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ألطراف يف بروتوكول ل  التاسع عشرجتماعاال

  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ - ١٧، مونتريال

تقرير االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  ألوزونطبقة ال

  املقدمة
طبقة بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة ليف عقد االجتماع التاسع عشر لألطراف   - ١
 وتألف. ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ إىل ١٧ألوزون يف قصر املؤمترات مبونتريال، كندا، يف الفترة من ا

 وجزء حتضريي عقد ،سبتمرب/أيلول ٢١ ويوم ١٨ و١٧من جزء رفيع املستوى، عقد يومي االجتماع 
  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ إىل ١٨من 

  رفيع املستوىالاجلزء : اجلزء األول
  رفيع املستوى من االجتماعالافتتاح اجلزء   -أوالً 

ئب رئيس مكتب االجتماع الثامن عشر لألطراف اجلزء ادا، ناخغوز تيافتتح السيد عمر رودري  - ٢
  .وقام نيابة عن املكتب بالترحيب باملشاركني يف االجتماع يف مونتريال. رفيع املستوى من االجتماعال

  الترحيب وبيانات مسؤويل احلكومة املضيفة  -ألف 
كني يف االجتماع نيابة  رحب السيد جون بريد وزير البيئة يف كندا باملشاريويف بيانه االفتتاح  - ٣

يتها، الذي حدث نتيجة لتنفيذ فعاإن استرداد طبقة األوزون لوقال . عن رئيس الوزراء وحكومة كندا
. إعتام عدسة العنيحاالت سرطان اجللد ومن اليني جينب حدوث املبروتوكول مونتريال من شأنه أن 

أنه على أضاف و. وزون مل ينته بعداملواد املستنفدة لألعلى القضاء من أجل إن النضال مع ذلك فو
قصري األجل، فإن غوثاً ميثل ) HCFCs(الرغم من أن استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
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ذلك أن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تضر . املقصود هو عدم جعل هذا احلل حالً دائماً
ترار العاملي، وأن التخلص التدرجيي منها ال يزال تسهم يف االحو ليس هذا فحسب، بلبطبقة األوزون 

 املوقعني على بروتوكول مونتريال وأا ملتزمة بالعمل مع وقال إن كندا كانت من أوىل. ميثل أولوية
برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمات األخرى بشأن القضايا احلرجة اخلاصة باستنفاد األوزون 

ن علم ع قد مت تعلم أشياء كثرية ،ل العشرين عاماً من بروتوكول مونتريالوأنه خال. واالحترار العاملي
ولو أن .  ما ميكن أن يتحقق من خالل التعاون العامليوعن ،الغالف اجلوي وهشاشة طبقة األوزون

اتمع الدويل تناول التغري املناخي خالل السنوات والعقود القادمة بنفس التصميم الذي أدى إىل اعتماد 
  .سوف حيقق قدراً مساوياً من النجاحلفتوكول مونتريال برو

  الترحيب وبيانات مسؤويل األمم املتحدة وغريهم  - باء
ن إاملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف بيانه االفتتاحي شتاينر أيم كأقال السيد   - ٤

ؤمنون بقوة العلم يف التأثري على الذكرى العشرين لربوتوكول مونتريال كانت إهلاماً ألولئك الذين ي
وقال إن جناح .  ويف قدرة الدول على االستجابة لذلك العلم من خالل التدابري التعاونية،صنع القرارات

 وإمنا ينبغي جامدةالربوتوكول كان جناحاً استثنائياً ودلل على أن االتفاقات الدولية ال ينبغي أن تكون 
وأضاف أن هناك يف كثري من األحيان تصوراً عاماً . ياسية املتغرية مع الظروف العلمية والستتكيفأن 
   التحديات البيئية مواجهةأن األمم املتحدة منقسمة وليست موحدة إال أن النجاح احمللي والوطين يف ب

إن فعالية بروتوكول مونتريال تقدم . من خالل التعاون والتعاضد مع بقية العاملإال ميكن أن يتحقق ال 
للتفاؤل بشأن مستقبل هذا الكوكب وأن هناك فرصة لالرتقاء دواٍع اً على أنه ال يزال هناك برهان

العمل بشأن املواد املستنفدة لألوزون وغازات تنسيق بالربوتوكول إىل املستوى التايل عن طريق 
أن تغري  واستكشاف املزيد من االرتباطات مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش،االحتباس احلراري

فرصة للتوصل إىل حلول ميكن أن تؤثر إجيابياً اغتنام كل على وحث املشاركني يف االجتماع . املناخ
 الذي ميكن املنربعلى نوعية حياة األجيال احلالية واملقبلة، مؤكداً على أن األمم املتحدة هي يف احلقيقة 

أن تة وذات مغزىمنصف وادلةع وميكن التوصل فيه إىل اتفاقات ، فيه هذه القضايالَح.  

   وتقدمي اجلوائز للمسامهات البارزةاملرموقةالشخصيات ب الترحيب  -ثانياً 
رفيع املستوى، رحبت األطراف حبضور السيد ماريو مولينا والسيد فرانك الوأثناء اجلزء   - ٥

ما على ذين ساعد عملهل يف الكيمياء، وال١٩٩٥ن على جائزة نوبل لعام روالند، احلائزيشريوود 
يف االحتفال مبناسبة العيد العشرين و ،وباإلضافة إىل ذلك. تكوين األساس لربوتوكول مونتريال

  :لربوتوكول مونتريال، قدمت جوائز العيد العشرين حلماية األوزون للفئات العشر التالية
 اعترافاً باملسامهات غري العادية يف خلق البنية أصحاب فكرة الربوتوكولجوائز   )أ(  

  ؛ للربوتوكولتعدد األطرافاملصندوق اللتحتية األساسية للربوتوكول أو ا
جوائز املسامهني البارزين، اعترافاً باملسامهات غري العادية ألولئك الذين انطلقوا من   )ب(  

