة      
ومنذ أن متت املوافقـة على الربنامج القطري، وافقت هلا اللجنة التنفيذية علـى مبلغ              .  ١٩٩٣يف عام   
 من  ١٠ مليون دوالر من الصندوق متعدد األطراف لتمكينها من االمتثال وفقاً للمادة               ٦  ٣٠٢  ٦٩٤

 الربوتوكول؛

 طن بداالت   ٢٢٤,٦ة ملواد اجملموعة األوىل باملرفق ألف هو        وخط األساس لغواتيماال بالنسب    - ٢
 كمية ٢٠٠٢وقد أبلغت عن أهنا استهلكت من مواد اجملموعة األوىل باملرفق ألف يف عام              .  استنفاد األوزون 

وخط األساس لغواتيماال بالنسبة ملواد املرفق هاء هو         .   طناً بداالت استنفاد األوزون     ٢٣٩,٦قدرها  
 أطنان بداالت   ٧٠٩,٤وقد أبلغت عن أهنا استهلكت كمية قدرها        .  ت استنفاد األوزون   طن بداال  ٤٠٠,٧

، كانت  ٢٠٠٢ونتيجة لذلك، فبالنسبة لعام      .  ٢٠٠٢استنفاد األوزون من مواد املرفق هاء يف عام           
  حاء من بروتوكول مونتريال؛٢ ألف و٢غواتيماال يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا مبوجب املادتني 

أن يالحظ مع التقدير تقدمي غواتيماال خلطة عملها لضمان عودهتا السريعة إىل االمتثال لتدابري               - ٣
الرقابة بالنسبة ملواد اجملموعة األوىل، املرفق ألف ومواد املرفق هاء، وأن يالحظ كذلك أنه دون املساس                  

 :اخلطة، وبشكل حمدد مبا يليبأداء اآللية املالية لربوتوكول مونتريال، أن غواتيماال، تلتزم يف إطار 

 طن بداالت استنفاد    ٢٣٩,٦أن ختفض استهالكها من مركبات الكربون الكلورية فلورية من           )أ(
 : على النحو التايل٢٠٠٢األوزون يف عام 

 ؛٢٠٠٣ طن بداالت استنفاد األوزون يف عام ١٨٠,٥إىل  ‘١’
 ؛٢٠٠٤ طناً بداالت استنفاد األوزون يف عام ١٢٠إىل  ‘٢’
 ؛٢٠٠٥ طناً بداالت استنفاد األوزون يف عام ٨٥إىل  ‘٣’

 ؛٢٠٠٦ طناً بداالت استنفاد األوزون يف عام ٥٠إىل  ‘٤‘

 ؛٢٠٠٧ طناً بداالت استنفاد األوزون يف عام ٢٤٠إىل  ‘٥’
 كانون  ١أن تتخلص تدرجيياًً من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية حبلول            ‘٦’

 حنو ما هو مطلوب مبقتضى بروتوكول مونتريال، باستثناء         ، على ٢٠١٠يناير  /الثاين
 ما هو لالستخدامات الضرورية اليت قد تأذن هبا األطراف؛
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 طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف       ٧٠٩,٤أن ختفض استهالكها من بروميد امليثيل من         )ب(
 : على النحو التايل٢٠٠٢عام 

 ؛٢٠٠٣ يف عام  طناً بداالت استنفاد األوزون٥٢٨إىل  ‘١’
 ؛٢٠٠٤ طناً بداالت استنفاد األوزون يف عام ٤٩٢إىل  ‘٢’
 ؛٢٠٠٥ طناً بداالت استنفاد األوزون يف عام ٣٦٠إىل  ‘٣’
 ؛٢٠٠٦ طناً بداالت استنفاد األوزون يف عام ٣٣٥إىل  ‘٤’
 ؛٢٠٠٧ أطنان بداالت استنفاد األوزون يف عام ٣١٠إىل  ‘٥’
 ؛٢٠٠٨اد األوزون يف عام  طناً بداالت استنف٢٨٦إىل  ‘٦’
، ٢٠١٥يناير  / كانون الثاين  ١أن يتخلص تدرجيياً من استهالك بروميد امليثيل حبلول          ‘٧‘

على حنو ما هو مطلوب مبقتضى بروتوكول مونتريال، باستثناء ما كان                
 لالستخدامات احلرجة اليت قد تأذن هبا األطراف؛

اردات والصادرات من املواد املستنفدة       نظاماً لترخيص الو   ٢٠٠٤أن تضع، حبلول عام       )ج(
 لألوزون، مبا يف ذلك نظاماً للحصص؛

  واردات املعدات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون؛٢٠٠٥أن حتظر، حبلول عام  )د(

 عاليه ال بد وأن متكن غواتيماال من العودة إىل           ٣أن يالحظ أن التدابري املدرجة يف الفقرة         - ٤
، وأن حتث غواتيماال )بروميد امليثيل (٢٠٠٧و) مركبات الكربون الكلورية فلورية (٢٠٠٥ االمتثال يف عام

على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة لتنفيذ خطة العمل، والتخلص التدرجيي من استهالك املواد                
 املستنفدة لألوزون باجملموعة األوىل من املرفق ألف واملرفق هاء؛

بدقة التقدم الذي حترزه غواتيماال فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها والتخلص           أن يقرر أن يرصد      - ٥
ومبقدار ما تسعى غواتيماال إىل تلبية تدابري       .  التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل       

قة اليت يعامل هبا أي     الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء هبا ينبغي هلا االستمرار يف معاملتها بنفس الطري             
ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر غواتيماال يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من              .  طرف حيترم التزاماته  

الوفاء بالتزاماهتا وفقاً للبند ألف من القائمة اإلرشادية بالتدابري اليت قد يتخذها اجتماع لألطراف بصدد                 
ن خالل هذا املقرر، غواتيماال وفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية           على أن األطراف تنبه، م    .  عدم االمتثال 

بالتدابري، إىل أنه يف حالة عدم متكنها من العودة لالمتثال يف وقت مناسب، فسوف تنظر األطراف يف اختاذ                  
إلجراءات وقد تشمل هذه التدابري احتمال اختاذ ا      .  تدابري تتفق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري        

اليت (، مثل ضمان قطع إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل            ٤املتاحة مبوجب املادة    
 .وضمان أال تسهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال) هي موضوع عدم االمتثال
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 هندوراس لربوتوكول مونتريال عدم امتثال - ١٥/٣٥املقرر 

 تشرين  ١٤ علما بأن هندوراس قد صدقت على بروتوكول مونتريال يف               أن حييط  - ١
وهذا البلد   .٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٤، وعلى تعديلي لندن وكوبنهاجن يف        ١٩٩٣أكتوبر  /األول

 من الربوتوكول وقد أقرت اللجنة التنفيذية        ٥من املادة   ١مصنف على أنه طرف يعمل مبوجب الفقرة         
 من الدوالرات   ٢  ٩١٢  ٤١٠ومن مث أقرت اللجنة التنفيذية ختصيص مبلغ        .  ١٩٩٦م  برناجمه القطري يف عا   

 . من الربوتوكول١٠من الصندوق متعدد األطراف لتمكينه من االمتثال وفقا للمادة 

وأن حييط علما باإلضافة إىل ذلك بأن خط أساس هندوراس بشأن املواد الواردة يف املرفق هاء                 - ٢
 طن حمسوبة   ٤١٢,٥٢وقد أبلغت عن استهالك     .   بداالت استنفاد األوزون    طن حمسوبة  ٢٥٩,٤٣يبلغ  

ونتيجة لذلك فإن مجهورية    .  ٢٠٠٢بداالت استنفاد األوزون من املواد الواردة يف املرفق هاء يف عام              
 حاء من   ٢ يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا مبوجب املادة           ٢٠٠٢الكونغو الدميقراطية كانت يف عام       

 .نتريالبروتوكول مو

 من ختريب ودمار يف     ١٩٩٨أكتوبر  /وأن يسلم مبا سببه إعصار ميتش يف تشرين األول          - ٣
الزراعة، وهو ما ساهم يف زيادة استخدام بروميد امليثيل، وأن يشيد مبا بذلته هندوراس من جهود للتعايف                  

 من هذه احلالة؛

الة العودة الفورية إىل االمتثال،     وأن حييط علما مع التقدير بتقدمي هندوراس خلطة عملها لكف          - ٤
لتدابري الرقابة بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء، وأن حييط علما كذلك بأن هندوراس                

 :التزمت مبوجب اخلطة مبا يلي على وجه التحديد

 عام   طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف       ٤١٢,٥٢تقليل استهالك بروميد امليثيل من       )أ(
 : على النحو التايل٢٠٠٢

 ؛٢٠٠٣ طنا حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٣٧٠إىل  ‘١’

 ؛٢٠٠٤ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٣٠٦,١إىل   ‘٢’
 ؛٢٠٠٥ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٢٠٧,٥إىل   ‘٣’

من املواد املستنفدة لألوزون مبا يف ذلك       أن ترصد نظامها للترخيص بالواردات والصادرات        )ب(
 ؛٢٠٠٣مايو /احلصص، الذي دخل حيز النفاذ يف أيار

 على الواردات من املعدات اليت تستخدم مواد        ٢٠٠٣مايو  /أن ترصد احلظر الساري منذ أيار      )ج(
 مستنفدة لطبقة األوزون؛

 على متكني هندوراس    ٤فقرة  وأن يشري إىل أنه ينبغي أن تعمل التدابري املذكورة آنفا يف ال             - ٥
، وأن يستحث هندوراس على العمل مع الوكاالت املنفذة         ٢٠٠٥بالفعل من العودة إىل االمتثال حبلول عام        
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ذات الصلة على تنفيذ خطة العمل والتخلص تدرجييا من استهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون الواردة يف 
 املرفق هاء 

ب التقدم الذي حتققه هندوراس بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص وأن يقرر أن يرصد عن كث    - ٦
وينبغي، بقدر ما تعمل هندوراس على تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول            .  تدرجييا من بروميد امليثيل   

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر      .  والوفاء هبا، أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة كطرف حيترم التزاماته          
هندوراس يف احلصول على املساعدات الدولية اليت متكنها من الوفاء هبذه االلتزامات وفقا للبند ألف من                 

بيد أن األطراف   .  القائمة اإلرشادية للتدابري اليت جيوز أن يتخذها اجتماع لألطراف بشأن عدم االمتثال            
 اإلرشادية للتدابري، ستنظر األطراف،     حتذر هندوراس من خالل هذا املقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة            

يف حالة عجزها عن العودة إىل االمتثال بطريقة جيدة التوقيت، يف تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة                   
، 4وجيوز أن يكون من بني هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة              .  اإلرشادية للتدابري 

وأال تساهم األطراف املصدرة    )  وهي موضوع عدم االمتثال   (ات من بروميد امليثيل     مثل كفالة وقف اإلمداد   
 .يف استمرار حالة عدم االمتثال

 عدم امتثال اجلماهريية العربية الليبية لربوتوكول مونتريال - ١٥/٣٦املقرر 

جتماع الرابع   لال ١٤/٢٥ أن يشري إىل أنه قد طُلب إىل اجلماهريية العربية الليبية، وفقا للمقرر              - ١
عشر لألطراف، أن تقدم إىل جلنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة مبؤشرات قياس حمددة زمنيا لكفالة العودة                 

 الفورية إىل االمتثال؛

وأن حييط علما مع التقدير بتقدمي اجلماهريية العربية الليبية خلطة عملها، وأن حييط علما                 - ٢
 :زمت مبوجب اخلطة مبا يلي على وجه التحديدكذلك بأن اجلماهريية العربية الليبية الت

 طناً حمسوبة بداالت استنفاد     ٩٨٥تقليل استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية من          )أ(
 : على النحو التايل٢٠٠١األوزون يف عام 

 ؛٢٠٠٣ أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٧١٠إىل  ‘١’
 ؛٢٠٠٤ستنفاد األوزون يف عام  أطنان حمسوبة بداالت ا٦١٠إىل  ‘٢’
 ؛٢٠٠٥ أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٣٠٣إىل  ‘٣’
 ؛٢٠٠٧ أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ١٠٧إىل  ‘٤’
التخلص تدرجييا من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية حبلول أول كانون            ‘٥’

املطلوب مبوجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما      ، على النحو    ٢٠١٠يناير  /الثاين
 يتعلق باالستخدامات الضرورية اليت قد تصرح هبا األطراف؛

 نظاما للترخيص بالواردات والصادرات من املواد املستنفدة         ٢٠٠٤بأن تنشئ حبلول عام      )ب(
 لألوزون، مبا يف ذلك احلصص؛
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عدات اليت تستخدم مواد مستنفدة      بأن ترصد احلظر الذي فرضته على الواردات من امل           )ج(
 لألوزون؛

 على متكني اجلماهريية    ٢وأن يشري إىل أنه ينبغي أن تعمل التدابري املذكورة آنفا يف الفقرة               - ٣
، وأن يستحث اجلماهريية العربية الليبية على       ٢٠٠٣العربية الليبية بالفعل من العودة إىل االمتثال حبلول عام          

فذة ذات الصلة على تنفيذ خطة العمل والتخلص تدرجييا من استهالك املواد              العمل مع الوكاالت املن   
 املستنفدة لطبقة األوزون الواردة يف املرفق ألف، اجملموعة األوىل؛

أن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي حتققه اجلماهريية العربية الليبية بشأن تنفيذ خطة                 - ٤
وما دامت اجلماهريية العربية الليبية تعمل      .  ون الكلورية فلورية  عملها والتخلص تدرجييا من مركبات الكرب     

على تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء هبا، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة اليت                  
ى ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر اجلماهريية العربية الليبية يف احلصول عل            .  يعامل هبا أي طرف ملتزم    

املساعدات الدولية اليت متكنها من الوفاء هبذه االلتزامات وفقا للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت                
بيد أن األطراف حتذر اجلماهريية العربية الليبية من        .  جيوز أن يتخذها اجتماع لألطراف بشأن عدم االمتثال       

 اإلرشادية للتدابري، ستنظر األطراف، يف حالة عجزها        خالل هذا املقرر، من أنه وفقا للبند باء من القائمة         
. عن العودة إىل االمتثال يف الوقت املناسب، يف تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري                 

، مثل كفالة وقف    ٤وجيوز أن يكون من بني هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة               
وأال تساهم األطراف   )  وهي موضوع عدم االمتثال   (من مركبات الكربون الكلورية فلورية      اإلمدادات  

 .املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال

 عدم امتثال امللديف لربوتوكول مونتريال - ١٤/٣٧املقرر 

 لالجتماع الرابع عشر    ١٤/٢٦ أن يشري إىل أنه قد طُلب إىل امللديف، وفقا للمقرر               - ١
، أن تقدم إىل جلنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة مبؤشرات قياس حمددة زمنيا لكفالة العودة الفورية                لألطراف

 إىل االمتثال؛

وأن حييط علما مع التقدير بتقدمي امللديف خلطة عملها، وأن حييط علما كذلك بأن امللديف                 - ٢
 :التزمت مبوجب اخلطة مبا يلي على وجه التحديد

 طن حمسوبة بداالت استنفاد     ٢,٨ات الكربون الكلورية فلورية من       تقليل استهالك مركب   )أ(
 : على النحو التايل٢٠٠٢األوزون يف عام 

 ٢٠٠٤ و٢٠٠٣إىل صفر مـن األطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف األعوام  ‘١’
 ؛٢٠٠٥و

 ؛٢٠٠٦ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٢,٣إىل  ‘٢’

 ؛٢٠٠٧سوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام  طن حم٠,٦٩إىل  ‘٣’

 ؛٢٠٠٩ و٢٠٠٨إىل صفر من  األطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عامي  ‘٤’
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التخلص تدرجييا من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية حبلول أول كانون            ‘٥’
ستثناء ما  ، على النحو املطلوب مبوجب بروتوكول مونتريال، با        ٢٠١٠يناير  /الثاين

 يتعلق باالستخدامات الضرورية اليت قد تصرح هبا األطراف؛

 للترخيص بالواردات من    ٢٠٠٢أن ترصد نظامها القائم الذي مت إدخال العمل به يف عام              )ب(
 املواد املستنفدة لطبقة األوزون، مبا يف ذلك احلصص؛

وادا مستنفدة لطبقة    الواردات من املعدات اليت تستخدم م       ٢٠٠٤أن حتظر حبلول عام       )ج(
 األوزون؛

 على متكني امللديف    ٢ وأن يشري إىل أنه ينبغي أن تعمل التدابري املذكورة آنفا يف الفقرة                - ٣
، وأن يستحث امللديف على العمل مع وكاالت التنفيذ         ٢٠٠٣بالفعل من العودة إىل االمتثال حبلول عام        

لتخلص تدرجييا من استهالك املواد املستنفدة لطبقة       الوثيقة الصلة على تنفيذ ما تبقى من خطة العمل وا          
 األوزون الواردة يف املرفق ألف يف اجملموعة األوىل؛

وأن يقرر أن يرصد بدقة التقدم الذي حتققه امللديف بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص                 - ٤
ابري الرقابة احملددة يف    وما دامت امللديف تعمل على تنفيذ تد      .  تدرجييا من مركبات الكربون الكلورية فلورية     

ويف هذا  .  الربوتوكول والوفاء هبا، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف ملتزم               
الصدد، ينبغي أن تستمر امللديف يف احلصول على املساعدات الدولية اليت متكنها من الوفاء هبذه االلتزامات                

بيد أن  .  ة للتدابري اليت قد يتخذها اجتماع لألطراف بشأن عدم االمتثال         وفقا للبند ألف من القائمة اإلرشادي     
األطراف حتذر امللديف من خالل هذا املقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، ستنظر                  

جيم من  األطراف، يف حالة عجزها عن البقاء يف حالة امتثال يف الوقت املناسب، يف تدابري تتسق مع البند                  
وجيوز أن يكون من بني هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب             .  القائمة اإلرشادية للتدابري  

) وهي موضوع عدم االمتثال   (، مثل كفالة وقف اإلمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية           ٤املادة  
 .وأال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال

 عدم امتثال ناميبيا لربوتوكول مونتريال - ١٥/٣٨املقرر 

 لالجتماع الرابع عشر لألطراف،     ١٤/٢٢ أن يشري إىل أنه قد طلب إىل ناميبيا، وفقا للمقرر            - ١
 أن تقدم إىل جلنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة مبؤشرات قياس حمددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إىل االمتثال؛

علما مع التقدير بتقدمي ناميبيا خلطة عملها، وأن حييط علما كذلك بأن ناميبيا               وأن حييط    - ٢
 :التزمت مبوجب اخلطة مبا يلي على وجه التحديد

 طناً حمسوبة بداالت استنفاد      ٢٠تقليل استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية من          )أ(
 : على النحو التايل٢٠٠٢األوزون يف عام 

 ؛٢٠٠٣وبة بداالت استنفاد األوزون يف عام  طنا حمس١٩إىل  ‘١’
 ؛٢٠٠٤ طنا حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ١٤إىل  ‘٢’
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 ؛٢٠٠٥ أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ١٠إىل  ‘٣’

 ؛٢٠٠٦ أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٩إىل  ‘٤’

 ؛٢٠٠٧وزون يف عام  طن حمسوبة بداالت استنفاد األ٣,٢إىل  ‘٥’

 ؛٢٠٠٨ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٢إىل  ‘٦’

 ؛٢٠٠٩إىل طن واحد حمسوب بداالت استنفاد األوزون يف عام  ‘٧’

التخلص تدرجييا من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية حبلول أول كانون            ‘٨’
توكول مونتريال، باستثناء ما    ، على النحو املطلوب مبوجب برو     ٢٠١٠يناير  /الثاين

 يتعلق باالستخدامات الضرورية اليت قد تصرح هبا األطراف؛

 نظاما للترخيص بالواردات والصادرات من املواد املستنفدة لطبقة         ٢٠٠٤أن تنشئ حبلول عام      )ب(
 األوزون، مبا يف ذلك احلصص؛

وادا مستنفدة لطبقة    الواردات من املعدات اليت تستخدم م       ٢٠٠٤أن حتظر حبلول عام       )ج(
 األوزون؛

 على متكني ناميبيا بالفعل     ٢وأن يشري إىل أنه ينبغي أن تعمل التدابري املذكورة آنفا يف الفقرة              - ٣
من العودة إىل االمتثال، وأن يهنئ ناميبيا على ما حققته من تقدم، ويستحث ناميبيا على العمل مع                    

تبقى من خطة العمل والتخلص تدرجييا من استهالك املواد          وكاالت التنفيذ الوثيقة الصلة على تنفيذ ما         
 املستنفدة لطبقة األوزون الواردة يف املرفق ألف يف اجملموعة األوىل؛

وأن يقرر أن يرصد بدقة التقدم الذي حتققه ناميبيا بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدرجييا                - ٤
يا تعمل على تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف          وما دامت ناميب  .  من مركبات الكربون الكلورية فلورية     

ويف هذا  .  الربوتوكول والوفاء هبا، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف ملتزم               
الصدد، ينبغي أن تستمر ناميبيا يف احلصول على املساعدات الدولية اليت متكنها من الوفاء هبذه االلتزامات                 

بيد أن  .   من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت قد يتخذها اجتماع لألطراف بشأن عدم االمتثال            وفقا للبند ألف  
 من خالل هذا املقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، ستنظر                 ااألطراف حتذر ناميبي  

ند جيم من القائمة اإلرشادية     األطراف، يف حالة عجزها عن البقاء يف حالة امتثال، يف تدابري تتسق مع الب              
، مثل كفالة   ٤وجيوز أن يكون من بني هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة              .  للتدابري

وأال تساهم  )  وهي موضوع عدم االمتثال   (وقف اإلمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية          
 .الاألطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتث

 ربوتوكول مونتريالعدم امتثال نيبال ل - ١٥/٣٩املقرر 

 الحظ أن خط أساس نيبال بالنسبة للمواد الواردة يف املرفق           ١٤/٢٣أن يشري إىل أن املقرر       - ١
 طنا  ٩٤وقد أبلغت عن استهالك     .   طنا حمسوبة بداالت استنفاد األوزون     ٢٧ألف، اجملموعة األوىل يبلغ     
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، ٢٠٠٠األوزون من املواد الواردة يف املرفق ألف، اجملموعة األوىل يف عام               حمسوبة بداالت استنفاد    
 طنا حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من املواد الواردة يف املرفق ألف، اجملموعة األويل بشأن               ٩٤واستهالك  

لذلك، ونتيجة  .  ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٠يوليه  /جتميد االستهالك لفترة الرقابة من أول متوز      
 ٢ اللتزاماهتا مبوجب املادة     ٢٠٠١يونيه  / حزيران -٢٠٠٠يوليه  /فإن نيبال مل تكن ممتثلة بالنسبة للفترة متوز       

 ألف من بروتوكول مونتريال؛

 طنا  ٧٤وأن يشري كذلك إىل أن نيبال أبلغت بعد ذلك بأن سلطاهتا اجلمركية احتجزت                 - ٢
بات الكربون الكلورية فلورية، حيث كانت الشحنة       حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من واردات مرك      

تفتقد إىل ترخيص استرياد، وأن نيبال ترغب لذلك يف اإلبالغ عن هذه الكمية بوصفها جتارة غري مشروعة                 
 ؛١٤/٧مبوجب أحكام املقرر 

 وأن يهنئ نيبال على اإلجراءات اليت اختذهتا مبصادرهتا للشحنة وإبالغ األمانة هبذه احلقيقة؛ - ٣

ال ينبغي أن حتسب    " تنص على أنه     ١٤/٧ من املقرر    ٧بيد أنه يشري كذلك إىل أن الفقرة         - ٤
الكميات املتجر فيها بصفة غري مشروعة ضمن استهالك طرف ما شريطة أال يطرح الطرف الكميات                 

 ؛"املذكورة يف أسواقه
لكمية املصادرة من   وأن خيلص لذلك، إىل أنه إذا ما قررت نيبال اإلفراج عن أي كمية من ا                - ٥

 ألف  ٢مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أسواقها احمللية، فإهنا ستعترب غري ممتثلة اللتزاماهتا مبوجب املادة               
، مبا يف ذلك أن تقدم إىل       ١٤/٢٣من بروتوكول مونتريال، ومن مث ستكون مطالبة بالوفاء بأحكام املقرر           

 اس حمددة زمنية لكفالة العودة الفورية إىل االمتثال؛جلنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة مبؤشرات قي

 .أن يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض حالة نيبال يف اجتماعها التايل - ٦

 عدم امتثال بابوا غينيا اجلديدة لربوتوكول مونتريال - ١٥/٤٠املقرر 

 تشرين  ٢٧ يف   أن حييط علما بأن بابوا غينيا اجلديدة قد صدقت على بروتوكول مونتريال             - ١
أكتوبر / تشرين األول  ٧، وتعديل كوبنهاجن يف     ١٩٩٣مايو  / أيار ٤ وتعديل لندن يف     ١٩٩٢أكتوبر  /األول
 من الربوتوكول، وقد أقرت ٥ من املادة ١وهذا البلد مصنف على أنه طرف يعمل مبوجب الفقرة . ٢٠٠٣

 التنفيذية منذ إقرار الربنامج القطري      وقد اعتمدت اللجنة  .  ١٩٩٦اللجنة التنفيذية برناجمه القطري يف عام       
 من  ١٠ دوالراً من الصندوق املتعدد األطراف لتمكينه من االمتثال وفقا للمادة               ٧٠٤  ٤٥٤مبلغ  

 .الربوتوكول

وأن حييط علما باإلضافة إىل ذلك بأن خط أساس بابوا غينيا اجلديدة بشأن املواد الواردة يف                  - ٢
وقد أبلغت عن استهالك    .   طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون     ٣٦,٣٠لغ  املرفق ألف، اجملموعة األوىل، يب    

 طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون من املواد الواردة يف املرفق ألف، اجملموعة األوىل يف فترة                  ٤٤,٣
ونتيجة لذلك فإن بابوا    .  ٢٠٠١يونيه عام   / حزيران ٣٠ وحىت   ٢٠٠٠يوليه  /الرقابة املمتدة من أول متوز    
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 ألف من بروتوكول    ٢ اجلديدة كانت يف فترة الرقابة هذه يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا مبوجب املادة               غينيا
 .مونتريال

وأن حييط علما مع التقدير بتقدمي بابوا غينيا اجلديدة خلطة عملها لكفالة العودة الفورية إىل                 - ٣
ملرفق ألف، وأن حييط علما كذلك بأن بابوا غينيا          االمتثال لتدابري الرقابة بالنسبة ملواد اجملموعة األوىل، ا        
 :اجلديدة التزمت مبوجب اخلطة مبا يلي على وجه التحديد

 طنا حمسوبة بداالت استنفاد      ٣٥تقليل استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية من          )أ(
 : على النحو التايل٢٠٠٢األوزون يف عام 

 ؛٢٠٠٣وزون يف عام  طنا حمسوبة بداالت استنفاد األ٣٥إىل  ‘١’
 ؛٢٠٠٤ طنا حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٢٦إىل  ‘٢’
 ؛٢٠٠٥ طنا حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ١٧إىل  ‘٣’
 ؛٢٠٠٦ أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٨إىل  ‘٤’

 ؛٢٠٠٧ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٤,٥إىل  ‘٥’

التخلص تدرجييا من استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية حبلول أول كانون            ‘٦’
 على النحو املطلوب مبوجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما          ٢٠١٠يناير  /الثاين

 يتعلق باالستخدامات الضرورية اليت قد تصرح هبا األطراف؛

درات من املواد املستنفدة لطبقة      نظاما للترخيص بالواردات والصا    ٢٠٠٤أن تنشئ حبلول عام      )ب(
 األوزون، مبا يف ذلك احلصص؛

، أو قبل ذلك، الواردات من املعدات اليت        ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١أن حتظر حبلول     )ج(
 تستخدم موادا مستنفدة لطبقة األوزون؛

 بابوا غينيا    إىل متكني  3وأن يشري إىل أنه ينبغي أن تعمل التدابري املذكورة آنفا يف الفقرة                - ٤
اجلديدة بالفعل من العودة إىل االمتثال، وأن يستحث بابوا غينيا اجلديدة على العمل مع الوكاالت املنفذة                 
ذات الصلة على تنفيذ خطة العمل والتخلص تدرجييا من استهالك املواد املستنفدة لألوزون الواردة يف                 

 املرفق ألف يف اجملموعة األوىل؛

 عن كثب التقدم الذي حتققه بابوا غينيا اجلديدة بشأن تنفيذ خطة عملها             وأن يقرر أن يرصد    - ٥
وينبغي، بقدر ما تعمل بابوا غينيا اجلديدة على        .  والتخلص تدرجييا من مركبات الكربون الكلورية فلورية      

ويف .  لتزمتنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء هبا، أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة كطرف م              
هذا الصدد، ينبغي أن تستمر بابوا غينيا اجلديدة يف احلصول على املساعدات الدولية اليت متكنها من الوفاء                 
هبذه االلتزامات وفقا للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت جيوز أن يتخذها اجتماع لألطراف بشأن                

 اجلديدة من خالل هذا املقرر من أنه وفقا للبند باء من             بيد أن األطراف حتذر بابوا غينيا     .  عدم االمتثال 
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القائمة اإلرشادية للتدابري، ستنظر األطراف، يف حالة عجزها عن العودة إىل االمتثال بطريقة حسنة                 
وجيوز أن يكون من بني هذه التدابري       .  التوقيت، يف تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري          

، مثل كفالة وقف اإلمدادات من مركبات الكربون         ٤ختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة       إمكانية ا 
 .وأال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال) موضع عدم االمتثال(الكلورية فلورية 

 قطر لربوتوكول مونتريال امتثال عدم - ١٥/٤١ املقرر

 ٢٢روتوكول مونتريال وتعديلي لندن وكوبنهاجن يف       أن يالحظ أن قطر قد صدقت على ب        - ١
.  من الربوتوكول  ٥ من املادة    ١ ويصنف البلد بوصفه طرفاً عامالً مبوجب الفقرة         ١٩٩٦يناير  /كانون الثاين 

ومن مث وافقت اللجنة التنفيذية على ختصيص       .   برناجمه القطري  ١٩٩٩وقد أقـرت اللجنة التنفيذية يف عام       
 من  ١٠اً من الصندوق متعدد األطراف للتمكني من االمتثال وفقاً للمادة               دوالر ٦٩٨  ٨٤٩مبلغ  

 الربوتوكول؛

أن يالحظ إضافة إىل ذلك أن قطر مل تتمكن من إبالغ بيانات عن استهالك مواد اجملموعة                  - ٢
ديسمرب / كانون األول  ٣١ وحىت   ٢٠٠١يوليه  / متوز ١األوىل، املرفق ألف عن فترة الرقابة املمتدة من          

 أظهرت أهنا تفوق شروط جتميد االستهالك ويف غياب         ٢٠٠٢، وقد أبلغت بيانات سنوية عن عام        ٢٠٠٢
 املزيد من التوضيحات تعترب قطر بأهنا يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة مبوجب الربوتوكول؛

 ٢٠٠١  يوليه/ متوز ١أن حيث قطر وفقاً لذلك على إبالغ بيانات عن فترة الرقابة املمتدة من               - ٣
  كمسألة عاجلة؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١وحىت 

أن يالحظ إضافة إىل ذلك أن خط األساس اخلاص بقطر بالنسبة ملواد اجملموعة الثانية، املرفق                - ٤
 طن بداالت   ١٣,٦وقد أبلغ عن استهالك حجمه       .   طن بداالت استنفاد األوزون    ١٠,٦٥ألف يبلغ   

 كانت  ٢٠٠٢ وتبعاً لذلك فبالنسبة لعام      ٢٠٠٢ الثانية، املرفق ألف لعام      استنفاد األوزون من مواد اجملموعة    
  باء من بروتوكول مونتريال؛٢قطر يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا مبوجب املادة 

أن يطلب من قطر تزويد جلنة التنفيذ، للنظر فيها يف اجتماعها املقبل، خبطة عمل ذات                   - ٥
وقد ترغب قطر يف النظر يف أن       .  ضمان سرعة العودة إىل حالة االمتثال     عالمات قياس حمددة وإطار زمين ل     

تدرج يف خطة العمل هذه حتديد حلصص االسترياد لتجميد الواردات عند مستويات خط األساس ودعم                
جدول التخلص التدرجيي وفرض حظر على استرياد املعدات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون،                

 صكوك التنظيمية اليت تضمن إحراز التقدم يف حتقيق التخلص التدرجيي؛وصكوك السياسات وال

أن يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه قطر فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات                 - ٦
وما دامت قطر تسعى إىل تلبية تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول           .  الكربون الكلورية فلورية واهلالونات   

ويف هذا  .   فيجب االستمرار يف معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف حيترم التزاماته             والوفاء هبا، 
الصدد، ينبغي أن تستمر قطر يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماهتا وفقاً للبند ألف من                   

على أن األطراف تنبه . عدم االمتثالالقائمة اإلرشادية للتدابري اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق ب
قطر من خالل هذا املقرر، وفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية بالتدابري، أنه يف حال عدم متكن قطر من                    
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العودة إىل االمتثال يف الوقت املناسب، فستنظر األطراف يف اختاذ تدابري تتوافق مع البند جيم من القائمة                  
، مثل ضمان   ٤د تشمل هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة           وق.  اإلرشادية بالتدابري 

وكفالة عدم  )  وهي موضوع عدم االمتثال   (وقف إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات        
 .مسامهة األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال

  وجزر غرينادين لربوتوكول مونتريالسانت فنسنت امتثال عدم - ١٥/٤٢ املقرر

 الصادر عن االجتماع الرابع عشر لألطراف أنه قد طُلب          ١٤/٢٤أن يالحظ أنه وفقاً للمقرر       - ١
من سانت فنسنت وجزر غرينادين أن تقدم إىل جلنة التنفيذ خطة عمل ذات عالمات قياس حمددة وإطار                  

 زمين لضمان سرعة العودة إىل حالة االمتثال؛

أن يالحظ كذلك أن خط األساس اخلاص بسانت فنسنت وجزر غرينادين ملواد اجملموعة              و - ٢
 ٦,٠٤وأهنا أبلغت عـن استهالك قدره      .   طـن بداالت استنفاد األوزون    ١,٧٧األوىل، املرفق ألف يبلغ     

، ٢٠٠٠ طن بداالت استنفاد األوزون من مواد اجملموعة األوىل، املرفق ألف، يف عام                ٦,٠٢ و ٦,٨٦و
 أطنان بداالت استنفاد األوزون من مواد اجملموعة        ٩ على التوايل، وعن استهالك قدره       ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

 ٣٠ وحىت   ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١األوىل، املرفق ألف لتجميد االستهالك لفترة الرقابة املمتدة من             
ترة الرقابة  ومل تتمكن من إبالغ بيانات عن مركبات الكربون الكلورية فلورية عن ف           .  ٢٠٠١يونيه  /حزيران

 وتبعاً لذلك فإن سانت فنسنت      ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١ وحىت   ٢٠٠١يوليه  / متوز ١املمتدة من   
 ألف من بروتوكول مونتريال     ٢وجزر غرينادين تعترب أهنا يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا مبوجب املادة             

 ؛٢٠٠٢ – ٢٠٠٠بالنسبة للفترة 
 وأن ١٤/٢٤سنت وجزر غرينادين مل تف مبتطلبات املقرر أن يالحظ مع األسف أن سانت فن - ٣

يطلب منها القيام بتزويد جلنة التنفيذ ببيانات كمسألة عاجلة للنظر فيها يف اجتماعها املقبل لكي تتمكن                 
 اللجنة من رصد التقدم الذي حترزه باجتاه حتقيق االمتثال؛

ا مبوجب بروتوكول مونتريال    أن يؤكد حلكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين التزاماهت          - ٤
بالتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون وما يصاحبها من ضرورة القيام بتحديد واحلفاظ على                

 سياسات حكومية فعالة وإطار مؤسسي ألغراض تنفيذ استراتيجية التخلص الوطنية ورصدها؛

ين فيما يتعلق بالتخلص    أن يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه سانت فنسنت وجزر غريناد           - ٥
التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛ وما دامت سانت فنسنت وجزر غرينادين تسعى إىل تلبية               
تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء هبا، جيب االستمرار يف معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل هبا                 

، ينبغي أن تستمر يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من تلبية            ويف هذا الصدد  .  أي طرف حيترم التزاماته   
التزاماهتا وفقاً للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم                 

ن على أن األطراف تنبه، من خالل هذا املقرر، سانت فنسنت وجزر غرينادين وفقاً للبند باء م                .  االمتثال
القائمة اإلرشادية بالتدابري، أنه يف حال عدم متكنها من العودة إىل االمتثال يف الوقت املناسب، فسوف تنظر               

وقد تشمل هذه التدابري    .  األطراف يف اختاذ تدابري تتوافق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية بالتدابري             
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ان وقف إمدادات مركبات الكربون الكلورية      ، مثل ضم  ٤إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة       
وكفالة عدم مسامهة األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم           )  وهي موضوع عدم االمتثال   (فلورية  
 .االمتثال

 عدم امتثال أوغندا لربوتوكول مونتريال - ١٥/٤٣املقرر 

، ١٩٨٨سبتمرب  / أيلول ١٥أن حييط علما بأن أوغندا قد صدقت على بروتوكول مونتريال يف             - ١
نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٢، وعلى تعديل كوبنهاجن يف      ١٩٩٤يناير  / كانون الثاين  ٢٠وعلى تعديل لندن يف     

وهذا البلد مصنف على أنه طرف      .  ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣، وعلى تعديل مونتريال يف      ١٩٩٩
وقد . ١٩٩٤ برناجمه القطري يف عام من الربوتوكول وقد أقرت اللجنة التنفيذية  )  ١  (٥يعمل مبوجب املادة    

 دوالراً من الصندوق املتعدد      ٥٤٧  ٨٩٦اعتمدت اللجنة التنفيذية منذ إقرار الربنامج القطري مبلغ           
  من الربوتوكول؛١٠األطراف لتمكينه من االمتثال وفقا للمادة 

 املرفق ألف،   وأن حييط علما باإلضافة إىل ذلك بأن خط أساس أوغندا بشأن املواد الواردة يف              - ٢
وقد قصرت يف اإلبالغ عن بيانات عن       .   طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون     ١٢,٨اجملموعة األوىل، يبلغ    

 أو من أول    ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٣٠ وحىت   ٢٠٠٠يوليه  /كل من فتريت الرقابة املمتدة من أول متوز        
 بيانات سنوية بشأن عام     ، وقد أبلغت عن   ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١ وحىت   ٢٠٠١يوليه  /متوز

ويف ضوء عدم وجود توضيح آخر، فإنه يفترض بأن أوغندا يف حالة عدم             .   تزيد عن خط أساسها    ٢٠٠١
  ألف بروتوكول مونتريال؛٢امتثال اللتزاماهتا مبوجب املادة 

ه يولي/وأن حيث أوغندا بالتايل على اإلبالغ عن بيانات عن فتريت الرقابة املمتدة من أول متوز                - ٣
ديسمرب / كانون األول  ٣١ وحىت   ٢٠٠١يوليه  / ومن أول متوز   ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٣٠ وحىت   ٢٠٠٠
 ، على وجه االستعجال؛٢٠٠٢

وأن حييط علما كذلك بأن أوغندا قدمت معلومات كافية تربر طلبها بشأن إدخال تغيري يف                 - ٤
 طن حمسوبة بداالت استنفاد     ١,٩خط أساس استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق هاء من              

  طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون، وأن هذا التغيري، وفقاً لذلك، مت إقراره؛٦,٣األوزون إىل 

إدخال تغيري يف خط األساس  وأن حييط علما باإلضافة إىل ذلك بأن أوغندا قدمت طلبها بشأن - ٥
 لعرض الطلبات املقدمة بشأن هذا التغيري، وأنه        قبل أن تتمكن جلنة التنفيذ من أن توصي مبنهجية معيارية         

 ؛١٥/١٩ينبغي جلميع الطلبات املقدمة مستقبال أن تتبع املنهجية املشروحة يف املقرر 
 طنا حمسوبة بداالت استنفاد     ٣٠وأن حييط علما مع ذلك بأن أوغندا أبلغت عن استهالك             - ٦

ونتيجة لذلك، فإن أوغندا تعترب بالنسبة      .  ٢٠٠٢ عام   األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق هاء يف        
 حاء من   ٢، حىت بعد تنقيح خط أساسها، يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا مبوجب املادة                ٢٠٠٢لعام  

 بروتوكول مونتريال؛
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 وأن يالحظ مع التقدير تقدمي أوغندا خلطة عملها لكفالة العودة الفورية إىل االلتزام بتدابري                - ٧
ة بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق هاء، وأن يالحظ كذلك أنه دون املساس بأداء اآللية       الرقاب

 :املالية لربوتوكول مونتريال، أن أوغندا التزمت مبوجب اخلطة باملؤشرات القياسية التالية على وجه التحديد

 ٢٠٠٢ استنفاد األوزون يف عام       طنا حمسوبة بداالت   ٣٠تقليل استهالك بروميد امليثيل من       )أ(
 :على النحو التايل

 ؛٢٠٠٤ و٢٠٠٣ طنا حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عامي ٢٤إىل  ‘١’
 ؛٢٠٠٥ أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٦إىل  ‘٢’

 ؛٢٠٠٦ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٤,٨إىل  ‘٣’

، ٢٠٠٧يناير  /ك بروميد امليثيل حبلول أول كانون الثاين      التخلص تدرجييا من استهال    ‘٤’
على النحو املنصوص عليه يف خطة التخلص التدرجيي من استهالك بروميد امليثيل،             

 باستثناء االستخدامات احلرجة اليت قد تصرح هبا األطراف؛

ا يف ذلك   أن ترصد نظامها للترخيص بالواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون مب            )ب(
 والذي سوف يعدل بإدخال احلصص يف الربع األول من          ١٩٩٨احلصص، الذي أدخل العمل به يف عام        

 ؛٢٠٠٤عام 

أن ترصد احلظر الذي فرضته على الواردات من املعدات اليت تستخدم مواد مستنفدة لألوزون               )ج(
 ؛٢٠٠٤يف الربع األول من عام 

 على متكني أوغندا بالفعل     ٧دابري املذكورة آنفا يف الفقرة      وأن يشري إىل أنه ينبغي أن تعمل الت        - ٨
، وأن يستحث أوغندا على العمل مع الوكاالت املنفذة املختصة          ٢٠٠٧من العودة إىل االمتثال حبلول عام       

على تنفيذ خطة العمل الوثيقة الصلة والتخلص تدرجييا من استهالك املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق                
 هاء؛

وأن يقرر أن يرصد بدقة التقدم الذي حتققه أوغندا بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدرجييا                - ٩
وينبغي، بقدر ما تعمل أوغندا على تنفيذ تدابري        .  من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل      

ويف .  قة أي كطرف يؤدي ما عليه     الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء هبا، أن تستمر معاملتها بنفس الطري          
هذا الصدد، ينبغي أن تستمر أوغندا يف احلصول على املساعدات الدولية اليت متكنها من الوفاء هبذه                   
االلتزامات وفقا للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت جيوز أن يتخذها اجتماع لألطراف بشأن عدم                

ا من خالل هذا املقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة اإلرشادية              بيد أن األطراف حتذر أوغند    .  االمتثال
للتدابري، ستنظر األطراف، يف حالة عجزها عن العودة إىل االمتثال بطريقة حسنة التوقيت، يف تدابري تتسق                