   املؤسسني ومضوا يف الطريق ملعاجلة القضايا احلالية؛ىرؤ
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دية من جانب وحدات األوزون الوطنية جوائز املنفذين، اعترافاً باملسامهات غري العا  )ج(  
أو األفراد، الذين ساعد عملهم املضين على املستوى القطري يف جعل أهداف التخلص التدرجيي اليت 

  ينص عليها الربوتوكول حقيقة؛
يف  عملهم ساعدجوائز املبدعني، اعترافاً باملسامهات غري العادية ألولئك الذين   )د(  
 التخلص التدرجيي من املواد يفلتكنولوجيات البديلة اليت ساعدت ل أو لبدائاستخدام ا نطاق توسيع

  املستنفدة لألوزون؛
 تكرمياً لألعمال البارزة يف إذكاء الوعي بشأن استنفاد األوزون ،جوائز الوعي العام  )ه(  

  واجلهد العاملي للتصدي له؛
ولية اليت اضطلعت بدور  اعترافاً بعمل اتمع املدين واملنظمات الد،جوائز الشركاء  )و(  

  مهم للغاية يف تطوير أو تنفيذ الربوتوكول؛
 إىل البلدان قدمتهاجوائز الوكاالت املنفذة، اعترافاً بفضل املساعدة غري العادية اليت   )ز(  

  النامية يف سياق اجلهد العاملي للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون ومحاية طبقة األوزون؛
 للبلدان ها، اعترافاً باملساعدة غري العادية اليت تقدمة وكاالت التنفيذ الثنائيجوائز  )ح(  

  النامية يف سياق اجلهد العاملي للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون ومحاية طبقة األوزون؛
 البارزة، اعترافاً باخلدمات البارزة لألطراف وبروتوكول مونتريال اتجوائز اخلدم  )ط(  

  جلهد العاملي حلماية طبقة األوزون؛ابو
جوائز أبطال فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، اعترافاً باخلدمات غري العادية   )ي(  

  .اليت قدمت لألطراف وبروتوكول مونتريال وإىل اجلهد العاملي حلماية طبقة األوزون
ة يأثناء احللقة الدراس، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٦وم األحد  حفالت منح اجلوائز يوأقيمت  - ٦
  وم االثنني يو ،"االحتفال بعشرين سنة من التقدم" الذكرى العشرين حتت عنوان اسبةنمب

 لألطراف، ومساء التاسع عشرخالل اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٧
كتاب اجلوائز الذي وقد نشرت أمساء احلائزين على اجلوائز يف . سبتمرب/ أيلول٢٠يوم اخلميس 

  )١(.لألمانة ذه املناسبة ونشرته على املوقع الشبكي  األوزونأمانةأصدرته 

شتاينر جائزة خاصة حلكومة كندا على شراكتها املمتازة مع بروتوكول أكما قدم السيد   - ٧
ريد جائزتني وقدم السيد ب. مونتريال وعلى اخلدمات االستثنائية اليت قدمتها لألطراف يف الربوتوكول

.  األوزون طبقةتعدد األطراف على جهودمها املمتازة يف جمال محايةاملألمانة األوزون وألمانة الصندوق 
ماركو وقدم نائب وزير الدولة إلدارة محاية البيئة يف الصني، السيد زهانغ ليجون، هديتني للسيد 

تعدد امل موظفي أمانة الصندوق كبريةن، والسيدة ماريا نوالاألمني التنفيذي ألمانة األوزون زاليز نغو
  . ملا قدماه من خدمات لألطرافاألطراف، وذلك تقديراً

                                                        
 .http://ozone.unep.org/20th_Anniversary/20th_anniv_Awardees.pdf: وعنوانه  )١(

http://ozone.unep.org/20th_Anniversary/20th_anniv_Awardees.pdf
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  املسائل التنظيمية  -ثالثاً 

  احلضور  -ألف 
حضر االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال ممثلون عن األطراف التالية يف   - ٨

اد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األردن، أرمينيا، إسبانيا، االحتاد األورويب، االحت: بروتوكول مونتريال
ستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أنغوال، إأستراليا، 

أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، مجهورية إيران اإلسالمية، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، 
واي، باكستان، باالو، البحرين، الربازيل، الربتغال، بروين دار السالم، بلجيكا، بلغاريا، بليز، باراغ

بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، 
، اجلزائر، جزر البهاما، بيالروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا

جزر سليمان، جزر القمر، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التشيكية، 
مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية 

الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو 
جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري النكا، سلوفاكيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، 

السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، الصرب، الصومال، الصني، طاجيكستان، السودان، سورينام، 
 –مجهورية ( بيساو، فرنسا، الفلبني، فرتويال -غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غينيا، غينيا 

 ، فنلندا، فيجي، فييت نام، قطر، قريغيزستان، الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا،)البوليفارية
كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كولومبيا، الكويت، كرييبايت، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، 
ليربيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، 

نيا، موريشيوس، موزامبيق، يرلندا الشمالية، منغوليا، موريتاأملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
ميامنار، واليات ميكرونيزيا املوحدة، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، هاييت، 

 .اليونانواهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسالفيا 

  .كمراقبنيحضر ممثلو الكرسي الرسويل   - ٩
 مرفق البيئة :وحضر االجتماع أيضاً ممثلو هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التالية  - ١٠

العاملي، أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، أمانة االتفاقية اإلطارية لتغري املناخ التابعة لألمم املتحدة، برنامج 
لبيئة، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، البنك األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة ل

  .الدويل، منظمة اجلمارك العاملية، منظمة الصحة العاملية، منظمة األرصاد اجلوية العاملية
  :ومثلت يف االجتماع أيضاً اهليئات احلكومية الدولية واهليئات غري احلكومية والصناعية التالية  - ١١

AGC Chemical Americas, Inc, Agramkow/RTI Technologies, Albemarle Corporation, Alliance 
for Responsible Atmospheric Policy, American Farm bureau, American Lung Association, Arysta 
Lifescience North America Corporation, AUSVEG, BENOC Argentina, Boehringer Ingelheim 
Gmbh, California Cut Flowers, California Strawberry Commission, Chemtura Corporation, China 
Petroleum and Chemical Industry Association, Confederation Portugaise, Crop Protection 
Coalition, Desclean Belgium, Dow AgroSciences LLC, Dupont International, Dynatemp 
International, Inc., Environmental Investigation Agency, Equiterre, Florida Fruit and Vegetable 
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Association/Crop Protection Coalition, Florida Tomato Exchange/Crop Protection Coalition, 
Fumigation Service and Supply, Gasco Group, M.V., Greenpeace International, Grupo Ecologista 
del Mayab (Ecological Group of Mayab), Gujarat Fluorochemicals Limited, Health and Clean Air, 
Industrial Technology Research Institute, Institute for Governance and Sustainable Development, 
International Council of Environmental Law, International Institute of Refrigeration, International 
Network for Environmental Compliance and Enforcement, International Pharmaceutical Aerosol 
Consortium, Japan Fluorocarbon Manufacturers Association, Japan Industrial Conference for 
Ozone Layer and Climate Protection, Japan Industrial Conference on Cleaning, Liasons Franco 
Nigeraines, Manitoba Ozone Protection Industry Association Natural Resources Defense Council, 
Navin Florine, North American Insulation Manufacturers Association, Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons, Sierra Club of Canada, Skadden, Arps, Slate, Meager and 
Flom, LLP, Trical, Unisféra, World Business Organization.  

  أعضاء املكتب  -باء 
 من النظام ٢١ من املادة ١مت يف اجللسة االفتتاحية للجزء الرفيع املستوى، ووفقاً للفقرة   - ١٢

 عشر لألطراف يف التاسعاالجتماع مكتب يف أعضاء  بالتزكية نتخاب التالية أمساؤهمالداخلي، ا
  :بروتوكول مونتريال

  )قطر(السيد خالد ج العلي     :الرئيس
  )جمموعة بلدان آسيا واحمليط اهلادئ(     

  )صربيا(السيد مريوسالف سباسوجيفتش   :نواب الرئيس
  )جمموعة بلدان أوروبا الشرقية(     
  )نيوزيلندا(نيكولس كيدل السيد      
  )جمموعة بلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى(     
  )هندوراس(السيدة مايرا ميجيا      
  )جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(     

  )أوغندا(كا إيريو سيالسيدة ج    :املقرر
  ).جمموعة بلدان أفريقيا(      

  شر لألطراف يف بروتوكول مونتريالإقرار جدول أعمال االجتماع التاسع ع  -جيم 
رفيع املستوى، الوارد يف الوثيقة القدم الرئيس جدول األعمال املؤقت للجزء   - ١٣

UNEP/OzL.Pro.19/1 . ت األطراف جدول األعمال التايل للجزء الرفيع املستوى على النحو مثأقر
  :UNEP/OzL.Pro.19/1وثيقة  وعلى أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الالذي عدل به شفهياً

  :رفيع املستوىالافتتاح اجلزء   - ١
  كلمات ترحيب وبيانات من مسؤويل احلكومة املضيفة؛  )أ(
  . من مسؤويل األمم املتحدة وغريهمكلمات ترحيب وبيانات  )ب(

  .تقدمي الشخصيات البارزة ومنح اجلوائز ألصحاب املسامهات البارزة  - ٢
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  :املسائل التنظيمية  - ٣
انتخاب أعضاء مكتب االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول   )أ(

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

  مونتريال؛
  .تنظيم العمل  )ج(

حالة التصديق على اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونتريال والتعديالت على بروتوكول   - ٤
  .مونتريال

  . املقدم من أفرقة التقييم٢٠٠٦التقرير التجميعي لعام عرض   - ٥
عرض من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول   - ٦

مونتريال بشأن أعمال كل من اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف 
  .والوكاالت املنفذة التابعة للصندوق

  .وفودبيانات من رؤساء ال  - ٧
  .وثائق تفويض املمثلني  - ٨
  . املناقشاتعن نتائج من الرؤساء املشاركني للجزء التحضريي تقارير  - ٩

تاريخ ومكان انعقاد كل من االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال   - ١٠
  .واالجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا

  .ظر يف إعالن باسم إعالن مونتريالمسائل أخرى، مبا يف ذلك الن  - ١١
  .اعتماد مقررات االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال  - ١٢
  .اعتماد تقرير االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال  - ١٣
  .اختتام االجتماع  - ١٤

، املعنون التحضرييزء  من جدول أعمال اجل١٦وافقت األطراف على أن تقوم يف إطار البند   - ١٤
  . رؤساء مشاركني جدد لفريق التقييم العلميمصادقة األطراف على تعيني، ببحث "مسائل أخرى"

  تنظيم العمل  -دال 
ثالثة أفرقة اتصال،  إىل وطلب أيضاً. ة املعتاداتاتفق اجتماع األطراف على اتباع اإلجراء  - ١٥

توكول فتوح العضوية التابع لألطراف يف بروامل العامل  خالل االجتماع السابع والعشرين للفريقأُنشئت
التاليةوهذه األفرقة حتديداً هي . ا يف هذا االجتماع برئاسة نفس األشخاصمونتريال، مواصلة مداوال:  
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يشترك يف (تعدد األطراف املفريق االتصال املعين باختصاصات جتديد الصندوق   )أ(
  ؛))نيجرييا(والسيد ديفيد أوموتوشو ) كابلجي(رئاسته كل من السيد جوزيف بويز 

يشترك يف رئاسته كلّ ( املقترحة على الربوتوكول بالتنقيحاتفريق االتصال املعين   )ب(
  ؛))جورجيا(سيد ميخائيل توشيشفيلي وال) هولندا(من السيد ماس غوت 

عرب وع ل املواد املستنفدة لألوزون واالجتار غري املشرتصال املعين برصد نقفريق اال  )ج(
 )).النمسا(والسيد بول كراجينك ) نيوزيلندا(يشترك يف رئاسته السيد نيكوالس كيديل (احلدود 