جراءات وجيوز أن يكون من بني هذه التدابري إمكانية اختاذ اإل         .  مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري      
، مثل كفالة وقف اإلمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد امليثيل            ٤املتاحة مبوجب املادة    

 .وأال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال) وهي موضوع عدم االمتثال(
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 عدم امتثال أوروغواي لربوتوكول مونتريال - ١٥/٤٤املقرر 

يناير / كانون الثاين  ٨ا بأن أوروغواي قد صدقت على بروتوكول مونتريال يف          أن حييط علم   -١
يوليه / متوز ٣، وعلى تعديل كوبنهاجن يف      ١٩٩٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦، وعلى تعديل لندن يف      ١٩٩١
سبتمرب / أيلول ٩، وعلى تعديل بيجني يف      ٢٠٠٠فرباير  / شباط ١٦، وعلى تعديل مونتريال يف       ١٩٩٧
 من الربوتوكول وقد أقرت     ٥ من املادة    1لبلد مصنف على أنه طرف يعمل مبوجب الفقرة         وهذا ا .  ٢٠٠٣

وخصصت اللجنة التنفيذية منذ إقرار الربنامج القطري مبلغ  .  ١٩٩٣اللجنة التنفيذية برناجمه القطري يف عام       
 ن الربوتوكول؛ م١٠ دوالرا من الصندوق املتعدد األطراف لتمكينه من االمتثال وفقا للمادة ٤ ٨٥٦ ٠٤٢

أن يالحظ إضافة إىل ذلك أن خط أساس أوروغواي بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق                -٢
 طن حمسوبة بداالت    ١٧,٧وقد أبلغت عن استهالك     .   طن بداالت استنفاد األوزون    ١١,٢هاء يبلغ   

ونتيجة لذلك فإن أوروغواي . ٢٠٠٢استنفاد األوزون بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق هاء يف عام         
  حاء من بروتوكول مونتريال؛٢ يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا مبوجب املادة ٢٠٠٢تعترب بالنسبة لعام 

وأن حييط علما مع التقدير بتقدمي أوروغواي خلطة عملها لكفالة العودة الفورية إىل االمتثال                - ٣
رقابة الواردة يف املرفق هاء، وأن حييط علما كذلك بأن أوروغواي           لتدابري الرقابة بالنسبة للمواد اخلاضعة لل     

 :التزمت مبوجب اخلطة مبا يلي على وجه التحديد

 ٢٠٠٢ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام         ١٧,٧تقليل استهالك بروميد امليثيل من       )أ(
 :على النحو التايل

 ؛٢٠٠٣ عام  طنا حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف١٢إىل  ‘١’
 ؛٢٠٠٤ أطنان حمسوبة بداالت استنفاد األوزون يف عام ٤إىل  ‘٢’

، ٢٠٠٥يناير  /التخلص تدرجييا من استهالك بروميد امليثيل حبلول أول كانون الثاين          ‘٣’
على النحو املنصوص عليه يف خطة التخلص التدرجيي من استهالك بروميد امليثيل،             

 قد تصرح هبا األطراف؛باستثناء االستخدامات احلرجة اليت 

أن ترصد نظامها للترخيص بالواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون مبا يف ذلك               )ب(
 احلصص؛

 على متكني أوروغواي    ٣وأن يشري إىل أنه ينبغي أن تعمل التدابري املذكورة آنفا يف الفقرة               - ٤
حث أوروغواي على العمل مع الوكاالت      ، وأن يست  ٢٠٠٤بالفعل من العودة إىل االمتثال حبلول عام         

املنفذة ذات الصلة على تنفيذ خطة العمل الوثيقة الصلة والتخلص تدرجييا من استهالك املواد اخلاضعة                 
 للرقابة يف املرفق هاء؛

وأن يرصد بدقة التقدم الذي حتققه أوروغواي بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدرجييا من               - ٥
غي، بقدر ما تعمل أوروغواي على تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء              وينب.  بروميد امليثيل 

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر أوروغواي       .  هبا، أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة كطرف حيترم التزاماته        
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ند ألف من القائمة    يف احلصول على املساعدات الدولية اليت متكنها من الوفاء هبذه االلتزامات وفقا للب              
بيد أن األطراف حتذر    .  اإلرشادية للتدابري اليت جيوز أن يتخذها اجتماع لألطراف بشأن عدم االمتثال           

أوروغواي من خالل هذا املقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، ستنظر األطراف، يف                  
ناسب، يف تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية          حالة عجزها عن العودة إىل االمتثال يف الوقت امل        

، مثل كفالة   ٤وجيوز أن يكون من بني هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة              .  للتدابري
وأال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار ) وهي موضوع عدم االمتثال(وقف اإلمدادات من بروميد امليثيل 

 . عدم االمتثالحالة

 فييت نام لربوتوكول مونتريال امتثال عدم - ١٥/٤٥ املقرر

أن يالحظ أن فييت نام قد صدقت على بروتوكول مونتريال وتعديلي لندن وكوبنهاجن يف                - ١
 من  ٥ من املادة    ١، ويصنف البلد بوصفه طرفاً عامالً مبوجب الفقرة          ١٩٩٤يناير  / كانون الثاين  ٢٦

ومن مث وافقت اللجنة التنفيذية     .  ١٩٩٦لجنة التنفيذية قد أقرت برناجمها القطري يف عام         الربوتوكول وأن ال  
 دوالراً من الصندوق متعدد األطراف للتمكني من حتقيق االمتثال وفقاً           ٣  ١٥٠  ٤٣٦على ختصيص مبلغ    

  من الربوتوكول؛١٠للمادة 

نسبة ملواد اجملموعة الثانية    أن يالحظ إضافة إىل ذلك أن خط األساس اخلاص بفييت نام بال             - ٢
 طن بداالت ٩٧,٦٠ طن بداالت استنفاد األوزون وأنه أبلغ عن استهالك قدره           ٣٧,٠٧املرفق ألف، قدره    

، كانت فييت   ٢٠٠٢وتبعاً لذلك ولعام    .  ٢٠٠٢استنفاد األوزون ملواد اجملموعة الثانية، املرفق ألف يف عام          
  باء من بروتوكول مونتريال؛٢ب املادة نام يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا مبوج

أن يطلب قيام فييت نام بتزويد جلنة التنفيذ للنظر فيها يف اجتماعه املقبل، خبطة عمل ذات                  - ٣
وقد ترغب فييت نام يف النظر يف أن        .  عالمات قياس حمددة وإطار زمين لضمان سرعة العودة إىل االمتثال         

لتجميد الواردات عند مستويات خط األساس ودعم جدول        تدرج يف خطة عملها حتديد حصص استرياد        
التخلص التدرجيي وفرض حظر على واردات املعدات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون، وصكوك              

 السياسات وصكوك تنظيمية من شأهنا ضمان إحراز التقدم حنو حتقيق التخلص التدرجيي؛

دة اجلارية اليت يقدمها برنامج املساعدة لالمتثال       أن يطلب من فييت نام أن تعتمد على املساع         - ٤
اخلاص بربنامج األمم املتحدة للبيئة ومساعدة التخلص التدرجيي من اهلالونات املقدمة من منظمة األمم                
املتحدة للتنمية الصناعية، وأن تتشاور مع جلنة اخليارات التقنية للهالونات التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم              

  بشأن ناقالت النفط واحملطات القائمة؛٢٤٠٢ –ادي وحتدد وتقدم بدائل الستخدام اهلالون االقتص

. أن يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه فييت نام فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من اهلالونات               - ٥
بغي االستمرار يف   وما دامت فييت نام تسعى إىل تلبية تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء هبا، فين               

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر فييت نام        .  معاملتها بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف حيترم التزاماته         
يف تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماهتا وفقاً للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت قد                  

على أن األطراف تنبه فييت نام، من خالل هذا املقرر،  .  ق بعدم االمتثال  يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعل    
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وفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية بالتدابري، أنه يف حال عدم متكنها من العودة إىل االمتثال يف الوقت                    
وقد تشمل  .  رياملناسب، فستنظر األطراف يف اختاذ تدابري تتوافق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتداب             

وهي (، مثل قطع إمدادات اهلالونات       ٤هذه التدابري إمكانية اختاذ اإلجـراءات املتاحة مبوجب املادة           
 .وكفالة عدم مسامهة األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال) موضوع عدم االمتثال

 عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف- ١٥/٤٦املقرر 

يالحظ مع التقدير العمل الذي أجنزته اللجنة التنفيذية مبساعدة من أمانة الصندوق يف عام              أن   - ١
 ؛٢٠٠٣
أن يؤيد اختيار النمسا وبلجيكا وكندا وهنغاريا واليابان واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى              - ٢

 ٥ثلون األطراف العاملة باملادة     وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية كأعضاء يف اللجنة التنفيذية مي         
يف الربوتوكول واختيار األرجنتني وبنغالديش والصني وكوبا ومجهورية إيران اإلسالمية وموريشيوس             

 ؛٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ لسنة واحدة اعتباراً من ٥ونيجرييا أعضاء ميثلون األطراف العاملة باملادة 

مل كرئيس والنمسا للعمل كنائب رئيس اللجنة التنفيذية         األرجنتني للع  اختيارأن يشري إىل     - ٣
 .٢٠٠٤ يناير/ كانون الثاين١لسنة واحدة اعتباراً من 

 اختصاصات إجراء دراسة بشأن إدارة اآللية املالية لربوتوكول مونتريال - ١٥/٤٧املقرر 

ريال الواردة يف   أن يعتمد اختصاصات إجراء دراسة بشأن إدارة اآللية املالية لربوتوكول مونت           - ١
 املرفق األول هلذا التقرير؛

أن ينشئ فريق توجيه مكون من ستة أعضاء لإلشراف على عملية التقييم، وأن ينتقي                  - ٢
استشارياً أو استشارْيني إلجراء الدراسة، وليكون نقطة اتصال لالستشاري أو االستشاريني أثناء إجراء               

 يقة ممكنة؛الدراسة، وضمان تنفيذ االختصاصات بأنسب طر

أن خيتار األعضاء الستة التالية للعمل بوصفهم فريق التوجيه من بني األطراف يف بروتوكول                - ٣
اجلزائر، كولومبيا، فرنسا، اليابان، اجلمهورية العربية السورية والواليات املتحدة األمريكية          :  مونتريال وهي 

 من ٥ارين من قبل األطراف العاملة مبوجب الفقرة وأن يتمتع الفريق املعني بتمثيل متساٍو من األطراف املخت
 بروتوكول مونتريال ومن األطراف غري العاملة هبا؛

أن يطلب إىل أمانة األوزون االنتهاء من إجراء اختيار االستشاري أو االستشاريني املؤهلني               - ٤
ائمة قصرية للمتقدمني   وأن تقوم األمانة على أساس املقترحات املقدمة بإعداد ق         .  اخلارجيني واملستقلني 

 املؤهلني، وأن تيسر استعراض املقترحات ذات الصلة من جانب فريق التوجيه؛

تكليف فريق التوجيه بتنظيم اجتماعات مبساعدة أمانة األوزون مع اختيار التواريخ وأماكن              - ٥
ليل التكاليف ذات   االنعقاد املختارة بقدر اإلمكان لتتزامن مع اجتماعات األوزون األخرى وبذلك ميكن تق           

 الصلة؛
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 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية       ٥٠٠  ٠٠٠اعتماد توفري مبلغ تصل قيمته إىل        - ٦
  للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال لتمويل الدراسة؛٢٠٠٤يف ميزانية 

ادس عشر  ضمان توفري التقرير النهائي والتوصيات لألطراف لبحثها أثناء االجتماع الس            - ٧
 لألطراف

مقرر بشأن تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف بشأن تنفيذ               - ١٥/٤٨املقرر 
 بروتوكول مونتريال

 إىل اختصاصات اللجنة التنفيذية على النحو الذي عدهلا االجتماع التاسع لألطراف يف مقرره              إذ يشري 
٩/١٦، 

  املوظفني، احلاجة بأن حتسني عملية اختيار كبريوإذ يدرك

يالحظ مع الرضى تقدمي رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول              - ١
 ؛UNEP/OzL.Pro.15/8مونتريال وتقرير اللجنة التنفيذية الوارد يف الوثيقة 

 ينظر يف أمر تعديل املادة ذات الصلة من اختصاصات اللجنة التنفيذية املتعلقة بترشيح وتعيني              - ٢
كبري املوظفني وذلك أثناء االجتماع الثالث عشر لألطراف مع مراعاة مقترحات رئيس اللجنة التنفيذية                

 الواردة يف املرفق هلذا املقرر، وكذلك تلك املقترحات اليت تقدمت هبا األطراف؛

ي يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تدخل يف مشاورات مع أمانة األمم املتحدة واملدير التنفيذ               - ٣
 لربنامج األمم املتحدة للبيئة حول هذه املسألة وأن ترفع تقريرها إىل االجتماع السادس عشر لألطراف؛

 مرفق

 :من اختصاصات اللجنة التنفيذية) ك (١٠أضف الفهم التايل للفقرة 

يقوم ينبغي للجنة التنفيذية أن تعد قائمة قصرية باملرشحني الصاحلني، جنباً إىل جنب مع توصياهتا اليت                "
 ."األمني العام من واقعها بإجراء اختياره النهائي

 طلب جنوب أفريقيا ملساعدة تقنية ومالية من مرفق البيئة العاملية - ١٥/٤٩املقرر 

 ، الذي صنفت مبقتضاه جنوب أفريقيا بلداً نامياً،٩/٢٧ إىل املقرر إذ يشري

 امليثيل، أدرجت بوصفها مادة خاضعة      بأن مادة املرفق هاء اخلاضعة للرقابة، وهي بروميد        وإذ يسلم   
، وأن جنوب أفريقيا صنفت أيضاً، يف نفس السنة، بلداً          ١٩٩٧ لعام   ٥للرقابة بالنسبة للبلدان العاملة باملادة      

 ،٥عامالً باملادة 

إىل أن جنوب أفريقيا، غري مسموح هلا بأن تطلب مساعدة مالية من الصندوق متعدد                 وإذ يشري   
 لتزامات اليت تعهدت هبا البلدان املتقدمة النمو قبل االجتماع التاسع لألطراف،األطراف للوفاء باال
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 إىل أن جنوب أفريقيا أعربت عن حاجتها للتقدم بطلب مساعدة تقنية ومالية من                وإذ يشري أيضاً  
الصندوق متعدد األطراف للتخلص من مادة املرفق هاء اخلاضعة للرقابة يف االجتماع الثاين والعشرين                

 ريق العامل مفتوح العضوية التابع لألطراف يف بروتوكول مونتريال،للف

إىل أن جنوب أفريقيا، نصحت، أثناء االجتماع الثاين والعشرين للفريق العامل مفتوح            كذلك    وإذ يشري 
العضوية بأن تتفاوض للحصول على مساعدات ثنائية أو متعددة أطراف من مصادر خالف الصندوق                

 متعدد األطراف،

 إىل مرفق البيئة العاملية النظر، بصفة استثنائية، يف متويل مقترحات املشروعات املقدمة من                طلبأن ي 
جنوب أفريقيا للتخلص التدرجيي التام من املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء، وذلك وفقاً للشروط 

 . إطار املرفقومعايري األهلية املطبقة على مجيع البلدان املؤهلة هلذه املساعدة يف

مواصلة املساعدة املقدمة من مرفق البيئة العاملية إىل البلدان اليت متر اقتصاداهتا              - ١٥/٥٠املقرر 
 مبرحلة انتقال

يالحظ مع التقدير املساعدة املقدمة من مرفق البيئة العاملية للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة                 
 انتقال، وااللتزام الذي قطعه املرفق مبواصلة القيام يف املستقبل بتقدمي           لألوزون يف بلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة     

 .املساعدة إىل تلك البلدان بالنسبة جلميع املواد املستنفدة لألوزون

 تقدمي مساعدة التقوية املؤسسية إىل البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال - ١٥/٥١املقرر 

دة اليت قدمها مرفق البيئة العاملية حىت تارخيه إىل البلدان اليت متر            أن يالحظ مع التقدير املساع     - ١
 اقتصاداهتا مبرحلة انتقال؛

 مليون  ٦٠أن يالحظ كذلك مع التقدير أن جملس مرفق البيئة العاملية قد خصص ما قيمته                 - ٢
نتقال للتخلص من بروميد    دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ملساعدة البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة ا           

 امليثيل ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛

أن يالحظ أنه بالرغم من أن هذه املساعدة متكنت من زيادة التخلص التدرجيي من املواد                  - ٣
املستنفدة لألوزون، فإن مساعدة التقوية املؤسسية املستمرة الزمة لضمان احلفاظ على مثل هذا التقدم وأن               

 اف تواصل االمتثال اللتزاماهتا املتعلقة بإبالغ البيانات؛األطر

أن يالحظ العمل اجلاري يف جملس مرفق البيئة العاملية بشأن تدشني مبادرة رئيسية لبناء                  - ٤
 القدرات على امتداد جماالت تركيزه؛

لتزاماهتا أن حيث األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال اليت تواجه مصاعب يف تلبية ا                - ٥
مبوجب الربوتوكول، على النظر يف العمل مع وكاالت التنفيذ اللتماس املساعدة على التقوية املؤسسية من               

 مرفق البيئة العاملية؛
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أن يطلب من مرفق البيئة العاملية النظر بعني العطف إىل الطلبات املقدمة بشأن املساعدة وفقاً                - ٦
 .علقة ببناء القدراتللمعايري اليت تطبق على مبادرته املت

 التقارير املالية وامليزانيات: املسائل املالية - ١٥/٥٢املقرر 

أن يرحب باستمرار اإلدارة املمتازة اليت تقوم هبا أمانة الصندوق االستئماين لربوتوكول                - ١
 مونتريال؛

 على  ٢٠٠٢أن حييط علماً بالتقرير املايل للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال لعام              - ٢
 ؛UNEP/OzL.Pro.15/5النحو الوارد يف الوثيقة 

 واليت  ٢٠٠٤ دوالراً لعام    ٥  ١٨٥  ٣٥٣أن يوافق على ميزانية للصندوق االستئماين قيمتها         - ٣
 : تتضمن اآليت

 دوالر لتمكني أمانة األوزون من تيسري استعراض اآللية املالية          ٥٠٠  ٠٠٠خمصصات قدرها    )أ(
 ؛١٥/٤٧ واملقرر ١٣/٣ يف املقرر على النحو املنصوص عليه

 دوالر لالجتماع االستثنائي لألطراف مبا يف ذلك أموال حلضور           ٥٩٦  ٠٠٠خمصص قدره    )ب(
أعضاء وخرباء جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل لالجتماع االستثنائي على النحو الذي يقتضيه               

 ؛١٥/٥٦املقرر 
 :، يتكون مما يلي٢٠٠٤ دوالر يف عام ٢ ٩٠٦ ٠٠٢أن يسحب مبلغاً قيمته  - ٤

 ؛٦ و٥، الفقرتني ١١/٢١ دوالر وفقاً للمقرر ٦٧٥ ٠٠٠ )أ(
 ؛٦، الفقرة ١٤/٤١ دوالراً وفقاً للمقرر ٦٨٦ ٠٠٠ )ب(
 ؛٧ الفقرة ١٤/٤١ دوالر وفقاً للقرار ٢٥٠ ٠٠٠ )ج(
مستويات  عند   ٢٠٠٤ لضمان احلفاظ على مسامهات األطراف يف عام         ١  ٢٩٥  ٠٠٢مبلغ   )د(
 ؛٢٠٠٣
أعاله، ويشتمل على مبلغ    )  د  (٤ دوالر الوارد حتت الفقرة      ١  ٢٩٥  ٠٠٢أن يالحظ أن مبلغ      - ٥
 دوالر الوارد ذكره يف     ٥٩٦  ٠٠٠أعاله ومبلغ قدره    )  أ  (٣ دوالر املذكور يف الفقرة      ٥٠٠  ٠٠٠قيمته  

 ٢٠٠٤عتمدة يف عام    أعاله، سيتم سحبها نظراً للطابع غري املتكرر للمصروفات امل          )  ب  (٣الفقرة  
الستعراض اآللية املالية، والنفقات اخلاصة باالجتماع غري العادي لألطراف وذلك هبدف تفادي مسامهات             

 ؛٢٠٠٤إضافية من األطراف تقابل ذلك املبلغ يف عام 

أعاله، هو مبثابة تكلفة    )  أ  (٣ دوالر املذكور يف الفقرة      ٥٠٠  ٠٠٠ترسيخ ما مفاده أن مبلغ       - ٦
 واليت سيتم ربطها مبجرد قيام فريق       ٢٠٠٤معتمدة كمبالغ للمصروفات غري املتوقعة يف ميزانية عام         إشارية  

التوجيه بشأن الدراسة املتعلقة بإدارة اآللية املالية لربوتوكول مونتريال، بتحديد تقديرات التكاليف الفعلية              
 بناء على مقترحات األمانة؛
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 األمم املتحدة املختصة من أجل السعي خلفض املعدل          الطلب إىل األمانة االتصال بسلطات     - ٧
  دوالر لدراسة اآللية املالية؛٥٠٠ ٠٠٠املوحد لتكاليف دعم الربنامج اليت ُتحْسم من مبلغ الـ 

 على النحو املبني يف     ٢٠٠٥ دوالراً لعام    ٣  ٧٤٦  ٨٦١األخذ علماً بامليزانية املقترحة البالغة       - ٨
 املرفق السادس هلذا التقرير؛

 وفقاً  ٢٠٠٥أن يسحب من رصيد الصندوق االستئماين ألغراض خفض هذا الرصيد يف عام              -٩
 ؛٦، الفقرة ١٤/٤١للمقرر 
 دوالر من إيرادات الفوائد اليت جتمعت لدى الصندوق         ٢٥٠  ٠٠٠أن يواصل سحب مبلغ      -١٠