  التعديالت على بروتوكول مونتريالحالة التصديق على اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونتريال و  - رابعاً
روتوكول مونتريال قدم األمني التنفيذي استكماالً حلالة التصديق على اتفاقية فيينا، وب  - ١٦

 طرفاً يف ١٩١وقال إن هناك . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١والتعديالت على بروتوكول مونتريال حىت 
 طرفاً يف تعديل ١٧٨ طرفاً يف تعديل لندن، و١٨٦ طرفاً يف بروتوكول مونتريال، و١٩١اتفاقية فيينا، و
  .يجني طرفاً يف تعديل ب١٣٢تريال و طرفاً يف تعديل مون١٥٧كوبنهاجن، و

اتفق اجتماع األطراف على اعتماد مقرر يشري إىل املعلومات اليت قدمها األمني التنفيذي،   - ١٧
الذي ويرد املقرر على النحو . وحيث البلدان على التصديق على مجيع الصكوك اليت مل تنضم إليها بعد

  . من هذا التقرير٣ يف اجلزء ١٢ به أدناه يف الفصل اعتمد

   من أفرقة التقييم٢٠٠٦لتقرير التجميعي لعام تقدمي ا - خامساً
فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية، وفريق التكنولوجيا املشاركون لرؤساء القدم   - ١٨

 .٢٠٠٦ألفرقة لعام ا  لتقييماتالتجميعيوالتقييم االقتصادي هذا التقرير 

 إن بروتوكول مونتريال يؤدي  العلمي فقالا باسم فريق التقييمرافيشانكار. ر.  أالسيد تكلم  - ١٩
وقد ت ب د ى جناحه باخنفاض جمموع املواد املستنفدة لألوزون، كما هي مقيسة وقد ت ب د ى جناحه باخنفاض جمموع املواد املستنفدة لألوزون، كما هي مقيسة . منهوظيفته كما ق صد وظيفته كما ق صد 

 يف طبقات اجلو الدنيا والطبقات العليا، وكذلك مبؤشرات الستراتوسفريباملكافئ الفعال لكلور طبقات 
وكانت املسامهات الكربى ملا لوحظ من اجتاهات املواد .  يف العاملهلعافيتمبكرة إىل استعادة األوزون 

 املستنفدة لألوزون هو اخنفاضات يف كلوروفورم امليثيل وبروميد امليثيل، واستقرار اهلالونات تقريبا  املستنفدة لألوزون هو اخنفاضات يف كلوروفورم امليثيل وبروميد امليثيل، واستقرار اهلالونات تقريبا  
والتاريخ املتوقع النسداد ثقب األوزون فوق . كلورية فلوريةروالكربون اهليدوزيادات يف مركبات 

، بينما يتوقع أن يتم جتاوز اخلسارات ٢٠٧٥  وعام٢٠٦٠القطبية اجلنوبية يتراوح بني عام  املنطقة
  كل منوأسهم. ٢٠٥٠ ويف العامل أمجع حوايل عام شمالية القطبية الاملنطقةاحلاصلة يف األوزون فوق 

يف طبقة تغري املناخ واالخنفاضات احلاصلة يف املواد املستنفدة لألوزون يف التغريات اليت حصلت 
إىل ما كانت عليه قبل لعافيتها وعودا استعادة طبقة األوزون  األساسي يفاألوزون؛ غري أن العامل 

وقد أ جر ي  تقييم وقد أ جر ي  تقييم .  هو اخنفاض املواد املستنفدة لألوزون الذي حققه بروتوكول مونتريال١٩٨٠عام 
  .لعدة خيارات خمتلفة لزيادة ختفيض املواد املستنفدة لألوزون
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كلمت السيدة جانيت بورمنان باسم فريق تقييم اآلثار البيئية، فقالت إن النتائج الرئيسية ت  - ٢٠
ع ي نت باعتبارها آثارا  بيئية لزيادة األشعة فوق البنفسجية من النوع باء مشلت، فيما يتعلق بصحة ع ي نت باعتبارها آثارا  بيئية لزيادة األشعة فوق البنفسجية من النوع باء مشلت، فيما يتعلق بصحة 

رها بزيادة ر بالعيون، وسرطانات اجللد، وتعطيل جهاز املناعة، وقد اتصل آخراإلنسان، إحلاق الض
أن يتضاعف عدد ولوحظ أن السكان ذوي البشرة البيضاء، كان من املتوقع . حاالت سرطانات اجللد

  ، وأن عدد اإلصابات بالورم القتاميين ٢٠١٥ - ٢٠٠٠ خالل الفترة  اجللدسرطاناإلصابات بينهم ب
هم يف وقت مبكر لألشعة ما زال آخذا  باالزدياد بني األطفال، ويرجح أن يكون ذلك راجعا  إىل تعر ضما زال آخذا  باالزدياد بني األطفال، ويرجح أن يكون ذلك راجعا  إىل تعر ض

وكان لألشعة فوق البنفسجية من النوع باء أيضا  آثار كبرية على النبات وكان لألشعة فوق البنفسجية من النوع باء أيضا  آثار كبرية على النبات . فوق البنفسجية من النوع باء
والن ظ م اإليكولوجية املائية، وميكن أن تزيد  توافر البيولوجيات والس م ـي ة يف الفلزات وتغي ر  تدوير والن ظ م اإليكولوجية املائية، وميكن أن تزيد  توافر البيولوجيات والس م ـي ة يف الفلزات وتغي ر  تدوير 

وكان هذا .  بعض هذه اآلثار بسبب تفاع ل عوامل تغي ر املناخ بعض هذه اآلثار بسبب تفاع ل عوامل تغي ر املناخوتفاقمت. الكربون والعناصر التغذوية
وعوامل تغي ر املناخ، مثل ارتفاع درجة احلرارة باديا  وعوامل تغي ر املناخ، مثل ارتفاع درجة احلرارة باديا  . التفاعل بني األشعة فوق البنفسجية من النوع باء