 ؛٢٠٠٥وذلك اعتباراً من عام 
 ؛٢٠٠٥ دوالر اعتباراً من عام ٨٠٠ ٠٠٠أن يسحب من رصيد الصندوق االستئماين مبلغ  - ١١
 أعاله، من أن    ١١ إىل   ٩ و ٥ و ٤أن يتأكد، نتيجة للسحوبات املشار إليها يف الفقرتني           - ١٢

 دوالراً لعام   ٢  ٥٩٥  ٩٩٢ دوالراً و  ٢  ٢٧٩  ٣٥١ تبلغ   ٢٠٠٤املسامهات اليت ستدفعها األطراف يف عام       
وتكون مسامهات األطراف كالً على حدة على       .  ر على النحو املبني يف املرفق السادس هلذا التقري        ٢٠٠٥

 النحو الوارد يف املرفق السابع هلذا التقرير؛

أن حيث مجيع األطراف على تسديد مجيع مسامهاهتا املستحقة على الفور وكذلك دفع                 - ١٣
 مسامهاهتا يف املستقبل على الفور وبالكامل وفقاً للقاعدة املعمول هبا بشأن مسامهات األطراف؛

 على االستمرار يف تقدمي املساعدة إىل أعضائها يف         ٥أن يشجع األطراف غري العاملة باملادة        - ١٤
أفرقة التقييم الثالثة واهليئات الفرعية التابعة هلا هبدف استمرار مشاركتهم يف أنشطة التقييم مبوجب                 

 الربوتوكول؛

 يف أفرقة   ٥العاملة باملادة   أن يالحظ توفري املساعدة من أجل مشاركة خرباء من األطراف             - ١٥
 .التقييم واهليئات الفرعية التابعة هلا

اختصاصات الفريق العلمي وفريق اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم            - ١٥/٥٣املقرر 
 االقتصادي

أن يالحظ مع التقدير العمل املمتاز واملفيد للغاية الذي اضطلع به الفريق العلمي وفريق اآلثار                - ١
لبيئية، وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وزمالؤهم على نطاق العامل يف حتضري تقاريرهم لعام                ا

 ؛٢٠٠٣، مبا يف ذلك التقرير التجميعي لعام ٢٠٠٢
، وتقدميها  ٢٠٠٦ يف عام    ٢٠٠٢أن يطلب إىل أفرقة التقييم الثالثة استكمال تقاريرها لعام           - ٢

 لينظر فيها الفريق العامل مفتوح العضوية        ٢٠٠٦ديسمرب  /انون األول  ك ٣١إىل األمانة يف موعد غايته      
 ؛٢٠٠٧واالجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال يف عام 
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أن يطلب إىل أفرقة التقييم إبقاء األطراف يف بروتوكول مونتريال على علم دائم بأي تطورات              - ٣
 جديدة مهمة على أساس سنة بسنة؛

 :، يف قضايا تتضمن٢٠٠٦فريق التقييم العلمي، بالنسبة لتقرير عام أن ينظر  - ٤

 تقييم حالة طبقة األوزون والوقت الذي يتوقع هلا أن تستعيد فيه حالتها الطبيعية؛ )أ(

تقييم جوانب حمددة من ثقوب أوزون انتاركتيكا السنوية األخرية، وعلى وجه التحديد الثقب              )ب(
 ؛٢٠٠٢الذي حدث يف عام 

تقييم اجتاهات تركيز املواد املستنفدة لألوزون يف الغالف اجلوي ومدى توافقها مع اإلنتاج               )ج(
 واالستهالك املبلغ عنه للمواد املستنفدة لألوزون؛

 تقييم تأثريات تغري املناخ على استعادة طبقة األوزون حلالتها الطبيعية؛ )د(

لكمية احملتملة املترتبة على حالة طبقة       حتليل تركيزات الربوم يف الغالف اجلوي واآلثار ا         )ه(
 األوزون؛

وصف وتفسري التغيريات امللحوظة يف األوزون العاملي والقطيب، ويف األشعة فوق البنفسجية،             )و(
وكذلك وضع التوقعات والتصورات املستقبلية هلذه املتغريات، مع أخذ التأثريات املتوقعة على تغري املناخ               

 بعني االعتبار؛

، حتديد تأثري استنفاد األوزون على      ٢٠٠٦واصل فريق اآلثار البيئية بالنسبة لتقرير عام        أن ي  - ٥
 البيئة والتأثريات البيئية لتفاعل استنفاد األوزون مع تغري املناخ ؛

 :أن ينظر فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ضمن مجلة أمور، يف املوضوعات التالية - ٦

جيي من املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة للتنمية املستدامة، وخصوصاً يف          أمهية التخلص التدر   )أ(
  والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال؛٥البلدان العاملة باملادة 

 التقدم التقين يف مجيع القطاعات؛ )ب(

دام بدائل ذات   اخليارات اجملدية تقنياً واقتصادياً للقضاء على املواد املستنفدة لألوزون باستخ           )ج(
 أداء بيئي فائق فيما يتعلق بتغري املناخ والصحة البشرية واالستدامة؛

 التقدم التقين احملرز يف جمال االستعادة وإعادة االستخدام وتدمري املواد املستنفدة لألوزون؛ )د(

 أو  حساب إنتاج واستخدام املواد املستنفدة لألوزون واملواد املستنفدة لألوزون املخزونة            )ه(
 .الداخلة يف املنتجات
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فئات التقييم اليت يستخدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عند تقييم            - ١٥/٥٤املقرر 
 االستخدامات احلرجة من بروميد امليثيل

 أن األطراف قد القت مصاعب يف البت بشأن املقدار املناسب من بروميد امليثيل الذي                  إذ يدرك 
 ت احلرجة،يستخدم يف االستخداما

 واملقصود هبا أن تكون     ١٩/٦ أن اإلعفاءات ينبغي أن متتثل بالكامل للمقرر          وإذ يضع يف اعتباره    
 حمدودة، وأن تكون خروجاً حمدوداً ومؤقتاً عن التخلص التدرجيي لربوميد امليثيل،

 لعام  بالتقرير التكميلي "  املشار إليها "يدعو األطراف ذات الترشيحات املصنفة حالياً كـ          - ١
 الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل تقدمي معلومات إضافية لدعم ترشيحاهتا،               ٢٠٠٣

 عن  ٢٠٠٣أكتوبر  / الصادر يف تشرين األول    ٢٠٠٣باستخدام التعليقات الواردة يف التقرير التكميلي لعام        
ة بربوميد امليثيل كموجه للمعلومات      جلنة اخليارات التقنية املعني   /فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   

وسوف يقدم الرئيسان املشاركان للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل توجيهات           .  اإلضافية الالزمة 
واألطراف مطالبة بتقدمي معلومات    .  إضافية ملساعدة األطراف فيما يتعلق باملعلومات الالزمة إذا طلبت         

 ؛٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣١ موعد غايته إضافية إىل أمانة األوزون يف

يطلب إىل جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل أن تعقد اجتماعاً خاصاً، ينبغي أن يعقد                - ٢
قبل وقت كاف ليسمح بإصدار تقرير لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يوزع على األطراف يف موعد 

 ؛٢٠٠٤فرباير / شباط١٤غايته 
يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقييم ترشيحات االستخدامات احلرجة من             - ٣

، أو  "غري موصى هبا  "،  "موصى هبا "واليت أعيد تصنيفها كـ     "  املشار إليها "بروميد امليثيل املصنفة حالياً كـ      
 ؛"غري قادر على التقييم"

امل مفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول       الرئيسان املشاركان للفريق الع     - ١٥/٥٥املقرر 
 مونتريال

أن يؤيد اختيار السيد جورج ليفا من شيلي والسيد جانو كوزاكويتش كرئيسيني مشاركني للفريق               
 .٢٠٠٤العامل مفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال يف عام 

 االجتماع اإلستثنائي لألطراف  – ١٥/٥٦املقرر 

 ماع اخلامس عشر لألطراف مل يتمكن من استكمال حبث البنود على جدول أعماله،  أن االجتإذ يدرك 

  من الربوتوكول،١١ من املادة ٢ إىل الفقرة وإذ يشري 

  من النظام الداخلي،١٣ واملادة ٤ من املادة ٣الفقرة  أحكامومع مراعاة  

االسئتماين من  يرى أن من الضروري متويل اجتماع استثنائي لألطراف من الصندوق               - ١ 
 بروتوكول مونتريال؛
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 ؛٢٠٠٤ آذار مارس ٢٦ إىل ٢٤أن يعقد اجتماع استثنائي لألطراف يف الفترة من  - ٢ 
 أن يوضع جدول األعمال املؤقت لالجتماع االستثنائي لألطراف يف املرفق هلذا املقرر؛ - ٣ 

ربوتوكول مونتريال   دوالر من الصندوق االستئماين ل     ٥٩٦  ٠٠٠تقدمي خمصص مايل قدره      - ٤ 
 لنفقات االجتماع االستثنائي لألطراف مبا يف ذلك أموال حلضور األعضاء واخلرباء من جلنة              ٢٠٠٤مليزانية  

 اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل يف اجتماعها االستثنائي؛

 مرفق

 جدول األعمال املؤقت لالجتماع االستثنائي لألطراف

 .افتتاح االجتماع - ١ 

 :مسائل تنظيمية - ٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

 .تنظيم العمل )ب(  

 مناقشة القضايا ومشروعات املقررات؛ - ٣ 

إدخال تعديل بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بالتخفيضات املؤقتة احملددة من بروميد            )أ(
 ؛٥دة  اليت تنطبق على األطراف العاملة مبوجب املا٢٠٠٥امليثيل يف الفترة من عام 

 تعيينات إلعفاءات االستخدامات احلرجة من بروميد امليثيل؛ )ب(  

 شروط ملنح إعفاءات االستخدامات احلرجة من بروميد امليثيل وإعداد تقرير بشأهنا؛ )ج(  

حبث تدابري عمل جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل من حيث صلتها بتقييم               )د(
 دامات احلرجة؛تعيينات إعفاءات االستخ

 اعتماد تقرير االجتماع االستثنائي لألطراف؛ - ٤ 

 .اختتام االجتماع - ٥ 

 االجتماع السادس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال – ١٥/٥٧املقرر 

 ٢٦ إىل   ٢٢عقد االجتماع السادس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال يف براغ يف الفترة من                 
 .٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

 تعليقات أبديت وقت اعتماد املقررات -باء 

، اخلاص بتداعيات تعديالت بيجني ذكر وفد كندا أنه رحب            ١٥/٣عند اعتماد املقرر     –٣٠٣
وعلى الرغم من أن سلطة تأويل املعاهدات ليست من بني الوظائف اليت وضعها اجتماع               .  باعتماد النص 

ن اتفاقية فيينا اخلاصة بقانون االتفاقيات تعترف بأنه          من بروتوكول مونتريال، فإ    ١١األطراف يف املادة    
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ممارسة الحقة يف تطبيق اتفاقية أو اتفاق الحق بني األطراف يتعلق بتأويل معاهدة             "ميكن أن تكون هنالك     
 ".أو تطبيق أحكامها

بذلت األطراف مجيعاً جهوداً شاقة مكنت االجتماع من التوصل إىل حل عملي ملشكلة                –٣٠٤
 طريق التوصل إىل اتفاق بالتوافق بشأن التزامات األطراف جتاه تعديل بيجني احترم بالكامل               فعن.  صعبة

ويتطلب القانون الدويل توافق مجيع األطراف      .  املقاييس املعيارية للربوتوكول وتعديالته وللوضوح ولليقني     
لوجود تأييد العتماد   وقد أبدى وفد كندا سعادته بصفة خاصة        .  على نص مثل النص الذي اعتمد يف املقرر       

 . املقرر بتوافق اآلراء

 اخلاص بتقدمي املوعد النهائي إلبالغ البيانات، قرر وفد الصني           ١٥/١٥وعند اعتماد املقرر     –٣٠٥
يونيه بسبب إجراءات املراجعة    / حزيران ٣٠بأن الصني جتد من الصعب جداً إبالغ البيانات يف موعد غايته            

 . مع الصندوق متعدد األطرافالالزم إجراؤها بشأن االتفاقات

تقرير امليزانيات والتقرير املايل، فإن وفد      :   اخلاص باملسائل املالية   ١٥/٥٢وبشأن اعتماد املقرر     –٣٠٦
 .الربازيل طلب إدخال البيان التايل بكامله دون حذف يف تقرير االجتماع

وبينما يأخذ  .  ١٥/٥٢إن وفد الربازيل يالحظ نطاق املسامهات اليت اعتمدت يف املقرر           "
إن .  علماً هبذا النطاق، فإن الربازيل ترغب يف أن تسجل حتفظها إلدراجه يف هذا االجتماع               

 واو الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة        – باء   ٥٥/٥جدول املسامهات اليت وضعه القرار      
وأحدث املعلومات  .   من فرعه باء   ١ وذلك مبوجب الفقرة     ٢٠٠٣  -  ٢٠٠١ساري للفترة   

 ٢٠٠٣حول ذلك أن اجلمعية العامة سوف تعتمد قراراً جديداً بشأن هذا املوضوع حبلول هناية               
ومن مث فإن ميزانية الصندوق االستئماين سوف        .  ٢٠٠٦  –  ٢٠٠٤لفترة السنوات الثالث    

 من القرار   ٣ويالحظ الوفد الربازيلي كذلك أن الفقرة       .  يكون من الواجب تعديلها طبقاً لذلك     
صادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يؤكد أنه بالنسبة جلدول املسامهات احلايل،             جيم ال  ٥٥/٥

 من القرار باء أعاله سوف ينطبق على ١فإن املعدل األقصى للمسامهات املشار إليها يف الفقرة ‘"
ختصيص املصروفات لدى األمم املتحدة وال ينبغي أن تكون له تداعيات تلقائية لتخصيص               

 ".‘وكاالت املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذريةاملصاريف لل

 تواريخ ومكان انعقاد االجتماع السادس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال -تاسع عشر 
 من القانون الداخلي مت االتفاق على عقد االجتماع السادس عشر لألطراف            ٣ومبوجب املادة    –٣٠٧

 .٢٠٠٤نوفمرب /الثاين تشرين ٢٦ إىل ٢٢يف براغ يف الفترة من 

 مسائل أخرى –عشرون 
 إعالن اجلماعة األوروبية بشأن بروميد امليثيل -ألف 

أخذ االجتماع علماً باإلعالن بشأن حدود استهالك بروميد امليثيل من جانب اجلماعة                –٣٠٨
 .األوروبية والدول املنضمة إليه، الوارد يف املرفق الثامن هلذا التقرير
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 يفر ماكميالنإشادة جبين -باء 

قدمت ممثلة أستراليا شكر وفدها وتقديره لآلنسة جينيفر ماكميالن من نيوزيلندا اليت تنتقل               –٣٠٩
وقالت إن مجيع الوفود قد استفادت      .  بعد عمل لسنوات طويلة يف بروتوكول مونتريال إىل منصب جديد         
وأعربت عن أملها يف أن يشعر زمالء       من عقلها املنفتح ونفاذ بصريهتا وخربهتا باحملافل الدولية األخرى،           

وصدق .  اآلنسة ماكميالن يف دورها اجلديد بفخر هبا مثلما يشعر زمالئها يف نظام األوزون بالفخار اآلن               
 .االجتماع على هذه املشاعر بالتزكية

 االجتماع السابع عشر لألطراف -جيم 

 دعوة إىل استضافة االجتماع     أبلغ ممثل نيجرييا االجتماع بأن حكومة نيجرييا تبحث تقدمي          –٣١٠
 .٢٠٠٦السابع عشر لألطراف ليعقد يف أبوجا يف عام 

 اعتماد تقرير االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال –حادي وعشرون 
 على أساس مشروع التقرير     ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤اعتمد هذا التقرير يوم اجلمعة       –٣١١

 .الذي قدم لالجتماع

 اختتام االجتماع –اين وعشرون ث
 ١٤ مساء اجلمعة    ٧:١٥وبعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، انفض االجتماع يف متام الساعة            –٣١٢

 .٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين
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 املرفق األول
 ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة     ٢٠٠٥  –  ٢٠٠٤تعيينات االستخدامات الضرورية للفترة      -ألف 

 ا من جانب االجتماع اخلامس عشر لألطرافالعتماده
 )باألطنان املترية(

 اسم الطرف ٢٠٠٤ ٢٠٠٥
  املقدار املعني املقدار املوصى باعتماده املقدار املعني املقدار املوصى باعتماده
 اجلماعة األوروبية ٢٠٤٣ ٢٠٤٣ ١٠٣٠ ١٠٣٠

 هنغاريا -- -- ١,٧٥ *
 بولندا ٧٨ ٧٨ ٢٠٤٣ ٢٠٤٣
 االحتاد الروسي ٣٧٨ ٣٧٨ ٣٣٦ ٣٣٦
 سويسرا ٠,٥ ٠,٥ -- --
 أوكرانيا ٩٨,٧ **٨٣,٥ -- --

 الواليات املتحدة األمريكية -- -- ١,٩٠٢ ١,٩٠٢
 اجملموع ٤٧٧,٢ ٤٦٢,٠ ٣ ٢٦٩,٧٥ ٣ ٢٦٨,٠

ذا يبدو أن ه  :  " من التقدم بتوصيته ولكنه قدم املالحظة التالية       االقتصادي  والتقييم  التكنولوجيا  فريقمل يتمكن    *
ويبني اإلطار احملاسيب   .  التعيني ميثل طلب إحدى الشركات وال يقدم معلومات كاملة عن املنتجات البديلة املتوافرة             

والتعيينات السابقة  )  ٢٠٠٢ طن يف هناية     ١,٢(وبالنظر إىل حجم املخزون     .  ٢٠٠٢ طن يف    ٠,٤استخداماً فعلياً قدره    
 غري قادر   االقتصادي  والتقييم  التكنولوجيا  فريقومن مث فإن    .   مفرطاً ، فإن التعيني احلايل يبدو    ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣للسنتني  

 أثناء  ٢٠٠٥ولدى هنغاريا خيار إعادة طلب ختصيص لعام        .  على التوصية هبذا اإلعفاء استناداً إىل البيانات املتوافرة       
 ." مبعلومات إضافية٢٠٠٤

مراض الربو وانسداد الشعب اهلوائية املزمن،       أل فلورية  الكلورية  الكربون  مركبات طن من    ٨٣,٥التعيني هو لـ     **
 أن  االقتصادي  والتقييم  التكنولوجيا  فريقومثل العام املاضي، مل يتمكن      .   طن إضافية لعالج اخلناق الصدري     ١٥,٢و

 لبخاخات عالج اخلناق الصدري وذلك لسعة انتشار البخاخات الغمية،           فلورية  الكلورية  الكربون  ركباتيوصي مب 
وانسداد / أن التعيني اخلاص بالربو    االقتصادي  والتقييم  التكنولوجيا  فريقوالحظ  .  ية، وحتت اجللدية واملائية   وحتت اللسان 

 .٢٠٠٣ يف املائة تقريباً أقل من تعيني ٢٠ ميثل نسبة ٢٠٠٤الشعب اهلوائية املزمن لعام 
يلية املوصى باعتمادها من     لالستخدامات املختربية والتحل   ٢٠٠٤تعيينات االستخدامات األساسية لعام      -باء 

 جانب االجتماع اخلامس عشر لألطراف
 )باألطنان املترية(

٢٠٠٤ 
 املقدار املعني املقدار املوصى باعتماده

 اسم الطرف

CFC-113,CTC CFC-113,CTC  
 بولندا ١,٠٢٥ ١,٠٢٥
 اجملموع ١,٠٢٥ ١,٠٢٥
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 املرفق الثاين

 إجراءات التدمري املعتمدة
  نطاق التطبيق

  مصادر مركزة مصادر خمففة
املرفق (اهلالونات     الرغاوي

 )ألف، اجملموعة الثانية
املرفق ألف، اجملموعة األوىل،     
املرفق باء، املرفق جيم،       

 اجملموعة األوىل 

 التكنولوجيا

 (DRE)كفاءة التدمري واإلزالة  %٩٩,٩٩ %٩٩,٩٩ %٩٥
 القمائن االمسنتية معتمدة غري معتمدة 
 الترميد باحلقن السائل دةمعتم معتمدة 
 البخارية/األكسدة الغازية معتمدة معتمدة 

 ترميد النفايات الصلبة البلدية   معتمدة
 التكسري باملفاعالت معتمدة غري معتمدة 

 الترميد باألتون الدوار معتمدة معتمدة معتمدة
اختزال غاز اآلرغون إىل بالزما أيونية عن         معتمدة معتمدة 

 راريطريق قوس ح
 توليد حرارة مرتفعة من البالزما األيونية معتمدة معتمدة 
 البالزما األيونية املولدة مبوجات متناهية الصغر معتمدة  
 قوس نيتروجني مولد للبالزما األيونية  معتمدة  
 حفز إزالة اهلالوجني عند حتول املواد إىل غازات معتمدة  
 رته إىل أقصى حدمفاعل خباري ترفع درجة حرا معتمدة  

وال .  متثل معايري كفاءة التدمري واإلزالة قدرة التكنولوجيا اليت على أساسها اعتمدت التكنولوجيات             -١: مالحظة
 .تعكس على الدوام األداء اليومي املنجز الذي ُينظم حبد ذاته مبعايري دنيا وطنية

 .كر، واملستعادة واملستصلحةوتشري املصادر املركزة إىل املواد املستنفدة لألوزون الب - ٢

أما املصادر املخففة فتشري إىل املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف مصفوفة من املواد الصلبة مثل                  - ٣
 .الرغاوي
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 املرفق الثالث

 مدونة قواعد التدبري اإلداري اجليد

مدونة قواعد    "١٩٩٢  مايو/أيارة يف   وبغية توفري توجيهات إضافية ملشغلي املرافق، أعدت اللجنة االستشارية التقني         
يف شكل خطوط عريضة للتدابري اليت ينبغي النظر فيها لضمان التقليل إىل احلد األدىن من إطالق املواد                   "  إدارة جيدة 

 استكملتها فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري       اليتوهذه املدونة   .  املستنفدة لألوزون يف البيئة عرب مجيع الوسائط      
 ينبغي  اليت، يراد منها أيضاً توفري إطار للممارسات والتدابري         ٢٠٠٣لتها األطراف يف اجتماعها اخلامس عشر، يف        وعد

 .لألوزون املستنفدة املواد تقوم بتدمري اليتاعتمادها عادة باملرافق 

قواعد، ال ينبغي   وال تكون مجيع التدابري ناجعة جلميع احلاالت والظروف، وكما هو احلال بالنسبة ألية مدونات               
 .اعتبار أي شيء عائقاً أمام اعتماد أي تدابري أفضل أو أكثر فعالية، إذا كان باإلمكان التوصل إىل هذه التدابري

 ما قبل التسليم

 . إىل مرفق مالألوزون مستنفدة ملوادوهذا يشري إىل التدابري اليت قد تكون مناسبة قبل أي تسليم 

، إىل  لألوزون  املستنفدة  املوادئ توجيهية مكتوبة بشأن معايري تغليف واحتواء        يقوم مشغل املرفق بإصدار مباد    
وينبغي توفري هذه املبادئ التوجيهية إىل مجيع القائمني بتزويد وإرسال          .  جانب متطلبات وضع البطاقات التعريفية والنقل     

 .، قبل االتفاق على قبول هذه املوادلألوزون املستنفدة املواد
 مشغل املرفق إىل زيارة وتفتيش املخزونات والترتيبات املقترحة من الراسل وذلك قبل نقل                ينبغي أن يسعى  

 .ويهدف هذا لضمان معرفة الراسل وتأكده من سالمة املمارسات واالمتثال للمعايري. اإلرسالية األوىل
 الوصول إىل املرفق

 . مبدخل املرفقلألوزون نفدةاملست املواد ينبغي اختاذها وقت تسلم اليتيشري هذا إىل التدابري 
 .وتشمل هذه فحصاً مباشراً للوثائق قبل قبول دخوهلا إىل موقع املرفق، وتفتيشاً أولياً للحالة العامة للمواد املرسلة

وذلك للتخفيف من أخطار    "  للمعاجلة السريعة "وقد تلزم عند الضرورة، مرافق جتهيز وإعادة تغليف خاصة أو            
 .وينبغي أن تتوافر ترتيبات لقياس الوزن الكلي للشحنة وقت تسليمها. لألوزون ملستنفدةا املوادتسرب أو فقدان 

 التفريغ من املركبة الناقلة
 .لألوزون املستنفدة املوادوهذا يشري إىل التدابري اليت ينبغي اختاذها باملرفق فيما يتعلق بتفريغ 

 تنقل  اليت حاوية أو برميل أو نوع آخر من األوعية           تسلم عادة يف   لألوزون  املستنفدة  املوادويفترض عموماً أن    
 .ومثل هذه احلاويات ميكن أن تكون قابلة لإلعادة. بكاملها من املركبة الناقلة

 .وينبغي إجراء مجيع أنشطة التفريغ يف أماكن خمصصة على حنو سليم، لذلك ُتطبق قيود على وصول األفراد إليها
من األنشطة األخرى اليت قد تؤدي إىل، أو تزيد من، خطر االصطدام أو              وينبغي أن تكون هذه املناطق خالية       
 .السقوط العرضي أو االنسكاب وحنو ذلك

 .ينبغي أن توضع املواد يف مناطق حجر صحي خمصصة لعمليات الفحص والتقييم الدقيق
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 االختبار والتحقق

 . قبل تدمريهالألوزون نفدةاملست املوادويشري هذا إىل الترتيبات املتخذة للفحص الدقيق لشحنات 

ينبغي إجراء فحص دقيق لوثائق التسليم وجرد كامل من أجل التحقق من مطابقة املواد املرسلة ملا هو معلن ومن                   
 .كوهنا تبدو ممتثلة للتوقعات

وينبغي إجراء الفحوصات الدقيقة للحاويات للتأكد من دقة البطاقات التعريفية وحنو ذلك، وكذلك من األوضاع               
ألي مواد يكتشف أهنا    "  مبعاجلة سريعة "وينبغي إجياد ترتيبات عملية تسمح بإعادة التغليف أو التجهيز          .  ادية وسالمتها امل

 .مشوبة خبلل

 وذلك للتحقق من أنواع     لألوزون  املستنفدة  ينبغي إجراء فرز وحتليل لكميات مماثلة من املواد املرسلة من املواد          
 .ء مجيع أنواع الفرز والتحاليل باستخدام إجراءات وتقنيات موافق عليهاوينبغي إجرا. وخصائص تلك املواد

 التخزين ومراقبة املخزونات

 . ومراقبة املخزوناتلألوزون املستنفدة املوادوهذا يشري إىل مسائل تتعلق بتخزين 

. لية املختصة  يف مناطق خمصصة وخاضعة لضوابط من ِقبل السلطات احمل          لألوزون  املستنفدة  املوادينبغي ختزين   
وينبغي وضع ترتيبات يف أقرب وقت ممكن للتقليل إىل احلد األدىن، وإىل القدر العملي املمكن، من انبعاثات هذه                     

 .املخزونات قبل تدمريها

ينبغي تعيني أماكن مواد املخزونات عن طريق نظام مراقبة يوفر أيضاً إمكانية استكمال مستمر للكميات                  
 .ر تدمري املخزونات وَتَسلم خمزونات جديدةوأماكنها وذلك مع استمرا

، ينبغي أن تشتمل هذه الترتيبات على نظام         لألوزون  املستنفدة  لموادوبالنسبة ألوعية ختزين املصادر املركزة ل     
 .الرصد املنتظم وكشف التسرب إىل جانب ترتيبات تسمح بإعادة تغليف املواد املتسربة يف أقرب وقت ممكن

 رةقياس الكميات املدم

وينبغي القيام بقدر   .   مت جتهيزها عن طريق جهاز التدمري      اليت  لألوزون  املستنفدة  املوادمن املهم معرفة كميات     
وينبغي على أقل تقدير وزن احلاويات      .  اإلمكان باستخدام مقاييس التدفق أو أجهزة التسجيل املستمر لوزن احلاويات         

 .كميات من فارق الوزننيوذلك لتحديد ال" فارغة"ووزهنا وهي " مليئة"وهي 

 يراد إعادهتا   واليت باحلاويات اليت ميكن إقفاهلا      لألوزون  املستنفدة  املوادوميكن السماح بالكميات املتبقية من      
 .وفيما عدا ذلك، ينبغي تطهري احلاويات من املخلفات أو تدمريها كجزء من العملية. الستخدامها مرة أخرى

 تصميم املرفق

 .المح الرئيسية والشروط األساسية للمعمل واجلهاز واخلدمات املقامة باملرفقويشري هذا إىل امل

وبصفة عامة، فإن أي مرفق تدمري ينبغي أن يصمم وينشأ على حنو سليم وفقاً ألفضل املعايري اهلندسية                      
 .اماً عليهوالتكنولوجية وذلك مع اعتبار خاص لضرورة التقليل إىل احلد األدىن من التسرب إن مل يكن القضاء مت
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وقد تكون هذه داخل    .  وينبغي إيالء اهتمام خاص عند تصميم املعامل ملعاجلة املصادر املخففة مثل الرغاوى            
وينبغي إغالق املنطقة اليت يتم فيها ألول مرة فصل          .  خزانات التربيد أو قد تكون جزءاً من نفايات هدم بشكل أعم           

 .امالً ما كان ممكناً وحجز أي انبعاثات يف هذه املرحلةالرغاوى من املواد املتأثرة األخرى إغالقاً ك

 ينبغي تركيب مضخات عاملة بالدفع املغناطيسي تكون مانعة للتسرب أو ذات سدادات ميكانيكية              -  املضخات
 .مزدوجة وذلك للقضاء على إطالق املواد يف البيئة نتيجة للتسرب من السدادات

 تقل إمكانية التسرب منها، وهذه تشمل الصمامات نصف            ينبغي استعمال الصمامات اليت     –  الصمامات
 .املتعارضة أو الصمامات املزودة حبشو ملنع التسرب

 ينبغي استعادة تدفقات التعبئة والتنفيس من الصهاريج        -)  مبا يف ذلك تنفيس أدوات التحميل       (تنفيس الصهاريج 
 .واألوعية أو إعادهتا إىل عملية تدمري

ي عدم استخدام الوصالت امللولبة واستخدام أقل عدد من الوصالت املشفهة مبا يتوافق              ينبغ –  وصالت األنابيب 
 .مع السالمة والقدرة على التفكيك من أجل الصيانة واإلصالح

 ينبغي تزويد مناطق املرفق الذي ختزن فيه مواد مستنفدة لألوزون أو يتم فيه تناوهلا،                 –  شبكات التصريف 
وينبغي معاجلة املياه اجملمعة إذا كانت ملوثة وذلك قبل         .  م جتميع خمصص بشكل سليم    برصيف مائل من األمسنت ونظا    
 .تصريفها بالشكل املرخص به

 الصيانة

ينبغي بصفة عامة أداء مجيع أعمال الصيانة وفقاً لربامج خمططة ختطيطاً سليماً وينبغي تنفيذها يف إطار نظام                    
 .لعملتراخيص لضمان املراعاة الواجبة جلميع جوانب ا

 من مجيع األوعية والوحدات امليكانيكية والتجهيزات األنبوبية قبل فتح           لألوزون  املستنفدة  املوادوينبغي تطهري   
وينبغي توجيه املواد الناجتة من تنظيف هذه امللوثات إىل عملية التدمري أو معاجلتها الستعادة . هذه املواد يف الغالف اجلوي

 .لألوزون املستنفدة املواد

غي فحص مجيع الوصالت املشفهة والسدادات وأطواق منع التسرب ومصادر التسرب الثانوي األخرى وذلك              ينب
 .وينبغي إصالح التسرب يف أقرب وقت ممكن. بصورة دورية لتحديد املشاكل الناشئة قبل فوات فرصة احتوائها

ت، رصداً دقيقاً وإبداهلا بعد فترات      جيب رصد املواد املُسَتَهلكة أو قصرية العمر مثل اخلراطيم املرنة والوصال           
 .مناسبة حبيث يكون خطر متزقها ضعيفاً ال يذكر

 مراقبة اجلودة وضماهنا

ينبغي إخضاع مجيع أعمال الفرز والتحليل املرتبطة باملواد املستنفدة لألوزون وعملية ورصد أدائها الكامل                 
على أن يتضمن ذلك القيام أحياناً على األقل        .  ية املعترف هبا  إلجراءات تقييم ومراقبة اجلودة متشياً مع املمارسات احلال       

 .بعمليات مستقلة للتحقق من البيانات اليت ينتجها مشغلو املرافق وإثباهتا

 .كما جيب إيالء االعتبار العتماد نظم إدارة اجلودة واملمارسات املتعلقة بنوعية البيئة اليت تشمل املرفق بكامله
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 التدريب

على التدريب املناسب   )  مبعناه األوسع "  التشغيل"مع فهم   (يع املوظفني املعنيني بتشغيل املرفق      جيب أن حيصل مج   
 .على املهام اليت يقومون هبا

ومن األمهية مبكان بالنسبة ألهداف تدمري املواد املستنفدة لألوزون، هو توفري التدريب يف جمال اآلثار املترتبة على                 
 .االت استخدام مجيع املعدات يف املرفق وتناوهلا وصيانتهاالفقدان املمكن تالفيه، ويف جم

وجيب أن يتوىل مجيع عمليات التدريب مسؤولون مؤهلون تأهيالً مناسباً وذوو خربة، وأن حتفظ تفاصيل مثل                 
 .وينبغي إجراء دورات تدريبية للتقوية على فترات مناسبة. هذا التدريب يف سجالت مكتوبة

 مدونة النقل

ية طبقة األوزون الستراتوسفريي، يتعني مجع املواد املستعملة املستنفدة لألوزون واملنتجات احملتوية            ومن أجل محا  
وألغراض النقل، جيب أن    .  على مواد مستنفدة لألوزون ونقلها بكفاءة إىل مرافق تطبق تكنولوجيات التدمري املعتمدة            

وعملياً قد يؤدي هذا إىل     .  ملواد أو املنتجات األصلية   تصنف املواد املستنفدة لألوزون املستعملة بنفس تصنيف خطر ا         
فرض قيود على شحن النفايات اخلطرة مبوجب اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب                   

رحة التالية  ويف ظل غياب مثل هذه القيود احملددة، توفر املدونة املقت         .  احلدود وجيب أن يتم التشاور بشأنه بصورة مستقلة       
نقل املواد املستنفدة لألوزون من الزبائن إىل مرافق التدمري، باعتبارها دليالً للمساعدة يف التقليل إىل احلد األدىن من اخلطر 

وترد إرشادات إضافية يف الضوابط النموذجية      .  الذي يلحق بطبقة األوزون نتيجة لنقل املواد املستنفدة لطبقة األوزون         
 .نقل البضائع اخلطرةلألمم املتحدة ل

ومن املهم اإلشراف على مجيع شحنات املواد املستعملة املستنفدة لألوزون واملنتجات احملتوية على املواد املستنفدة        
ولضمان أال تشكل املواد املستنفدة     .  لألوزون ومراقبتها وفقاً للشروط الوطنية والدولية وذلك حلماية البيئة وصحة البشر          

. ت احملتوية على هذه املواد خطراً غري مربر، جيب تعبئتها بشكل سليم ووضع البطاقات التعريفية عليها               لألوزون واملنتجا 
كما أن اإلرشادات اليت تّتبع يف حال وقوع خطر أو حادث جيب أن تكون مصحوبة بكل شحنة حلماية البشر والبيئة                     

 .من أي خطر قد ينشأ أثناء العملية

 التالية يف أية مرحلة وسيطة من مراحل نقل الشحنة من مكان بدء اإلرسال وحىت               وجيب تقدمي إخطار باملعلومات   
ولدى وضع اإلخطار، جيب على اجلهة املخطرة تقدمي معلومات ووضعها على منوذج خاص بالبضاعة               .  الوجهة النهاية 

 :املشحونة مع إيالء االعتبار اخلاص ملا يلي

 واملنتجات احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك           مصدر وتركيبة املواد املستنفدة لألوزون     )أ(
 هوية الزبون؛

 الترتيبات لتحديد املسار والتأمني ضد إحلاق الضرر بأطراف ثالثة؛ )ب(

اإلجراءات اليت تتخذ لضمان سالمة النقل، وبوجه خاص، امتثال اجلهة الناقلة للشروط املنصوص عليها               )ج(
 ضاء املعنية؛للنقل من جانب الدول األع

 هوية اجلهة املرسل إليها واليت جيب أن يكون لديها مركز مرّخص وذو قدرة تقنية كافية للتدمري؛ و )د(
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وجود اتفاق تعاقدي مع اجلهة املرسل إليها فيما يتعلق بتدمري املواد املستنفدة لألوزون واملنتجات احملتوية  )ه(
 .على مواد مستنفدة لألوزون

واعد النقل هذه بالضرورة على التخلص من رغاوي العزل اجلاسئة احملتوية على مواد مستنفدة              ال تنطبق مدونة ق   
وقد تكون الطريقة األنسب للتخلص من هذه املنتجات هي الترميد املباشر يف مرافق ترميد النفايات البلدية أو                 .  لألوزون

 .الترميد باألتون الدوار

 الرصد واملراقبة

صد على توفري الضمانات بأن املواد املدخلة يتم تدمريها بكفاءة مقبولة تتوافق عموماً             جيب أن تتركز أهداف الر    
مع التوصيات املتعلقة بكفاءة التدمري واإلزالة الواردة يف املرفق الثاين وأن املواد الناجتة عن التدمري تؤدي إىل نشوء                     

املطلوبة مبوجب املعايري الوطنية أو الربوتوكوالت أو       مستويات انبعاث مقبولة بيئياً تتوافق مع، أو تكون أفضل من، تلك            
 .املعاهدات الدولية األخرى

ومبا أن املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ليس لديها حىت اآلن املعايري اليت تطبقها على فرز وحتليل املواد املستنفدة                  
. جب استخدام املقاييس القطرية حيثما توافرت     لألوزون، أو على غالبية امللوثات األخرى املدرجة يف املرفق الرابع، في           

وإضافة لذلك، ميكن استخدام املقاييس القطرية إن وجدت  بدالً من مقاييس املنظمة الدولية للتوحيد القياسي، شريطة                  
 .أن تكون قد خضعت لعملية حتقق وإثبات مشلت مدى دقتها ونطاق متثيلها

 بتطوير املقاييس الدولية للملوثات املدرجة يف املرفق الرابع جيب أن           وفيما تقوم املنظمة الدولية للتوحيد القياسي     
تراعي اهليئات الفنية اليت تسند إليها مهمة تطوير هذه املعايري، املقاييس القطرية القائمة، مبا يف ذلك املعايري احملددة يف                     

، تقرير فرقة العمل ٣اجمللد :  (٢٠٠٢أبريل  /نالتذييل واو من تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر يف نيسا          
، والسعي لضمان حتقيق التناسق بني أية مقاييس جديدة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي             )املعنية بتكنولوجيات التدمري  

 .ليةوأساليب اختبار املقاييس املوجودة شريطة عدم وجود ما يثبت أن األساليب القائمة حالياً غري دقيقة أو غري متثي

ويف حال عدم وجود املقاييس القطرية، توصي اللجنة االستشارية التقنية باعتماد املبادئ التوجيهية التالية لرصد                
 .عمليات التدمري العاملة باستخدام تكنولوجيا معتمدة

د من  ونظراً ألن أساليب وكالة الواليات املتحدة األمريكية حلماية البيئة كانت خضعت إلجراءات التحقق للتأك             
علماً بأن مركبات املواد املستنفدة     (كوهنا دقيقة ومتثيلية بقدر معقول، وأهنا تشمل مجيع امللوثات موضوع االهتمام             

وأهنا توفر مستوى شامالً من التفصيل من شأنه أن يفضي إىل تكرار              )  لألوزون مل ختضع مجيعها ألنشطة التحقق      
ات أخرى، وأهنا متوافرة بسهولة للرجوع إليها ولترتيلها من شبكة          األساليب من جانب املوظفني املدربني يف اختصاص      

اإلنترنت جماناً، لذا ميكن استخدام األساليب املطبقة يف وكالة الواليات املتحدة األمريكية حلماية البيئة على النحو                   
 . لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي٢٠٠٠املشروح يف التذييل واو، لتقرير عام 

ل ضمان وجود أساس دويل مشترك ملقارنة تلك امللوثات أو الثوابت اليت توجد هلا مقاييس لدى املنظمة                 ومن أج 
ُيشجع )  وهي حالياً اجلسيمات وأحادي أكسيد الكربون وثاين أكسيد الكربون واألكسجني         (الدولية للتوحيد القياسي    

يس قطرية أو بدائل مقبولة للمقاييس القطرية        استخدام هذه املقاييس وتشجع القوانني على اعتمادها بوصفها مقاي         
 .املوجودة
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ومع ذلك فإن استخدام مقاييس وكالة الواليات املتحدة األمريكية حلماية البيئة أو املقاييس القطرية األخرى                 
حلماية البيئة  واألسبقية املمنوحة ألساليب وكالة الواليات املتحدة األمريكية        .  املشروحة يف التذييل واو يعترب مقبول أيضاً      

، والسهولة النسبية   )من حيث النطاق واملضمون   (يف هذه املدونة، تقوم على أساس الشمولية النسبية لألساليب املتاحة            
 .للحصول على تلك األساليب

 قياس املواد املستنفدة لألوزون

وحصر املواد احملتوية على    على مشغلي مرافق التدمري اختاذ مجيع اإلجراءات الوقائية الالزمة فيما يتعلق بتخزين              
وقبل تلقيم املواد املستنفدة لألوزون يف عمليات التدمري املعتمدة، يوصى باتباع           .  املواد املستنفدة لألوزون الواردة للتدمري    

 :اإلجراءات التالية

 جيب حتديد كتلة املادة احملتوية على املواد املستنفدة لألوزون حيثما أمكن ذلك عملياً؛ )أ(

 أخذ العينات التمثيلية، حسبما هو مناسب، للتحقق من أن تركيز املواد املستنفدة لألوزون                 جيب )ب(
 يتماشى مع الوصف الوارد يف وثائق النقل؛

جيب حتليل العينات باستخدام أسلوب معتمد، ويف حال عدم توافر أساليب معتمدة، يوصى باعتماد                )ج(
 ؛٨٢٤٠ و٥٠٣٠اية البيئة أساليب وكالة الواليات املتحدة األمريكية حلم

جيب توثيق مجيع السجالت الناشئة عن قياسات هذه الكتل وتركيزات املواد املستنفدة لألوزون                 )د(
 . أو ما هو يعادله٩٠٠٠وحفظها وفقاً ملقياس املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 

 نظم الرقابة

ل التدمري التام للمواد املستنفدة لألوزون إىل       على اجلهات املشّغلة ضمان أن تشغل عمليات التدمري بكفاءة تكف         
وعادة ما ينطوي ذلك على استخدام وسائل قياس مناسبة وتقنيات فرز لرصد            .  درجة جتعلها جمدية تقنياً للعملية املعتمدة     

 .ثوابت التشغيل وأوضاع احلرق وتركيز كتل امللوثات املتولدة عن العملية

اجتة عن العملية، للرصد والتحليل باستخدام األدوات املناسبة، على أن            ويلزم إخضاع االنبعاثات الغازية الن    
وتتطلب االنبعاثات البيئية   .  تستكمل عمليات فحص عشوائية منتظمة باستخدام أساليب يدوية لفرز غازات املداخن           