أيضا  يف بعض سرطانات اجللد وإحلاق األضرار بالعيون، وازدادت هذه تفاقما ، وت سب ب  التفاعل  أيضا  أيضا  يف بعض سرطانات اجللد وإحلاق األضرار بالعيون، وازدادت هذه تفاقما ، وت سب ب  التفاعل  أيضا  
  ).البالستيك(شب وأنواع اللدائن  تعجيل تفسخ اخليف
أنديرسون باسم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فقال إن من . تكلم السيد ستيفني أو  - ٢١

، كلورية فلورية اهليدرو الكربوناملمكن تقنيا  واقتصاديا  التعجيل بالتخلص التدرجيي من مركباتاملمكن تقنيا  واقتصاديا  التعجيل بالتخلص التدرجيي من مركبات
وقال إن من بني النتائج . يثيل، ومجع املواد املستنفدة لألوزون وتدمريهاوتشديد الرقابة على بروميد امل

األخرى املتصلة بالسياسة العامة أن بعض استعماالت رابع كلوريد الكربون ومركبات الكربون 
  الكربونالكلورية فلورية كمواد أولية وكعامل حتضري ميكن االستعاضة عنها باستخدام مركبات

الكربون ، أو بعمليات صناعية ليست من نفس النوع؛ وأن استخدام مركبات يةكلورية فلوراهليدرو
يتزايد بسرعة؛ وأن قطاع الطريان املدين مل حيرز تقدما  يف اعتماد تكنولوجيات يتزايد بسرعة؛ وأن قطاع الطريان املدين مل حيرز تقدما  يف اعتماد تكنولوجيات اهليدروكلورية فلورية 

بديلة يف التصاميم اجلديدة هلياكل الطائرات؛ وأن التخلص التدرجيي على صعيد العامل من مركبات 
؛ ٢٠١٠  ميكن حتقيقه يف عامأجهزة االستنشاق العاملة باجلرعات املقننةبون الكلورية فلورية يف الكر

وأن مثة بدائل موجودة جلميع استخدامات بروميد امليثيل املراقبة، لكن يلزم تسجيل بعض البدائل 
ات؛ وأن التنفيذ الكيماوية الرئيسية وتقدمي حوافز الستخدام بدائل غري كيماوية وإدارة متكاملة لآلف

التام للرقائق احلاجزة لتبخري التربة بربوميد امليثيل ميكن أن يقلل كثريا  من معدالت اجلرعات التام للرقائق احلاجزة لتبخري التربة بربوميد امليثيل ميكن أن يقلل كثريا  من معدالت اجلرعات 
، توفر طاقة عديدة ذات تأثري ضعيف يف تسبب االحترار العامليبضعة مربدات هناك واالنبعاثات؛ وإن 

ات هواء السيارات، ويرجح أن أ يف مكيف١٣٤ –  فلورية اهليدرو الكربونركباتملبكفاءة معادلة 
 ماليني ٣,٥تؤدي األداء نفسه يف قطاعات وتطبيقات أخرى؛ وأن نسبة كبرية من الكمية املكافئة لـ 

  من املواد املستنفدة لألوزون، املوجودة يف املصارف، متاحة جلمعها وإبادا بدالة استنفاد األوزونطن
  .واد املستنفدة لألوزون وانبعاثات غازات االحتباس احلراريختفيض املبتكلفة تربرها الفوائد العائدة من 
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 رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن عرض من  - سادساً
  عمل اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة للصندوق

  ذية  رئيس اللجنة التنفي منعرض  -ألف 
تعدد األطراف لتنفيذ املقدم السيد فيليب تشيموين، رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق   - ٢٢

مونتريال، تقريرا  عن أنشطة اللجنة التنفيذية منذ االجتماع الثامن عشر لألطراف يف تشرين مونتريال، تقريرا  عن أنشطة اللجنة التنفيذية منذ االجتماع الثامن عشر لألطراف يف تشرين  بروتوكول
، الذي غطى UNEP/OzL.Pro.19/4لتقرير الوارد يف الوثيقة ل وبصدد تلخيصه، ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

، واجتماعيها احلادي ٢٠٠٦نوفمرب /االجتماع اخلمسني للجنة، الذي عقد يف نيودهلي، يف تشرين الثاين
 قال إن اللجنة ،٢٠٠٧يوليو /مايو ومتوز/واخلمسني والثاين واخلمسني، اللذين عقدا يف مونتريال يف أيار

 ف ذ ف ذ ن ن  مليون دوالر، وقال إا عندما ت  مليون دوالر، وقال إا عندما ت ١٤٠,٦  مشروعا  بالتزام متويل يبلغ مشروعا  بالتزام متويل يبلغ٢٢٨التنفيذية أقرت ما جمموعه 
 من استهالك وإنتاجبدالة استنفاد األوزون  طن ٢٥ ٠٠٠ستسفر عن التخلص مما يقدر بأنه يكافئ 

  .املواد املستنفذة لألوزون
، ١٨/٩ أوهلا أن اللجنة التنفيذية أقرت، عمال  باملقررأوهلا أن اللجنة التنفيذية أقرت، عمال  باملقرر. وأبرز ثالثة منجزات رئيسية  - ٢٣

.  بشأن معاجلة املواد املستنفدة لألوزون غري املرغوبة، مبا يف ذلك النظر يف تدمريهااختصاصات دراسة
والثاين، أن اللجنة التنفيذية اختذت قرارا  هاما  يف السياسة العامة بشأن التخلص التدرجيي من استهالك والثاين، أن اللجنة التنفيذية اختذت قرارا  هاما  يف السياسة العامة بشأن التخلص التدرجيي من استهالك 

وبعد مناقشات . أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةمركبات الكربون الكلورية فلورية املستخدمة يف 
معقدة وخالفية اتفقت اللجنة التنفيذية على إطار عمل لتحسني املساعدة املقدمة إىل البلدان اليت حتتاج 