 .األخرى مثل املواد السائلة والرواسب الصلبة، حتليالًَ خمتربياً على أساس منتظم

 :الرصد املتواصلة املوصى هبا لعملية الرقابة اجلارية مبا يف ذلك نظم التنقية البخارية على النحو التايلوتكون عملية 

 قياس درجات احلرارة املناسبة للتفاعالت والعمليات؛ )أ(

 قياس درجات حرارة غازات املداخن قبل وبعد نظم التنقية الغازية؛ )ب(

 . لألكسجني وأحادي أكسيد الكربونقياس تركيزات غازات املداخن بالنسبة )ج(

أما أداء جهات الرصد    .  ختضع أية متطلبات إضافية للرصد املتواصل للسلطة التنظيمية القطرية اليت حيق هلا ذلك             
ولدى قياس حدود الكشف، فإن قيم      .  عن طريق الشبكات ونظم األدوات فيجب أن يتم التدقيق فيه وإثبات صحته            

 . يف املائة٢٠ يف املائة، جيب أال تتجاوز ٩٥يقني منها األخطاء اليت يبلغ مستوى ال
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وجيب أن تكون العمليات املعتمدة جمهزة بنظم رقابة آلية تتعلق بنظم تلقيم املواد املستنفدة لألوزون أو أن تكون                  
 :قادرة على أن تكون يف حالة تأهب يف احلاالت اليت

 مستوى أدىن من احلرارة الدنيا املطلوبة لتنفيذ         هتبط فيها درجة احلرارة يف مقصورة التفاعالت إىل         )أ(
 التدمري؛

 .يتعذر فيها مراعاة شروط التدمري الدنيا األخرى الواردة يف خصائص األداء )ب(

 قياسات األداء

تستند املوافقة على التكنولوجيات اليت أوصى هبا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل القدرة التدمريية                
ومن املعروف أن الثوابت قد تتعرض لتقلبات أثناء األداء اليومي وختتلف عن هذه القدرة الشاملة؛                .  يا املعنية للتكنولوج

وهذا هو احلال   .  ومع ذلك ومن الناحية العملية، من املتعذر إجراء القياسات مقابل معايري األداء على أساس يومي                
نفدة لألوزون فقط جزءاً ضئيالً من املواد اليت جيري تدمريها مما            بالذات بالنسبة لألوضاع اليت متثل فيها املواد املست        

ولذلك .  يستدعي وجود معدات متخصصة للتمكن من الكشف عن تركيزات متدنية جداً موجودة يف غازات املداخن              
 .فمن غري الشائع إجراء عمليات إثبات الصحة سنوياً يف أي مرفق معني

كنولوجيا والتقييم االقتصادي أن األداء املقيس ملرفق ما قد ال يفي دائماً            وعلى ضوء هذه اخللفية، يدرك فريق الت      
بيد أنه على   .  ومع ذلك، فإن الفريق ال جيد مربراً لتقليص التوصيات الدنيا لتكنولوجيا معينة           .  باملعايري احملددة للتكنولوجيا  

 .عايري الدنيااجلهات املنظمة أن تأخذ هذه التغيريات العملية يف االعتبار لدى وضع امل

 ألي مرفق يعمل بتكنولوجيا معتمدة، مرة على        )٢(جيب التحقق من كفاءة تدمري وإزالة املواد املستنفدة لألوزون        
وجيب أن تتضمن عملية اإلثبات هذه تقييماً لتركيزات غازات املداخن األخرى ذات الصلة              .  األقل كل ثالث سنوات   

، وعملية مقارنة مع املستويات القصوى املنصوص عليها يف املعايري الوطنية أو            .]/[..١٥احملددة يف املرفق الثاين للمقرر      
 .املعاهدات الدولية ذات الصلة/الربوتوكوالت

تدمري املواد املستنفدة لألوزون وكفاءة إزالتها واملواد املعنية األخرى املُحددة يف املرفق الثاين أيضاً لدى                حتديد  
 يف مرفق ما لضمان توثيق      ناؤه أو عندما يطرأ أي تغيري كبري آخر على إجراءات التدمري          جتهيز أي مرفق جديد أو معاد ب      

 .وتقييم مجيع خصائص املرفق بشكل تام وفقاً ملعايري التكنولوجيا املعتمدة

وجتري االختبارات مبعدالت تلقيم معروفة ملركبات مواد مستنفدة لألوزون معنية أو مع مزائج املواد املستنفدة                
ويف احلاالت اليت تعمل فيها عملية التدمري على حرق اهلالوجني احملتوي على نفايات مع مواد                .  زون املعروفة جيداً  لألو

وجيب أن يتم اختيار عدد االختبارات والفترات        .  مستنفدة لألوزون؛ جيب حساب ورقابة كمية اهلالوجني اإلمجالية        
 .الواقعة بينها، حبرص لتعكس خصائص التكنولوجيا

                                                            
 الطرح من كتلة املواد الكيميائية امللقمة يف نظام التدمري أثناء            عادة ما حتدد كفاءة التدمري واإلزالة عن طريق        )٢( 

فترة زمنية حمددة، كتلة املادة الكيميائية اليت أطلقت فقط يف غازات املداخن والتعبري عن هذا الفرق كنسبة مئوية من املواد                       
 .الكيميائية امللقمة يف النظام
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 جرام من إمجايل املواد     ٠,١ختصار فإن كفاءة التدمري واإلزالة املوصى هبا ملصادر مركزة، تعين أن ما يقل عن               وبا
 جرام من املواد املستنفدة     ١  ٠٠٠املستنفدة لألوزون يدخل عادة يف البيئة من انبعاثات غازات املداخن حني يتم تلقيم              

املفصل الختبار غازات املداخن، للتحقق من انبعاثات أمحاض اهلالوجني         وجيب إتاحة نتائج التحليل     .  لألوزون يف العملية  
وإضافة إىل ذلك جيب إعداد اتفاق الختبار       .  وثنائي البرتودايوكسني متعدد الكلورة وثنائي البرتوستوران متعدد الكلورة       

 :لبيانات التالية من كل اختبارويورد اتفاق الفرز ا. حمدد املوقع وإتاحته للتفتيش من جانب اجلهات التنظيمية املختصة

 معدل تلقيم املواد املستنفدة لألوزون؛ )أ(

 الكمية اإلمجالية للهالوجني املوجودة يف جماري النفايات السائلة؛ )ب(

 مدة بقاء املواد املستنفدة لألوزون يف منطقة التفاعالت؛ )ج(

 حمتوى األكسجني يف غازات املداخن؛ )د(

 يف منطقة التفاعالت؛درجة حرارة الغازات  )ه(

 معدل تدفق غازات املداخن؛ )و(

 أول أكسيد الكربون يف غازات املداخن؛ )ز(

 حمتوى املواد املستنفدة لألوزون يف غازات املداخن؛ )ح(

 أحجام وكميات الترسبات السائلة والصلبة اليت مت صرفها؛ )ط(

 والصلبة؛تركيزات املواد املستنفدة لألوزون يف الترسبات السائلة  )ي(

ثنائي برتوفيوران متعدد الكلور، واجلسيمات     /تركيز مركبات ثنائي البرتوباراديوكسني متعدد الكلور      )ك(
 واملركبات اهليدروكلورية واهليدروفلورية يف غازات املداخن؛

ثنائي برتوفيوران متعدد   /تركيز جسيمات ثنائي البرتودايوكسني البرتوباراديوكسني متعدد الكلور         )ل(
 .لور، يف املواد السائلة والصلبةالك
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 املرفق الرابع

 املواد املقترحة للمراقبة والتصريح لدى استخدام تكنولوجيات التدمري

 املواد الوحدات

  

ng-ITEQ*/Nm3** PCDDs/PCDFs 

mg/Nm3 HCl/CL2 

mg/Nm3 HF 

mg/Nm3 HBr/Br2 

mg/Nm3 Particulates (TSP***) 

mg/Nm3 CO 

 .ويل للسميةاملكافئ الد ∗
 .املكافئات الدولية للسمية ∗∗
 إمجايل اجلسيمات العالقة ∗∗∗
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 املرفق اخلامس

 اختصاصات إلجراء دراسة إلدارة اآللية املالية لربوتوكول مونتريال

 الديباجة

ألطراف  من بروتوكول مونتريال لتوفري التعاون املايل والتقين ل         ١٠أنشئت اآللية املالية مبقتضى أحكام املادة         - ١
 ٢ ألف إىل    ٢، ولتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف املواد من            ٥ من املادة    ١العاملة مبوجب الفقرة    

 مكرر من املادة    ١ حاء تقرر عمالً بأحكام الفقرة       ٢ واو إىل    ٢ طاء، إضافة إىل أي تدابري رقابة واردة يف املواد           ٢هاء و 
 من املادة   ١وق متعدد األطراف، ميول مـن مسامهات األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة            وتشتمل اآللية على صند   .  ٥
وقد أنشأت األطراف جلنة تنفيذية لوضع ورصد تنفيذ سياسات تشغيلية حمددة ومبادئ توجيهية وترتيبات إدارية، مبا . ٥

انة ملساعدة اللجنة التنفيذية يف تصريف وتوجد أم. يف ذلك توزيع املوارد لغرض حتقيق أهداف الصندوق متعدد األطراف
 اليت توافق عليها اللجنة     ٥ من املادة    ١أما أنشطة املساعدة اليت تطلبها األطراف العاملة مبقتضى أحكام الفقرة           .  مهامها

برنامج األمم  (التنفيذية وميوهلا الصندوق متعدد األطراف، فتقوم بتنفيذها أربع وكاالت منفذة متعددة أطراف هي                
وتقوم هبا أيضاً   )  ملتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل              ا

 .٢/٨وكاالت ثنائية حسبما هو متفق عليه يف املقرر 

استعراض وأقر االجتماع الرابع لألطراف، الذي أنشأ الصندوق متعدد األطراف على أساس مالئم، باحلاجة إىل                - ٢
وطبقاً .  تشغيل اآللية املالية دورياً، من أجل ضمان الفعالية القصوى يف السعي لتحقيق أهداف بروتوكول مونتريال                

وبناًء على نتائج تلك    .  ١٩٩٥، إجراء دارسة تقييمية واليت أجريت يف عام         ٤/١٨لذلك، طلبت األطراف، يف املقرر      
 : الذي قرر فيه٧/٢٢قرر الدراسة، اختذ االجتماع السابع لألطراف امل

أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تنظر يف ابتكار طريقة لتعبئة املوارد املتوافرة واإلضافية دعماً ألهداف                 )أ(
، وأن تقدم تقريراً عنها إىل       ١٩٩٦الربوتوكول، واختاذ أي إجراء آخر يف موعد ال يتجاوز عام             

 االجتماع الثامن لألطراف؛

 .اءات املبينة يف املرفق اخلامس بتقرير االجتماع السابع لألطراف بتحسني اآللية املاليةأن تتخذ اإلجر )ب(

 الغرض

وإدراكاً من االجتماع الثالث عشر لألطراف أنه، بعد انقضاء أكثر من مخس سنوات على تلك الدراسة األوىل،                  - ٣
 : ما يلي١٣/٣من املناسب إجراء تقييم واستعراض اآللية املالية، قرر، يف مقرره 

 من بروتوكول مونتريال    ١٠، اآللية املالية املنشأة مبقتضى املادة       ٢٠٠٤أن يقيم ويستعرض، حبلول عام       )أ(
 واألطراف غري   ٥لضمان اتساق وفعالية أدائها يف الوفاء باحتياجات األطراف العاملة مبوجب املادة             

بدأ عملية تفضي إىل إجراء دراسة خارجية        من الربوتوكول، وي   ١٠ وفقاً للمادة    ٥العاملة مبوجب املادة    
 مستقلة يف هذا الصدد، تكون متاحة لالجتماع السادس عشر لألطراف؛

 أن تركز الدراسة على إدارة اآللية املالية لربوتوكول مونتريال؛  )ب(
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 أن تتم إحالة اختصاصات الدارسة وطرائقها إىل االجتماع اخلامس عشر لألطراف؛ )ج(
 طريقة البدء بإجراء تقييم من هذا القبيل على أساس دوري؛أن ينظر يف  )د(
أن يطلب إىل آلية التقييم القائمة العاملة داخل منظومة األمم املتحدة تزويد اجتماع األطراف بأية                  )ه(

استنتاجات هامة بشأن اآللية املالية لربوتوكول مونتريال، يف أي وقت تتاح فيه هذه االستنتاجات للنظر               
 . فيها

 نطاقال
ولدى إجراء الدراسة، ينبغي أن ينظر اخلبري االستشاري يف إدارة اآللية املالية لربوتوكول مونتريال بالطريقة                  - ٤

 :التالية
 :عملية صنع قرارات اللجنة التنفيذية )أ( 

 استعراض مدى كفاية ختطيط وتنفيذ عملية األنشطة لضمان االمتثال؛ ‘١’
ة للجنة التنفيذية لتمكينها من اختاذ القرارات بشأن املشروعات         مدى كفاية املعلومات املقدم    ‘٢’

 والسياسات؛
 االتساق والفعالية يف عملية استعراض املشروعات؛ ‘٣’
 الفعالية التكاليفية للمشروعات والربامج املعتمدة للتخلص من املواد املستنفدة لألوزون؛ ‘٤’

نفيذية، مبا يف ذلك هيكل ووظائف اللجنة        مدى فعالية وتكلفة التنظيم اإلداري للجنة الت        ‘٥’
الفرعية الستعراض املشروعات واللجنة الفرعية للرصد والتقييم واملوارد املالية ودورمها يف             

وينبغي أن يشمل هذا حتليل اخليارات لإلدارة يف املستقبل وذلك يف ظل تنفيذ             .  اللجنة التنفيذية 
 د؛املركز لالمتثال اجلدي/الربامج املوجه قطرياً

تقييم مستوى السرية الضروري لوثائق اجتماعات اللجنة التنفيذية مع مراعاة مصاحل أصحاب             ‘٦’
 املشروعات؛

 .استخدام مؤشرات األداء ‘٧’  

 :أنشطة أمانة الصندوق متعدد األطراف )ب( 

تقدير مدى كفاءة وفعالية عملية استعراض مشاريع وبرامج التخلص التدرجيي من املواد               ‘١’
نفدة لألوزون يف حتقيق أهداف بروتوكول مونتريال وتنفيذ مقررات اجتماعات              املست

 األطراف؛

رصد مدى كفاءة تنفيذ املشاريع والربامج، وعلى اخلصوص رصد وإدارة حتويل األموال               ‘٢’
 وصرفها؛

ىل اللجنة  مدى كفاية ومشولية املعلومات املقدمة إىل اللجنة التنفيذية عن التقارير املالية املقدمة إ             ‘٣’
 التنفيذية للنظر فيها؛
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 :األنشطة اليت تنفذها الوكاالت املنفذة متعددة األطراف والثنائية )ج( 

استعراض مدى كفاية العمل يف حتديد اخلطط واملشاريع للمساعدة يف االمتثال لربوتوكول              ‘١’
 مونتريال على املستوى الوطين؛

  بكل وكالة من الوكاالت املنفذة؛تقييم سياسات إدارة وصرف األموال املتبعة ‘٢’

 االستراتيجية االستثمارية للسلف النقدية؛ ‘٣’  

تقييم استخدام التكاليف اإلدارية مع إيالء االعتبار اخلاص للمشاريع الصغرى مقابل املشاريع             ‘٤’
 الكربى؛

مارية فعالية التكلفة لكل وكالة مع األخذ يف االعتبار على حنو منفصل املشاريع االستث                ‘٥’
الدعم املؤسسي، إدارة شبكات مسؤويل املواد املستنفدة لألوزون وحنو          (واألنشطة األخرى   

 ؛)ذلك
تقييم نسبة املوارد املالية املعتمدة بني املشروعات االستثمارية وغري االستثمارية لدى خمتلف              ‘٦’

 الوكاالت؛

ندوق، مبا يف ذلك تقدمي     مدى كفاية وفعالية توزيع أموال الصندوق وإدارة مصروفات الص          ‘٧’
 التقارير إىل أمانة الصندوق متعدد األطراف؛

التكاليف اإلضافية اليت يتكبدها الصندوق متعدد األطراف، إن وجدت، على األنشطة               ‘٨’
 .املتداخلة بني الوكاالت

 :إدارة الصندوق )د(

 خلزانة؛تقييم التجربة السابقة إلدارة الصندوق على النحو الذي قام به أمني ا ‘١’

مرفق البيئة العاملية، واملصارف     (مقارنتها باملمارسات اإلدارية واملالية للصناديق األخرى          ‘٢’
 .للقياس عليها) اإلمنائية

 :مسائل إضافية )ه( 

مدى كفاية التفاعل بني الوكاالت املنفذة وأمانة الصندوق متعدد األطراف واهليئات الفرعية              ‘١’
 ذات الصلة؛

أمني اخلزانة، الوكاالت   (لتوفيق بني البيانات املالية الواردة من املصادر املختلفة          التحليل وا  ‘٢’
املنفذة، حسابات أمانة الصندوق متعدد األطراف واحلسابات املراجعة لصندوق برنامج األمم           

 ؛)املتحدة للبيئة

 .أداء البلدان املاحنة يف الوفاء بالتزاماهتا جتاه الصندوق متعدد األطراف ‘٣’
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 االستنتاجات والتوصيات

بتحديد مواطن القوة والضعف والفرص     )  اخلرباء االستشاريون (ولدى إجراء الدراسة، يقوم اخلبري االستشاري        - ٥
وتتضمن الدراسة  .  الساحنة والتهديدات، ويقدم، حسبما هو مناسب، توصيات بشأن التحسينات اليت ميكن إجراؤها            

 من االمتثال ٥لصندوق يف التخلص من املواد اخلاضعة للرقابة ويف متكني أطراف املادة        استعراضاً عاماً وشامالً إلجنازات ا    
 .لربوتوكول مونتريال

 مصادر املعلومات للتقييم

ُيطلب من أمانة األوزون، واللجنة التنفيذية، وأمني اخلزانة وأمانة الصندوق متعدد األطراف والوكاالت املنفذة                - ٦
، أن تتعاون   ٥الشركات املتلقية، واألطراف غري العاملة باملادة       /ومكاتب األوزون والبلدان  )  ئيةاملتعددة األطراف والثنا  (

وينبغي أن ُتراعى يف التقرير املقررات      .  وأن تقدم كل ما يلزم من معلومات      )  اخلرباء االستشاريني (مع اخلبري االستشاري    
 . الصلةذات الصلة الجتماعات األطراف وقرارات اللجنة التنفيذية ذات

التشاور على نطاق واسع مع املختصني من األشخاص          )  اخلرباء االستشاريني (وعلى اخلبري االستشاري      - ٧
 .واملؤسسات ومع مصادر املعلومات ذات الصلة األخرى اليت تعترب مفيدة

 .يعرض اجلدول التايل املراحل الرئيسية املبدئية للدراسة - ٨

 ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين  االجتماع اخلامس عشر لألطرافاملوافقة على مشروع االختصاصات يف
  اختيار فريق خرباء

 ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول اإلنتهاء من إجراء اختيار مستشارين مؤهلني خارجيني ومستقلني
  حتليل العطاءات من جانب األمانة ورفع توصية إىل فريق التوجيه

  )خرباء استشاريني مستقلني(ل قيام الفريق باختيار خبري استشاري مستق
  منح العقد

مع فريق  )  اخلرباء االستشاريني املستقلني  (اجتماع اخلبري االستشاري املستقل      
 التوجيه لبحث طرائق الدراسة وتفاصيلها

 ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين

 ٢٠٠٤مايو /أيار مشروع أوىل الستعراض التقرير على يد فريق التوجيه/استعراض منتصف املدة
تقدمي املشروع األول للتقرير إىل االجتماع الرابع والعشرين للفريق العامل مفتوح            

 العضوية
 يونيه/منتصف حزيران

 ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين تقدمي التقرير إىل االجتماع السادس عشر لألطراف
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 املرفق السادس
  لطبقة األوزونالصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة

 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ وامليزانيتان املقترحتان املنقحتان لعامي ٢٠٠٣امليزانية املعتمدة لعام 
     عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٣ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٤ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٥

 ١٠ عنصر موظفي املشروع      
  ١١٠٠ موظفو املشروع      
١١٠١ )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٢-مد(التنفيذي األمني  ٦ ١٠٥ ٠٠٠ ٦ ١٠٥ ٠٠٠ ٦ ١٠٥ ٠٠٠   
١١٠٢ )١ –مد (نائب األمني التنفيذي  ١٢ ١٥٠ ٠٠٠ ١٢ ١٥٠ ٠٠٠ ١٢ ١٥٠ ٠٠٠   
١١٠٣ )٥ -ف(موظف قانوين أقدم  ١٢ ١٢٠ ٠٠٠ ١٢ ١٢٠ ٠٠٠ ١٢ ١٢٠ ٠٠٠   

٦ ٨٢ ٥٠٠٠ ٦ ٨٢ ٥٠٠ ٦ ٨٢ ٥٠٠ 
) ٥  –ف  (موظف أقدم يف الشؤون العلمية        

 )تقاسم مع اتفاقية فيينابال(
١١٠٤   

١١٠٥ )تدفع من اليونيب) (٤ –ف (موظف إداري   صفر  صفر  صفر   
١١٠٦ )٣  -ف ) (نظم معلومات وتكنولوجيا البيانات(مدير قاعدة  ١٢ ١٠٣ ٠٠٠ ١٢ ١١٢ ٠٠٠ ١٢ ١١٢ ٠٠٠   

 ٦ صفر ١٢ صفر ١٢ صفر
 ٣  –ف  )  االتصاالت واملعلومات (موظف برنامج   

 ) اتفاقية فييناتدفع من(
١١٠٧   

١١٠٨ )٣ –ف ) (الرصد واالمتثال(موظف برنامج  ٦ ٦٠ ٠٠٠ ١٢ ١١٢ ٠٠٠ ١٢ ١١٢ ٠٠٠   
  ١١٩٩ اجملموع الفرعي  ٦٢٠ ٥٠٠  ٦٨١ ٥٠٠  ٦٨١ ٥٠٠

  ١٢٠٠ خرباء استشاريون      

٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  
مساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الترويج        

 الربوتوكوللتنفيذ 
١٢٠١   

  ١٢٩٩ اجملموع الفرعي  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠
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     عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٣ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٤ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٥
  ١٣٠٠ الدعم اإلداري      
١٣٠١ )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٧ –ع .خ(مساعد إداري  ٦ ١٠ ٥٠٠ ٦ ١١ ١٠٩ ٦ ١١ ١٠٩   
١٣٠٢ )٦ –ع .خ(مساعد شخصي  ١٢ ٢٠ ٠٠٠ ١٢ ٢١ ١٦٠ ١٢ ٢١ ١٦٠   
)تدفع من اتفاقية فيينا) (٦ –ع .خ( برنامج مساعد  صفر  صفر  صفر ١٣٠٣   
١٣٠٤ )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٦ -ع.خ(مساعد معلومات  ٦ ١٠ ٥٠٠ ٦ ١١ ١٠٩ ٦ ١١ ١٠٩   
١٣٠٥ )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٦ –ع .خ(مساعد برنامج  ٦ ١٠ ٥٠٠ ٦ ١١ ١٠٩ ٦ ١١ ١٠٩   
١٣٠٦ )٤ –ع .خ( وثائق موظف ١٢ ١٠ ٠٠٠ ١٢ ١٠ ٥٨٠ ١٢ ١٠ ٥٨٠   
١٣٠٧ )٦ –ع .خ(مساعد بيانات  ١٢ ٢٠ ٢٠٠ ١٢ ٢١ ٣٧٢ ١٢ ٢١ ٣٧٠   
تدفع من  )  (٦–ع  .خ( الصندوق   –مساعد برنامج     صفر  صفر  صفر

 )اليونيب
١٣٠٨   

١٣٠٩ )تدفع من اليونيب) (٣–ع .خ(مساعد لشؤون النقل واإلمداد  صفر  صفر  صفر   
١٣١٠ )تدفع من اتفاقية فيينا) (٦–ع .خ(أقدم بلغتني سكرتري  صفر  صفر  صفر   
١٣٢٠ مساعدة مؤقتة  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٨٧٠  ١٥ ٨٧٠   
١٣٢١ اجتماعات الفريق العامل مفتوح العضوية  ٣٥٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠   

٤٣٠ ٠٠٠  ٤٦٠ ٠٠٠  ٣٢٠ ٠٠٠  

االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف      
 فيينا مرة كل ثالث سنوات،      بالتقاسم مع اتفاقية  (

تطبق يف االجتماع السابع عشر لألطراف          
واالجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا        

 )٢٠٠٥عام 

١٣٢٢   

١٣٢٣ اجتماعات أفرقة التقييم  ٧٥ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠   
١٣٢٤ اجتماعات املكتب  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠   
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     عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٣ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٤ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٥
١٣٢٥ اجتماعات جلنة التنفيذ  ٤٠ ٠٠٠  ٤٥ ٠٠٠  ٤٥ ٠٠٠   

١٢ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  
املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونتريال لتشجيع     

 التصديق واالمتثال
١٣٢٦   

١ ٠٢٣ ٧٠٠  ١ ٠٥٧ ٣٠٩  ٩١٧ ٣٠٧ ١٣٩٩ اجملموع الفرعي   
  ١٦٠٠ السفر يف مهام رمسية      
١٦٠١ هام رمسيةسفر املوظفني يف م  ١٥٠ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠   
١٦٠٢ سفر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمسية  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠   
١٦٩٩ اجملموع الفرعي  ١٦٥ ٠٠٠  ١٦٥ ٠٠٠  ١٦٥ ٠٠٠  
 ١٩٩٩ جمموع العنصر  ١ ٨٥٩ ٢٠٠  ١ ٩٥٣ ٨٠٩  ١ ٨١٣ ٨٠٧

 ٢٠ عنصر العقود      
٢٣٠٠ العقود من الباطن        
٢٣١٠ )١(دراسة اآللية املالية لربوتوكول مونتريال  صفر  ٥٠٠ ٠٠٠  صفر   
٢٢٩٩ اجملموع الفرعي  صفر  ٥٠٠ ٠٠٠  صفر  
 ٢٩٩٩ جمموع العنصر  صفر  ٥٠٠ ٠٠٠  صفر
 ٣٠ املشاركة/عنصر االجتماعات      
  ٣٣٠٠ تكاليف دعم املشاركة      
٣٣٠١ اجتماعات أفرقة التقييم  ٤٠٠ ٠٠٠  ٤٥٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠   
٣٣٠٢ االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف  ٣٥٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠   
٣٣٠٣ اجتماعات الفريق العامل مفتوح العضوية  ٣٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠   
٣٣٠٤ اجتماعات املكتب  ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠   
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     عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٣ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٤ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٥
٣٣٠٥ اجتماعات جلنة التنفيذ  ١١٥ ٠٠٠  ١١٥ ٠٠٠  ١١٥ ٠٠٠   
٣٣٠٦ )١٢/١٠املقرر (مشاورات يف اجتماع غري رمسي   ٥٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠   
١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٢٧٥ ٠٠٠  ١ ٢٢٥ ٠٠٠   ٣٣٩٩ اجملموع الفرعي 
 ٣٩٩٩ جمموع العنصر  ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٢٧٥ ٠٠٠  ١ ٢٢٥ ٠٠٠

 ٤٠ عنصر املعدات واملباين      
  ٤١٠٠ )والر د١ ٥٠٠بنود تقل عن (املعدات املهتلكة       
٤١٠١ ) بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(بنود مهتلكة متنوعة   ١٧ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠   
  ٤١٩٩ اجملموع الفرعي  ١٧ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠

  ٤٢٠٠ معدات معمرة      
   ٤٢٠١ كمبيوترات شخصية وملحقاهتا  ١٠ ٠٠٠  صفر  ٥ ٠٠٠
   ٤٢٠٢ كمبيوترات نقالة  ٤ ٥٠٠  صفر  صفر
   ٤٢٠٣ )أجهزة سريفر وسكانر،  فاكس اخل(أجهزة مكتبية أخرى   ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠
   ٤٢٠٤ أجهزة تصوير مستندات  صفر  صفر  ١٠ ٠٠٠
  ٤٢٩٩ اجملموع الفرعي  ١٩ ٥٠٠  ٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠

  ٤٣٠٠ مباين املكاتب      
٤٣٠١  )سم مع اتفاقية فيينابالتقا(إجيارات مباين املكاتب  ٢٦ ٠٠٠  ٣٣ ٥٠٠  ٣٣ ٥٠٠   
  ٤٣٩٩ اجملموع الفرعي  ٢٦ ٠٠٠  ٣٣ ٥٠٠  ٣٣ ٥٠٠
 ٤٩٩٩ جمموع العنصر  ٦٢ ٥٠٠  ٥٥ ٥٠٠  ٧٠ ٥٠٠

 ٥٠ عنصر املصروفات املتنوعة      
  ٥١٠٠ تشغيل املعدات وصيانتها      
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     عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٣ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٤ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٥
   ) قية فيينابالتقاسم مع إتفا(صيانة املعدات وغريها  ٥١٠١  ١٤ ٥٠٠  ١٤ ٥٠٠  ١٤ ٥٠٠
  ٥١٩٩ اجملموع الفرعي  ١٤ ٥٠٠  ١٤ ٥٠٠  ١٤ ٥٠٠

  ٥٢٠٠ تكاليف إعداد التقارير      
٥٢٠١ إعداد التقارير  ٥٤ ٠٠٠  ٥٤ ٠٠٠  ٥٤ ٠٠٠   
٥٢٠١ ) أفرقة التقييم(إعداد التقارير   ١٥ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   
٥٢٠٣ )ن الربوتوكولالتوعية بشأ(إعداد التقارير   ١٠ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠   
  ٥٢٩٩ اجملموع الفرعي  ٧٩ ٠٠٠  ٦٩ ٠٠٠  ٦٩ ٠٠٠

  ٥٣٠٠ مصروفات متنوعة      
٥٣٠١ تكاليف اتصاالت  ٤٥ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠   
٥٣٠٢ )شحن وثائق(نفقات شحن   ٦٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠   
٥٣٠٣ التدريب  ١٢ ٥٠٠  ٦ ٠٠٠  ٦ ٠٠٠   
٥٣٠٤ ) اليوم العاملي لألوزون(مصروفات أخرى   ١٢ ٠٠٠  ١٢ ٠٠٠  ١٢ ٠٠٠   
  ٥٣٩٩ اجملموع الفرعي  ١٢٩ ٥٠٠  ١١٣ ٠٠٠  ١١٣ ٠٠٠

  ٥٤٠٠ الضيافة      
٥٤٠١ الضيافة  ١٢ ٠٠٠  ١٢ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   
  ٥٤٩٩ اجملموع الفرعي  ١٢ ٠٠٠  ١٢ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠
 ٥٩٩٩ جمموع العنصر  ٢٣٥ ٠٠٠  ٢٠٨ ٥٠٠  ٢٠٦ ٥٠٠
 ٩٩ جمموع تكاليف املشروع املباشرة  ٣ ٤١١ ٧٠٠  ٣ ٩٩٢ ٨٠٩  ٣ ٣١٥ ٨٠٧
  %)١٣(تكاليف دعم الربنامج   ٤٤٣ ٥٢٠  ٥١٩ ٠٦٤  ٤٣١ ٠٥٤
  )مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج(اجملموع اإلمجايل   ٣ ٨٥٥ ٢٢٠  ٤ ٥١١ ٨٧٣  ٣ ٧٤٦ ٨٦١
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     عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٣ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٤ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٥
  )٢( لربوتوكول مونتريالالسحب من رصيد الصندوق االستئماين  ٦٧٥ ٠٠٠  ٦٧٥ ٠٠٠  صفر
  )٣(٢٠٠٠السحب من الرصيد املتبقي لألمانة لعام   ٢٥٠ ٨٦٩  صفر  صفر
  )٤(٢٠٠١السحب من الرصيد املتبقي لعام   ٤٠٠ ٠٠٠  ٦٨٦ ٠٠٠  ١٠٠ ٨٦٩

  )٥(السحب من إيرادات الفوائد للصندوق االستئماين  ٢٥٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  صفر
  )٦(من رصيد الصندوق االستئماينسحب إضايف   صفر ٦٢١ ٥٢٢   
  اجملموع الفرعي للسحوبات  ١ ٥٧٥ ٨٦٩  ٢ ٢٣٢ ٥٢٢  ١ ١٥٠ ٨٦٩
  مسامهات األطراف  ٢ ٢٧٩ ٣٥١  ٢ ٢٧٩ ٣٥١  ٢ ٥٩٥ ٩٩٢

 ٥٠٠  ٠٠٠مث ختصيص مبلغ    .  ٢٠٠٤يف عام    لالجتماع الثالث عشر لألطراف، من املقرر أن جيري تقييم واستعراض لآللية املالية لربوتوكول مونتريال                 ١٣/٣وفقاً للمقرر    )١(
 .دوالر يف هذه امليزانية لتغطية تكاليف الدراسة

 الصادر عن االجتماع    ١١/٢١ من املقرر    ٦ و ٥ من الرصيد املتبقي للصندوق االستئماين يستند إىل الفقرتني          ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ دوالر سنوياً لعامي     ٦٧٥  ٠٠٠إن سحب مبلغ     )٢(
 . دوالر٨٠٠ ٠٠٠ بقيمة ٢٠٠٥ إىل إجراء سحب يف عام ١٥/٥٢ويدعو املقرر . ل مونتريالاحلادي عشر لألطراف يف بروتوكو

 اليت  ٢٠٠٢، وكذلك العمل املتصل بتقارير التقييم       )١٢/١٠ املقرر   –دراسة مقترحة عن االجتار غري املشروع       (لتغطية املتطلبات اإلضافية الناشئة عن مقررات اجتماعات األطراف          )٣(
كنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية، اقترحت األمانة يف االجتماع الثالث عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال أن تستخدم                       يعدها فريق الت  

 ).٢٠٠٣ و٢٠٠٢( على مدى عامني ٢٠٠٠الرصيد املتبقي لدى األمانة من عام 

 .٦، الفقرة ١٤/٢١ من الصندوق االستئماين، مت بناء على املقرر ٢٠٠٥ دوالراً لعام ١٠٠ ٨٦٩ ومبلغ ٢٠٠٤لعام  دوالر ٦٨٦ ٠٠٠سحب إضايف ملبلغ  )٤(

 .ئماين من إيرادات الفوائد اليت جتمعت لدى الصندوق االست٢٠٠٤ وكذا لسنة ٢٠٠٣لسنة سنوياً  دوالر ٢٥٠ ٠٠٠ إىل سحب آخر ملبلغ ١٤/٤١ من املقرر ٧وتدعو الفقرة  )٥(

 . من إيرادات الفوائد٢٠٠٥ دوالر يطبق يف عام ٢٥٠ ٠٠٠ إجراء سحب بقيمة ١٥/٥٢ا يطلب املقرر كم

 دوالر  ٥٩٦  ٠٠٠ دوالر خمصص للدراسة اخلارجية لآللية املالية        ٥٠٠  ٠٠٠ يتضمن مبلغ    ٢٠٠٤ دوالراً يف عام     ١  ٢٩٥  ٠٠٢ إىل إجراء سحب إضايف بقيمة       ١٥/٥٢يدعو املقرر    )٦(
 .٢٠٠٣، عند مستواها يف عام ٢٠٠٤ االستثنائي لألطراف، من أجل احلفاظ على مسامهات األطراف يف عام لنفقات االجتماع
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حواشي توضيحية للميزانيتني املقترحتني املنقحتني للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة             
 لطبقة األوزون

 باب امليزانية التعليق

ملوحدة ملرتبات وظائف الفئة الفنية املطبقة على مقر العمل          استخدمت التكاليف ا  
وترد التعهدات غري املنصرفة عادة     .  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤بنريويب ملقترحات امليزانية عامي     

 .إىل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال

 عنصر شؤون املوظفني

 ١١٠٨ و١١٠٦ و١١٠٤-١١٠١

 من تكاليف دعم الربنامج البالغة       تستمر تغطية تكاليف وظيفة املوظف اإلداري      
 . يف املائة، على أساس املصروفات الفعلية١٣نسبتها 

١١٠٥ 

يتطلب األمر املساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها وكذلك يف تطوير نظم رقمية تامة             
 ١١٠٠ حتت هذا الباب إىل الباب       وميكن حتويل األموال املرصودة   الترابط يف األمانة؛    

 .خللق وظائف قصرية األجل من الفئة الفنية إذا دعت الضرورة لذلكمن امليزانية 

 ١٢٠١اخلرباء االستشاريون 

٢٠٠٣إن تكاليف مرتبات موظفي اخلدمة العامة املقياسية املطبقة يف مقر نريويب لعام             
 .٢٠٠٥ و٢٠٠٤قد استخدمت يف  امليزانيتني املقترحتني لعامي 

شؤون /الدعم اإلداري
 ١٣٠٧  إىل١٣٠١املوظفني 

ومساعد شؤون النقل واإلمداد    )  الصندوق(تغطي تكاليف وظيفة مساعد برنامج       
 . يف املائة١٣من تكاليف دعم الربنامج البالغة نسبتها ) الشؤون اللوجستية(

١٣٠٩ – ١٣٠٨ 

تستمر األمانة يف حتويل ملفات األرشيف إىل ملفات إلكترونية لتسهيل استعادهتا             
ومن أجل مساعدة األمانة يف هذا الشأن،       ".  االنترنت"بكي  ووضعها على العنوان الش   

 طرفاً من األطراف، وال     ١٨٤وكذلك يف األعمال األخرى املتصلة بتلبية متطلبات        
سيما يف جمال إعداد الوثائق وتنظيم حضور املشاركني لالجتماعات، واألعمال            

ظفي الدعم  األخرى املتصلة باملؤمترات، تواصل األمانة طلب رصد التمويل ملو           
 .املؤقتني

١٣٢٠ 

–١٣٢١(ميكن حتويل األموال الالزمة من أبواب امليزانية املتعلقة خبدمة املؤمترات            
، إذا أصبح من الضروري تقدمي هذه اخلدمات من خالل إبرام عقود مع               )١٣٢٦

 .أفراد من اخلرباء االستشاريني أو مع هيئات منهم
 :على أساس االفتراضات التاليةوقد وضعت تكاليف خدمة املؤمترات احلالية 

دعم املؤمترات  /الدعم اإلداري 
١٣٢٦ – ١٣٢١ 

 اجتماع واحد للفريق    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤يعقد يف كل من عامي       :١٣٢١ )أ(
العامل مفتوح العضوية يف نريويب أو يف مقر آخر لألمم املتحدة وتستعمل فيه لغات               

 .األمم املتحدة الست

 

اجتماع لألطراف واجتماع حتضريي له يف      من املفترض أن يعقد      :١٣٢٢ )ب(
ويتم تقاسم التكاليف   .   باستخدام اللغات الست   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤كل من عامي    

 مع الصندوق االستئماين التفاقية فيينا      ٢٠٠٥اإلمجالية خلدمات املؤمترات يف عام       
حيث أن من املقرر أن يعقد االجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف االتفاقية فور إنتهاء              
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 باب امليزانية التعليق

االجتماع السابع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال ومن هنا، مت ختفيض املبلغ             
 نظراً ألن حصة االتفاقية يف      ٢٠٠٥املخصص لالجتماع السابع عشر لألطراف عام       

وعند عقد  .  ٢٠٠٥هذا االجتماع قد خصصت بالفعل يف ميزانية االتفاقية لعام            
 . تتحمل التكاليف اإلضافيةاالجتماع خارج نريويب، فإن احلكومات املضيفة

 املرصودة لفريق   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤إن خمصصات امليزانية لعامي       :١٣٢٣ )ج(
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية            
ستغطي تكاليف اجتماعاهتا السنوية وكذلك تكاليف االتصاالت والتكاليف املتنوعة         

قة بعمل أعضاء الفريق من بلدان نامية وبلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة             األخرى املتعل 
 .انتقال

 

 ٢٠٠٤من املقرر عقد اجتماعني للمكتب يف كل مـن عامـي           :١٣٢٤ )د(
 . باستخدام لغتني٢٠٠٥و

 

من املقرر عقد اجتماعني على األقل للجنة التنفيذ يف كل من السنتني            :  ١٣٢٥)  ه(
وقد مت اقتراح زيادة    .  لترمجة الفورية حسب احلاجة    وباستخدام ا  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
 دوالر لتغطية تكاليف الترمجة الفورية والوثائق الجتماع يوم واحد           ٥  ٠٠٠قدرها  
 .إضايف

 

سوف يعقد اجتماع تشاوري غري نظامي واحد على األقل سنوياً، يف            :١٣٢٦)و(
ول مونتريال  للتشجيع على التصديق على بروتوك٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤نريويب يف عام 

 .وتعديالته واالمتثال له

 

وقد مت  .  ٢٠٠٤مارس  /سوف يعقد اجتماع استثنائي لألطراف يف آذار      :  ١٣٢٩)  ز(
تدبري األموال الجتماع مدته ثالثة أيام يعقد مباشرة عقب االجتماع الثاين واألربعني            

 .للجنة التنفيذية، يف مونتريال

 

وتنفذ بعض مهمات   .  يت تضطلع هبا األمانة   تتم أسفار املوظفني يف إطار األنشطة ال      
 للترويج لالمتثال لتعديالت بروتوكول مونتريال      ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤السفر يف عامي    
وكذلك لدعم برنامج املساعدة من أجل االمتثال التابع لربنامج          .  والتصديق عليها 

 .األمم املتحدة للبيئة

 ١٦٠١–السفر يف مهام رمسية

 عنصر العقود 

 ١٥/٤٧ الصادر عن االجتماع الثالث عشر لألطراف و         ١٣/٣ن  طبقاً للمقرري 
الصادر عن االجتماع اخلامس عشر لألطراف اللذين يدعوان إىل إجراء تقييم              

 لآللية املالية لربوتوكول مونتريال فقد وضعت       ٢٠٠٤واستعراض يف موعد أقصاه     
 مليزانية بروتوكول   ٢٠٠٤ دوالر يف عام      ٥٠٠  ٠٠٠خمصصات مالية قدرها     

 .نتريالمو

 ٢٣٠١ –العقود من الباطن 
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 ٣٣٠٠-املشاركة/عنصر االجتماعات مشاركة البلدان النامية

 يف خمتلف اجتماعات    ٥يفترض أن مشاركة ممثلي األطراف العاملة مبوجب املادة          
 دوالر لكل طرف مشارك، مع مراعاة عدم السماح          ٥  ٠٠٠الربوتوكول تتكلف   

احد من كل بلد، واستخدام أنسب وأوفر       بتحمل تكاليف السفر ألكثر من شخص و      
 .الدرجات السياحية يف الطائرات وأقل بدالت إعاشة يومية لدى األمم املتحدة

 

وباإلضافة إىل الرقم العادي ألعضاء أفرقة التقييم التابعني للبلدان العاملة مبوجب املادة            
نا ملشاركة   الذين ميول حضورهم إىل االجتماعات السنوية، فقد مت رصد أموال ه           ٥

اخلرباء وأعضاء جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل يف اجتماعهم اإلضايف يف             
. ٢٠٠٤مارس  /، واالجتماع االستثنائي لألطراف املقرر عقده يف آذار        ٢٠٠٤عام  

 للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري      ٢٠٠٤ورصدت خمصصات لثالثة اجتماعات يف      
 .١٤/١٠لوجيا والتقييم االقتصادي كما دعا إىل ذلك املقرر املناخ وفريق التكنو

٣٣٠١ 

 مشاركاً  ٦٠ مشاركاً حيضرون اجتماع األطراف و     ٧٠مت ختصيص تكاليف مشاركة     
 .٢٠٠٥ و٢٠٠٤حيضرون اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية لعام 