 ومن مث وافقت ،أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةإىل مركبات الكربون الكلورية فلورية لصناعة 
وثالثها أن اللجنة نظرت يف .  أخرىاللجنة على مشاريع لبلدين وعلى إعداد مشاريع لبلدان عديدة

 وأعطت .ا ا  بلد١٣اهليدروكلورية فلورية يف دراسات استقصائية عن استهالك مركبات الكربون 
البيانات اموعة األطراف شعورا  بضخامة املسألة واست خد م ت بالفعل مرجعا  يف املشاورات اجلارية البيانات اموعة األطراف شعورا  بضخامة املسألة واست خد م ت بالفعل مرجعا  يف املشاورات اجلارية 

غري أن . كلورية فلورية اهليدرو الكربونكباتبشأن تعجيل ممكن للتخلص التدرجيي من استخدام مر
 ما زال كلورية فلوريةاهليدروالكربون التحد ي الرئيسي  املتمثل يف تقرير كيفية معاجلة مسألة مركبات التحد ي الرئيسي  املتمثل يف تقرير كيفية معاجلة مسألة مركبات 

وبالنظر إىل أن مدة التخلص التدرجيي من هذه املركبات أطول، ال توجد لدى الصندوق املتعدد . قائما قائما 
غري أنه بالنظر إىل . بادئ توجيهية لتحديد التكاليف الزائدة القابلة للتسديداألطراف يف الوقت الراهن م

املناقشات اإلجيابية اليت جرت يف االجتماع املاضي للفريق العامل املفتوح العضوية، طلبت اللجنة 
  وثيقة مناقشة بشأن خيارات حتديد هذهقوم بإعدادالتنفيذية من أمانة الصندوق املتعدد األطراف أن ت

  .التكاليف
معها، وقال إنه فخور بأنه متكن من إعالن أن الصني، بتعاون الصندوق املتعدد األطراف   - ٢٤

 من استهالكها وإنتاجها ملركبات الكربون الكلورية فلورية، ما عدا ٢٠٠٧ يوليه/ختلصت متاما  يف متوزختلصت متاما  يف متوز
ف السنة من املوعد احملدد ، قبل سنتني ونصأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةكمية حمدودة لصناعة 

وختلصت بلدان أخرى أيضا  من اإلنتاج قبل فترة ال بأس ا من املواعيد اليت حددها وختلصت بلدان أخرى أيضا  من اإلنتاج قبل فترة ال بأس ا من املواعيد اليت حددها . للتخلص منها
وكانت الشراكة والتعاون والتعاضد هي األركان اليت قام عليها جناح الصندوق املتعدد . الربوتوكول
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خلطوات التالية هي ومع ذلك رمبا تكون ا. جنزاألطراف، وإن مثة أسبابا  تدعوه إىل االعتزاز مبا أ األطراف، وإن مثة أسبابا  تدعوه إىل االعتزاز مبا أ 
  .األصعب

  كلمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   -باء 
، مديره املعاون، السيد أد ميلكريت، فقال إن برنامج  اإلمنائيتكلم باسم برنامج األمم املتحدة  - ٢٥

  وبفضل األطراف . ونتريالاألمم املتحدة اإلمنائي فخور بأنه قام بدور يف حتقيق جناح بروتوكول م
 املوقعة على الربوتوكول، أصبح من املتوقع اآلن أن تستعيد طبقة األوزون صحتها يف النصف ١٩١الـ 

وإن كانت هذه أنباء سار ة، فإا تثري الذعر بتذكرينا كم كان طول الوقت الذي وإن كانت هذه أنباء سار ة، فإا تثري الذعر بتذكرينا كم كان طول الوقت الذي . الثاين من هذا القرن
  . ها هي نفسهااستغرقه إصالح الضرر الذي أحلقته البشرية ببيئت

 ريب حقيقي فيما إذا كان ميكن إقناع  كان هناكتوكولووقال إنه يف األيام األوىل لتوقيع الرب  - ٢٦
الناس بفوائد شيء غري منظور وغري ملموس يف عنان السماء يبعد عنهم مسافة طويلة، وفيما إذا كانت 

ويتضح من النغمة االحتفالية . احلكومات واتمعات تستطيع القيام بعمليات التكي ف الضروريةاحلكومات واتمعات تستطيع القيام بعمليات التكي ف الضرورية
وقال إن برنامج األمم املتحدة . الجتماع هذا األسبوع أن اجلواب على هذين السؤالني كان إجيابيا  جدا الجتماع هذا األسبوع أن اجلواب على هذين السؤالني كان إجيابيا  جدا 

اإلمنائي فخور بارتباطه ذا النجاح، وهو ملتزم بالتوفيق بني التدابري الرئيسية الالزمة للتصدي 
  .الوطنية وبإدخال تغيريات ذات مغزى يف حياة الناسللتحديات البيئية العاملية واألولويات 

 طبقة األوزون عافيةوقال إن البلدان النامية تواجه حتد يا  هائال  بالتزامها باملساعدة على استعادة وقال إن البلدان النامية تواجه حتد يا  هائال  بالتزامها باملساعدة على استعادة   - ٢٧
غري أن انتعاش البيئة العاملية، يف .  حاجة ملحة وفورية إىل العمل والطاقة واملاء إىلبينما حيتاج سكاا

بل إن واحدا  من أبرز جوانب جناح الربوتوكول كان بل إن واحدا  من أبرز جوانب جناح الربوتوكول كان . ة، ال ميكن فصله عن التنمية املستدامةالنهاي
  . إشراك العاملني املتقدم النمو والنامي يف إجياد تآزرات يف دعم التنمية املستدامة

وأشار إىل أن العشرين سنة اليت مرت بني توقيع الربوتوكول ونقطة منتصف املدة احملددة   - ٢٨
أن التعاون املتعدد األطراف ميكن أن بق األهداف اإلمنائية لأللفية تشكل بيانا  مثلجا  للصدور ق األهداف اإلمنائية لأللفية تشكل بيانا  مثلجا  للصدور لتحقي