 ٣٣٠٣ و٣٣٠٢

النسبة ألربعة  وضعت تكاليف املشاركة على أساس اجتماعني للمكتب يف السنة ب          
 .مشاركني للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال لكل اجتماع

٣٣٠٤ 

حسبت تكاليف مشاركة اجتماعني للجنة التنفيذ يف السنة على أساس مثانية أعضاء             
من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال يف كل اجتماع وممثلني              

ورصدت أموال ذلك لسفر    .  طريني يدعوان من جانب جلنة التنفيذ لكل اجتماع        ق
 حلضور ثالث   ٥رئيس أو نائب رئيس جلنة التنفيذ من بلد عامل مبوجب املادة              

 .اجتماعات للجنة التنفيذية سنوياً

٣٣٠٥ 

خصصت أموال لتمويل مشاركة أربعة مشاركني من البلدان النامية والبلدان اليت متر            
داهتا مبرحلة انتقال كجزء من املشاورات غري النظامية بشأن عدم االمتثال             اقتصا

 .لربوتوكول مونتريال املفترض أن تعقد يف نريويب

٣٣٠٦ 

خصصت أموال لتمويل مشاركة أربعة مشاركني من البلدان النامية والبلدان اليت متر            
ن عدم االمتثال   اقتصاداهتا مبرحلة انتقال كجزء من املشاورات غري النظامية بشأ          

 .لربوتوكول مونتريال املفترض أن تعقد يف نريويب

٣٣٠٨ 

 عنصر املعدات واملباين 

.  دوالر ١٧  ٠٠٠تتم احملافظة على مستوى تكاليف السلع املهتلكة املتنوعة عند           
وسوف حيتاج استغالل املوارد إىل الرصد املتواصل من أجل احلفاظ على املصروفات            

 .عند هذا املستوى

 ٤١٠١دات مهتلكة مع
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 ملساعدة األمانة على استبدال املعدات عندما وحيث        ٢٠٠٤مت ختصيص قدر أدىن يف      
 .تدعو احلاجة إىل ذلك

 ٤٢٠٠املعدات غري املهتلكة 

 نتيجة للمساحة اإلضافية الالزمة     ٢٠٠٤زيد املخصص املايل الستئجار املباين لعام       
 .لثالثة موظفني جدد

 ٤٣٠٠–)االستئجار(املباين 

 عنصر مصروفات متنوعة 

 ٥١٠١–تشغيل وصيانة املعدات .جيب اآلن احملافظة على نفس املستوى من األموال املخصصة لصيانة املعدات

وحيتفظ بالبند  .  ٥٢٠١التكاليف العامة إلعداد التقارير لألمانة خمصصة يف البند           
 املخصصة هلذا   وقد خفضت األموال  .   إلعداد التقارير اخلاصة بأفرقة التقييم     ٥٢٠٢

 .٢٠٠٥ و٢٠٠٤ دوالر يف العام لعامي ١٠ ٠٠٠البند إىل 

تكاليف إعداد التقارير      
وتشمل التحرير والترمجة    (

 ٥٢٠٢ و٥٢٠١) والطبع

إن الرصد الدقيق ملوارد االتصاالت الالسلكية واستخدام الربيد اإللكتروين بدالً من            
ستوى منخفض نسبياً من أموال     االتصال بالفاكسميل يساعد األمانة على االحتفاظ مب      

 .امليزانية هلذا البند

 -مصروفات متنوعة
 ٥٣٠١-اتصاالت 

 ٢٠٠٤جتري احملافظة علـى نفس املستوى من األموال املخصصة يف امليزانية لعامي            
ولتغطية إرسال املعلومات ووثائق العمل إىل االجتماع االستثنائي لألطراف . ٢٠٠٥و

 دوالر هلذا البند من     ١٥  ٠٠٠يف مبلغ إضايف قدره      فإنه إض  ٢٠٠٤مارس  /يف آذار 
 .امليزانية

 ٥٣٠٢ –الشحن والربيد 

 سوف تتم احملافظة على مبلغ أدىن للتدريب لإلنفاق على خطط           ٢٠٠٤واعتباراً من   
 .التدريب اليت أدخلتها األمم املتحدة نتيجة لربنامج إصالح املوارد البشرية اجلاري

 ٥٣٠٣ –التدريب 

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤أمانة األوزون املساعدة إىل بعض البلدان أثناء عامي          سوف تقدم   
 .للمساعدة يف التحضري لالحتفال باليوم الدويل للحفاظ على طبقة األوزون

اليوم العاملي  (بنود أخرى    
 ٥٣٠٤ -) لألوزون

 كما كان عليه يف     ٢٠٠٤جيري احملافظة على نفس املستوى من بند الضيافة يف عام           
 سوف يتم تقاسم تكاليف الضيافة مع الصندوق االستئماين         ٢٠٠٥   ويف ٢٠٠٣عام  

 قد اخنفض حيث أن نصيب      ٢٠٠٥وهكذا فإن املبلغ املخصص يف      .  التفاقية فيينا 
وسوف تسري  .  االتفاقية يف االجتماع قد مت ختصيصه بالفعل يف ميزانية االتفاقية           

 .تحدةترتيبات الضيافة على نفس نظام الشراء املتبع لدى األمم امل

 ٥٤٠١ –بند الضيافة 
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 املرفق السابع

الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لألوزون، جدول مسامهات األطراف للعامني               
 الصادر  B-F 55/5قرار اجلمعية العامة    (  املوضوع على أساس جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة        ٢٠٠٥و ٢٠٠٤

 ) يف املائة٢٢حبيث ال يدفع أي طرف أكثر من  ٢٠٠١يناير /ين كانون الثا٢٢يف 
 )بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية(

مسامهات عام 
 من جانب ٢٠٠٥

 األطراف
 ٢٠٠٤مسامهات عام 

 من جانب األطراف
جدول األمم 
 املتحدة املعدل

جدول األمم املتحدة
املعدل الستثناء 

األطراف غري املسامهة

جدول األمم 
تحدة لألنصبة امل

املقررة للعام 
٢٠٠٣ 

 اسم الطرف

 ألبانيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 اجلزائر ٠,٠٧٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 أنغوال ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 أنتيغوا وبربودا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 األرجنتني ٠,٩٦٩ ٠,٩٦٩ ٠,٩٥٥ ٢١ ٧٦٠ ٢٤ ٧٨٥
 أرمينيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 استراليا ١,٦٢٧ ١,٦٢٧ ١,٦٠٣ ٣٦ ٥٤٠ ٤١ ٦١٦
 النمسا ٠,٩٤٧ ٠,٩٤٧ ٠,٩٣٣ ٢١ ٢٦٨ ٢٤ ٢٢٣
 أذربيجان ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 جزر البهاما ٠,٠١٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 البحرين ٠,٠١٨ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بنغالديش ٠,٠١٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بربادوس ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بيالروس ٠,٠١٩ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بلجيكا ١,١٢٩ ١,١٢٩ ١,١١٢ ٢٥ ٣٥٦ ٢٨ ٨٧٨
 بليز ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بنن ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بوليفيا ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 البوسنة واهلرسك ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بوتسوانا ٠,٠١٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 الربازيل ٢,٣٩٠ ٢,٣٩٠ ٢,٣٥٥ ٥٣ ٦٧٦ ٦١ ١٣٢
 بروين دار السالم ٠,٠٣٣ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بلغاريا ٠,٠١٣ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بوركينا فاسو ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر



UNEP/OzL.Pro.15/9 

141 

مسامهات عام 
 من جانب ٢٠٠٥

 األطراف
 ٢٠٠٤مسامهات عام 

 من جانب األطراف
جدول األمم 
 املتحدة املعدل

جدول األمم املتحدة
املعدل الستثناء 

األطراف غري املسامهة

جدول األمم 
تحدة لألنصبة امل

املقررة للعام 
٢٠٠٣ 

 اسم الطرف

 بوروندي ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 كمبوديا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 الكامريون ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 كندا ٢,٥٥٨ ٢,٥٥٨ ٢,٥٢٠ ٥٧ ٤٤٩ ٦٥ ٤٢٩
 الرأس األخضر ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 مجهورية أفريقيا الوسطى ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 تشاد ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 شيلي ٠,٢١٢ ٠,٢١٢ ٠,٢٠٩ ٤ ٧٦١ ٥ ٤٢٣
 لصنيا ١,٥٣٢ ١,٥٣٢ ١,٥٠٩ ٣٤ ٤٠٦ ٣٩ ١٨٦
 كولومبيا ٠,٢٠١ ٠,٢٠١ ٠,١٩٨ ٤ ٥١٤ ٥ ١٤١
 جزر القمر ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 الكونغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 كوستاريكا ٠,٠٢٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 كوت ديفوار ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 كرواتيا ٠,٠٣٩ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 باكو ٠,٠٣٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 قربص ٠,٠٣٨ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 مجهورية التشيك ٠,٢٠٣ ٠,٢٠٣ ٠,٢٠٠ ٤ ٥٥٩ ٥ ١٩٢

 ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
مجهورية كوريا الدميقراطية 

 الشعبية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 الدامنرك ٠,٧٤٩ ٠,٧٤٩ ٠,٧٣٨ ١٦ ٨٢١ ١٩ ١٥٨
 جيبويت ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 دومينيكا ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 اجلمهورية الدومينيكية ٠,٠٢٣ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 إكوادور ٠,٠٢٥ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 مصر ٠,٠٨١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 السلفادور ٠,٠١٨ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
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مسامهات عام 
 من جانب ٢٠٠٥

 األطراف
 ٢٠٠٤مسامهات عام 

 من جانب األطراف
جدول األمم 
 املتحدة املعدل

جدول األمم املتحدة
املعدل الستثناء 

األطراف غري املسامهة

جدول األمم 
تحدة لألنصبة امل

املقررة للعام 
٢٠٠٣ 

 اسم الطرف

 إستونيا ٠,٠١٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 إثيوبيا ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 اجلماعة األوروبية ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٢,٤٦٣ ٥٦ ١٤٦ ٦٣ ٩٤٦
 فيجي ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 فنلندا ٠,٥٢٢ ٠,٥٢٢ ٠,٥١٤ ١١ ٧٢٣ ١٣ ٣٥٢
 فرنسا ٦,٤٦٦ ٦,٤٦٦ ٦,٣٧١ ١٤٥ ٢١٦ ١٦٥ ٣٨٩

 الغابون ٠,٠١٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 غامبيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 جورجيا ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 أملانيا ٩,٧٦٩ ٩,٧٦٩ ٩,٦٢٥ ٢١٩ ٣٩٦ ٢٤٩ ٨٧٤

 غانا ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 اليونان ٠,٥٣٩ ٠,٥٣٩ ٠,٥٣١ ١٢ ١٠٥ ١٣ ٧٨٧
 غرينادا ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 غواتيماال ٠,٠٢٧ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 غينيا ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
  بيساو-غينيا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 غيانا ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 هاييت ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 هندوراس ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 هنغاريا ٠,١٢٠ ٠,١٢٠ ٠,١١٨ ٢ ٦٩٥ ٣ ٠٦٩
 آيسلندا ٠,٠٣٣ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 اهلند ٠,٣٤١ ٠,٣٤١ ٠,٣٣٦ ٧ ٦٥٨ ٨ ٧٢٢
 أندونيسيا ٠,٢٠٠ ٠,٢٠٠ ٠,١٩٧ ٤ ٤٩٢ ٥ ١١٦
 ) إسالمية–مجهورية (إيران  ٠,٢٧٢ ٠,٢٧٢ ٠,٢٦٨ ٦ ١٠٩ ٦ ٩٥٧
 أيرلندا ٠,٢٩٤ ٠,٢٩٤ ٠,٢٩٠ ٦ ٦٠٣ ٧ ٥٢٠
 إسرائيل ٠,٤١٥ ٠,٤١٥ ٠,٤٠٩ ٩ ٣٢٠ ١٠ ٦١٥
 إيطاليا ٥,٠٦٥ ٥,٠٦٥ ٤,٩٩٠ ١١٣ ٧٤٦ ١٢٩ ٥٤٨

 جامايكا ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
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مسامهات عام 
 من جانب ٢٠٠٥

 األطراف
 ٢٠٠٤مسامهات عام 

 من جانب األطراف
جدول األمم 
 املتحدة املعدل

جدول األمم املتحدة
املعدل الستثناء 

األطراف غري املسامهة

جدول األمم 
تحدة لألنصبة امل

املقررة للعام 
٢٠٠٣ 

 اسم الطرف

 اليابان ١٩,٥١٦ ١٩,٥١٦ ١٩,٢٢٩ ٤٣٨ ٢٩٣ ٤٩٩ ١٨٠
 األردن ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 كازاخستان ٠,٠٢٨ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 كينيا ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 كرييبايت ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 الكويت ٠,١٤٧ ٠,١٤٧ ٠,١٤٥ ٣ ٣٠١ ٣ ٧٦٠
 قريغيزستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر رصف
 التفيا ٠,٠١٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 لبنان ٠,٠١٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 ليسوتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 ليبرييا ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 اجلماهريية العربية الليبية ٠,٠٦٧ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 ليختنشتاين ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 ليتوانيا ٠,٠١٧ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 لكسمربغ ٠,٠٨٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 مدغشقر ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 مالوي ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 ماليزيا ٠,٢٣٥ ٠,٢٣٥ ٠,٢٣٢ ٥ ٢٧٨ ٦ ٠١١
 ملديف ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 مايل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 مالطة ٠,٠١٥ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 جزر مارشال ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 موريتانيا ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 موريشيوس ٠,٠١١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 املكسيك ١,٠٨٦ ١,٠٨٦ ١,٠٧٠ ٢٤ ٣٩٠ ٢٧ ٧٧٨
 ) املوحدة–واليات (ميكرونيزيا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 موناكو ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
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مسامهات عام 
 من جانب ٢٠٠٥

 األطراف
 ٢٠٠٤مسامهات عام 

 من جانب األطراف
جدول األمم 
 املتحدة املعدل

جدول األمم املتحدة
املعدل الستثناء 

األطراف غري املسامهة

جدول األمم 
تحدة لألنصبة امل

املقررة للعام 
٢٠٠٣ 

 اسم الطرف

 منغوليا ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 املغرب ٠,٠٤٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 موزامبيق ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 ميامنار ٠,٠١٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 ناميبيا ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 ناورو ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 نيبال ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 هولندا ١,٧٣٨ ١,٧٣٨ ١,٧١٢ ٣٩ ٠٣٣ ٤٤ ٤٥٥
 نيوزيلندا ٠,٢٤١ ٠,٢٤١ ٠,٢٣٧ ٥ ٤١٢ ٦ ١٦٤
 نيكاراغوا ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 النيجر ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 نيجرييا ٠,٠٦٨ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 النرويج ٠,٦٤٦ ٠,٦٤٦ ٠,٦٣٧ ١٤ ٥٠٨ ١٦ ٥٢٤
 ُعمان ٠,٠٦١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 باكستان ٠,٠٦١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 باالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بنما ٠,٠١٨ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بابوا غينيا اجلديدة ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 باراغواي ٠,٠١٦ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بريو ٠,١١٨ ٠,١١٨ ٠,١١٦ ٢ ٦٥٠ ٣ ٠١٨
 الفلبني ٠,١٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 بولندا ٠,٣٧٨ ٠,٣٧٨ ٠,٣٧٢ ٨ ٤٨٩ ٩ ٦٦٩
 الربتغال ٠,٤٦٢ ٠,٤٦٢ ٠,٤٥٥ ١٠ ٣٧٦ ١١ ٨١٧
 قطر ٠,٠٣٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 مجهورية كوريا ١,٨٥١ ١,٨٥١ ١,٨٢٤ ٤١ ٥٧١ ٤٧ ٣٤٥
 مجهورية مولدوفا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 اروماني ٠,٠٥٨ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 االحتاد الروسي ١,٢٠٠ ١,٢٠٠ ١,١٨٢ ٢٦ ٩٥٠ ٣٠ ٦٩٤
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مسامهات عام 
 من جانب ٢٠٠٥

 األطراف
 ٢٠٠٤مسامهات عام 

 من جانب األطراف
جدول األمم 
 املتحدة املعدل

جدول األمم املتحدة
املعدل الستثناء 

األطراف غري املسامهة

جدول األمم 
تحدة لألنصبة امل

املقررة للعام 
٢٠٠٣ 

 اسم الطرف

 رواندا ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 سانت كيتس ونيفس ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 سانت لوسيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 سانت فنسنت وجزر غرينادين ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 ساموا ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 سان تومي وبرينسييب ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ فرص صفر
 اململكة العربية السعودية ٠,٥٥٤ ٠,٥٥٤ ٠,٥٤٦ ١٢ ٤٤٢ ١٤ ١٧٠
 السنغال ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 الصرب واجلبل األسود ٠,٠٢٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 سيشيل ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 سرياليون ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 سنغافورة ٠,٣٩٣ ٠,٣٩٣ ٠,٣٨٧ ٨ ٨٢٦ ١٠ ٠٥٢
 سلوفاكيا ٠,٠٤٣ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 سلوفينيا ٠,٠٨١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 جزر سليمان ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 الصومال ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 جنوب أفريقيا ٠,٤٠٨ ٠,٤٠٨ ٠,٤٠٢ ٩ ١٦٣ ١٠ ٤٣٦
 أسبانيا ٢,٥١٩ ٢,٥١٩ ٢,٤٨٢ ٥٦ ٥٦٧ ٦٤ ٤٢٥
 سري النكا ٠,٠١٦ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 السودان ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 سورينام ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 سوازيلند ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 السويد ١,٠٢٧ ١,٠٢٧ ١,٠١٢ ٢٣ ٠٥٩ ٢٦ ٢٦٣
 سويسرا ١,٢٧٤ ١,٢٧٤ ١,٢٥٥ ٢٨ ٦١٢ ٣٢ ٥٨٧
 اجلمهورية العربية السورية ٠,٠٨٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 طاجيكستان ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 تايلند ٠,٢٩٤ ٠,٢٩٤ ٠,٢٩٠ ٦ ٦٠٣ ٧ ٥٢٠
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
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مسامهات عام 
 من جانب ٢٠٠٥

 األطراف
 ٢٠٠٤مسامهات عام 

 من جانب األطراف
جدول األمم 
 املتحدة املعدل

جدول األمم املتحدة
املعدل الستثناء 

األطراف غري املسامهة

جدول األمم 
تحدة لألنصبة امل

املقررة للعام 
٢٠٠٣ 

 اسم الطرف

 توغو ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 تونغا ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 ترينيداد وتوباغو ٠,٠١٦ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 تونس ٠,٠٣٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 تركيا ٠,٤٤٠ ٠,٤٤٠ ٠,٤٣٤ ٩ ٨٨٢ ١١ ٢٥٤
 تركمانستان ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 توفالو ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 أوغندا ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 أوكرانيا ٠,٠٥٣ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 اإلمارات العربية املتحدة ٠,٢٠٢ ٠,٢٠٢ ٠,١٩٩ ٤ ٥٣٧ ٥ ١٦٧
 اململكة املتحدة ٥,٥٣٦ ٥,٥٣٦ ٥,٤٥٥ ١٢٤ ٣٣٠ ١٤١ ٦٠١

 مجهورية ترتانيا املتحدة ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 الواليات املتحدة األمريكية ٢٢,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ ٢١,٦٧٧ ٤٩٤ ٠٨٥ ٥٦٢ ٧٢٢

 أوروغواي ٠,٠٨٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 أوزبكستان ٠,٠١١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 فانوتو ٠,٠٠١ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 فرتويال ٠,٢٠٨ ٠,٢٠٨ ٠,٢٠٥ ٤ ٦٧١ ٥ ٣٢٠
 فييت نام ٠,٠١٦ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 اليمن ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 زامبيا ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 زمبابوي ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ صفر صفر
 اجملموع ١٠٣,٤٤٠ ١٠١,٤٩٢ ١٠٠,٠٠ ٢ ٢٧٩ ٣٥١ ٢ ٥٩٥ ٩٩٢
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 املرفق الثامن
 إعالن بشأن بروميد امليثيل 

النمسا، بلجيكا، مجهورية التشيك، الدامنرك،  إستونيا، اجلماعة األوروبية، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، أيرلندا،  
 .حدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةإيطاليا، لكسمربغ، هولندا، الربتغال، سلوفاكيا، أسبانيا، السويد، اململكة املت

 أن البدائل اجملدية اقتصادياً وتقنياً بالنسبة ملعظم استخدامات بروميد امليثيل وإذ تالحظ أن األطراف قد                إذ تدرك 
 حققت تقدماً ملموساً يف اعتماد البدائل الفعالة،

، وأن املقصود هبا أن تكون خروجاً       ٩/٦ملقرر   أن اإلعفاءات ينبغي أن متتثل بالكامل إىل ا        وإذ تضع يف اعتبارها   
 حمدوداً ومؤقتاً عن جداول التخلص التدرجيي لربوميد امليثيل،

 على ضرورة أن ينخفض استخدام كل طرف من بروميد امليثيل كل سنة، مستهدفاً بذلك االنتهاء                وتصميماً منه 
 ، ٥املة باملادة من إعفاءات االستخدام احلرج بأسرع ما ميكن لدى األطراف غري الع

 توصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بأن إعفاءات االستخدامات احلرجة ينبغي            وإذ يضع يف اعتباره   
عدم الترخيص هلا يف احلاالت اليت سجلت فيها بدائل جمدية، متوافرة حملياً ومتداولة جتارياً من جانب مشروعات يف نفس                   

 الوضع أو يف أوضاع مشابه،

 تصميمه األكيد على املستوى القطري يعلن

اختاذ مجيع التدابري املناسبة للحد من استخدام بروميد امليثيل يف تلك التطبيقات الضرورية بشدة اليت حتافظ على                 
 .روح الربوتوكول وال تؤدي يف الزيادة يف االستهالك عقب التخلص التدرجيي

 ــــــــ