غري أن اتمع الدويل حيتاج إىل االعتراف بأن الفقراء . حيس ن البيئة وحياة الناس الذين يعتمدون عليهاحيس ن البيئة وحياة الناس الذين يعتمدون عليها
ي سمح هلا باإلضرار بنموهم ي سمح هلا باإلضرار بنموهم هم أكثر الناس عرضة  للتهديدات البيئية وأن محاية البيئة ال ميكن أن هم أكثر الناس عرضة  للتهديدات البيئية وأن محاية البيئة ال ميكن أن 

وأى كلمته بتوكيد أن الروح التعاونية لربوتوكول مونتريال، ونيته الطموحة، وجه . االقتصادي
الش مويل ميكن أن تكون ق دوة  ملن يسعون إىل شق الطريق إىل األمام يف املرحلة الالحقة لعهد الش مويل ميكن أن تكون ق دوة  ملن يسعون إىل شق الطريق إىل األمام يف املرحلة الالحقة لعهد 

  .بروتوكول كيوتو

  يئةكلمة برنامج األمم املتحدة للب  - جيم
تكلمت باسم برنامج األمم املتحدة للبيئة السيدة سيلفي ليموت، مديرة شعبة التكنولوجيا   - ٢٩

 الربنامج، فقالت إن جناح بروتوكول مونتريال ميكن أن ي عزى  إىل عدد من  الربنامج، فقالت إن جناح بروتوكول مونتريال ميكن أن ي عزى  إىل عدد من لدىوالصناعة واالقتصاد 
طراف العاملة  األلدى  لألوزون العمل الدؤوب الذي قامت به الوحدات الوطنيةمن أمههاالعوامل 
فعلى .  متر اقتصاداا مبرحلة انتقال والبلدان اليت٥املادة  من بروتوكول مونتريال ١الفقرة مبوجب 
 ة السنني اخلمسخاللجنحت احلكومات فقد  والداين، ن الصعوبات اليت يعترف ا القاصيالرغم م
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من تغيري صناعات التجارية ت المتكنعشرة املاضية يف سن قوانني وإنفاذها على الصعيد الوطين، و
برنامج األمم املتحدة للبيئة لدى وإن برنامج العمل املتعلق باألوزون . أثناء هذه العمليةتكنولوجياا 

يف عمله هذا ويشعر باالرتياح .  جتري فيها عمليات التحو ل هذه جتري فيها عمليات التحو ل هذهبلدا  ناميا بلدا  ناميا  ١٤٥فخور بارتباطه بنحو 
يما ال سوألطراف ومرفق  البيئة العاملية، ووكاالت  املعونة الثنائية، ألطراف ومرفق  البيئة العاملية، ووكاالت  املعونة الثنائية،  الصندوق  املتعدد  ا الصندوق  املتعدد  األنه يلقي الدعم من

  .وكالتا السويد وفنلندا
وقالت إن دور برنامج األمم املتحدة للبيئة كوكالة منفذة هو تقدمي الدعم لبناء القدرات   - ٣٠

نشطة على واشتملت تلك األ. وللتكنولوجيا، واستخدم آليات إبتكارية لتحسني فعالية تلك األنشطة
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وبني وتشجيعإقامة شبكات إقليمية لوحدات األوزون الوطنية، 

 متر اقتصاداا مبرحلة  مساعدة الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليتافالشمال واجلنوب؛ واستهد
؛ واستخدام جمالس التجارة ‘دربنيتدريب امل’ على االمتثال اخلاص املباشر للربوتوكول؛ وج انتقال

وكانت نتيجة هذا العمل وحدات أوزون وطنية أوسع اط العا  وأكثر وكانت نتيجة هذا العمل وحدات أوزون وطنية أوسع اط العا  وأكثر . ومؤسسات اجلمارك اإلقليمية
  .فع اليةفع الية
وأشارت إىل أن تقييما  مستقال  أ جر ي  مؤخرا  ألنشطة برنامج املساعدة على االمتثال أظهر أن وأشارت إىل أن تقييما  مستقال  أ جر ي  مؤخرا  ألنشطة برنامج املساعدة على االمتثال أظهر أن   - ٣١

، وخباصة منها البلدان اليت ٥امتثال األطراف العاملة مبوجب املادة الربنامج قد ساهم مسامهة كبرية يف 
وقد أجنزت وحدة .  منها١٠٠تستهلك كمية منخفضة، اليت يساعد برنامج األمم املتحدة للبيئة اآلن 

 بلدان وهي تقوم اآلن بتنفيذ مشاريع لتعزيز ١٠٧اإلجراءات املتعلقة باألوزون برامج قطرية يف 
ونتيجة  لذلك تناقصت ونتيجة  لذلك تناقصت .  مماثل من البلدان، وتساعد على سن قوانني ون ظ م ترخيص مماثل من البلدان، وتساعد على سن قوانني ون ظ م ترخيصاملؤسسات يف عدد

عالوة  على ذلك، بلغت مجيع البلدان، اليت تستهلك كميات قليلة، أو عالوة  على ذلك، بلغت مجيع البلدان، اليت تستهلك كميات قليلة، أو . حاالت عدم امتثال الربوتوكول
ما غري أنه إىل جانب هذا النجاح .  يف املائة قبل املوعد احملدد بسنة٥٠جتاوزت هدف التخفيض بنسبة 

زالت هناك حتد يات ينبغي مواجهتها، ال سيما االجتار غري املشروع باملواد املستنفدة لألوزون؛ زالت هناك حتد يات ينبغي مواجهتها، ال سيما االجتار غري املشروع باملواد املستنفدة لألوزون؛ 
والتخلص التدرجيي مما تبق ى من املواد املستنفدة لألوزون؛ وتوفري املعلومات عن التكنولوجيات الناشئة والتخلص التدرجيي مما تبق ى من املواد املستنفدة لألوزون؛ وتوفري املعلومات عن التكنولوجيات الناشئة 

إلزالة مركبات " بداية سريعة" بربامج املتصلة باملواد املعفاة من بني املواد املستنفدة لألوزون؛ واملبادرة
  . كلورية فلوريةاهليدروالكربون 

  )اليونيدو(كلمة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   -دال 
تكلم السيد دميتري بيسكونوف، املدير اإلداري ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   - ٣٢

نظام األوزون كوكالة منفذة يف وقت متأخر نسبيا ، يف نظام األوزون كوكالة منفذة يف وقت متأخر نسبيا ، يف ، فأشار إىل أن اليونيدو انضمت إىل )اليونيدو(
 اللدائنية، مث انتقلت إىل قطاع التربيد، فعززت اويالرغونفذت أول مشاريعها يف قطاع . ١٩٩٢عام 

وانتقلت فيما بعد إىل قطاعات . استخدام اهليدروكربونات كبديل ملركبات الكربون الكلورية فلورية
، بلدا بلدا  ٦١ مشروع يف ١٠٠٠ حىت اآلن حنو ونفذت اليونيدو. اد التبخرياهلالونات، واملذيبات، ومو

 من املواد  حمسوبة بدالة استنفاد األوزون طن٥٠ ٠٠٠وبذلك ساعدت على التخلص مما يكافئ 
ألطراف العاملة مبوجب  يف املائة من جمموع املواد اليت ختلصت منها ا٣٠املستنفدة لألوزون، أو حنو 

  .بلدا بلدا  ١١ليونيدو أيضا  وحدات األوزون الوطنية يف ليونيدو أيضا  وحدات األوزون الوطنية يف وتدعم ا. ٥املادة 
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وقال إن اليونيدو، يف سياق املناقشات الراهنة لألطراف حول إمكانية تعجيل التخلص   - ٣٣
، تتطلع قدما  إىل املسامهة يف تفهم املسائل املعقدة ، تتطلع قدما  إىل املسامهة يف تفهم املسائل املعقدة اهليدروكلورية فلوريةالتدرجيي من مركبات الكربون 

ع اخلربات يف هذه املسألة بغية مساعدة ي وتقوم اليونيدو اآلن مببادرة لتجم. املعنية هناوتقنيا وتقنيا  علميا علميا 
 .٥األطراف العاملة مبوجب املادة 

  عرض مقدم من البنك الدويل  -هاء 
قالت السيدة كاثرين سيارا، نائبة الرئيس لشؤون التنمية املستدامة بالبنك الدويل، إنّ البنك   - ٣٤

 الذين ما فتئوا يعملون بثبات لوضع سياسات ٥ملة مبوجب املادة يشيد بشركائه من األطراف العا
. ملواد املستنفدة لألوزونا  منوبرامج حلماية األوزون من شأا أن تتيح التخلص التدرجيي املستدام

 مكّن البلدان النامية من أن تتخلص تدرجييا من حنو ١٠وأشارت املتكلّمة إىل أنّ بدء نفاذ املادة 
 وذلك بفضل نقل ٢٠٠٦ األوزون من هذه املواد مع اية عام سوبة بدالة استنفاد طن حم٣٧٥ ٠٠٠

فعندما بدأ نفاذ هذه املادة، . التكنولوجيا واملساعدة التقنية والسياساتية والتمويل على سبيل املنحة
 ة من عدم اليقني بشأن التكنولوجيات املناسبة والتكاليف والنهوج؛ لكنكانت هناك حاالت عد

ويف . الصندوق املتعدد األطراف ظهر كأداة فعالة لتقدمي املساعدة احملددة لبلوغ أهداف واضحة املعامل
، قام فريق التقييم املستقل التابع للبنك الدويل بتوثيق اإلجنازات اليت حتققت يف إطار آلية ٢٠٠٤عام 

  .افية يف جمال التنمية املستدامةالتمويل اخلاصة بالربوتوكول، مبا يف ذلك ما حتقق من الفوائد اإلض
وقالت السيدة سيارا إنّ البنك الدويل فخور بأن يكون يف مقدمة املشاريع والنهوج الرائدة   - ٣٥

اليت استجابت لالحتياجات القطرية الناشئة واحترمت يف الوقت نفسه طلب الصندوق على املساءلة 
 على التنفيذ الوطين والنتائج القابلة للقياس، وركّزت عمليات البنك. وفعالية التكاليف واالستدامة

 لكي يرصد التكنولوجيا الناشئة ويستعرض سالمة املقترحات من  تقنياً استشارياًوأنشأ البنك فريقاً
ومع بلوغ معايري التأهيل وفعالية التكاليف مرحلة النضج مع اقتراب األجل النهائي الذي . الناحية التقنية

وجاًحدده الربوتوكول، جر قائمة ب البنك أمناط متويل بديلة يف إطار الصندوق، حيث استحدث 
على األداء تتيح للبلدان املرونة يف توجيه التمويل حنو ااالت ذات األولوية والعمل يف الوقت نفسه 

. على وضع سياسات تكميلية لعمليات خفض املواد املستنفدة لألوزون، اليت تتم على املستوى الوطين
، وركّز على االمتثال ٢٠٠٠ أسهم ذلك بدوره يف االجتاه االستراتيجي اجلديد للصندوق يف عام وقد

   مشروع يف ٦٠٠، نفّذ البنك حنو ٢٠٠٦ومع اية عام . وعلى عمليات اخلفض اإلمجايل الدائمة
طن من  ٢٦٠  ٠٠٠ مليون دوالر وأقصى بذلك ما يقرب من ٦٨٧، حيث صرف ما جمموعه بلداً ٢٥
  .د املستنفدة لألوزوناملوا
وأعادت املتكلّمة التأكيد على أنه رغم النجاحات اليت أحرزها بروتوكول مونتريال   - ٣٦

إذ هناك حاجة . تعدد األطراف، واليت تستحق اإلشادة ا، فإنه ال يزال مثة عمل صعباملوالصندوق 
ام ملركبات الكربون الكلورية إىل حبث السبل الكفيلة مبساعدة البلدان على ضمان االستهالك املستد

فقد أظهر تنفيذ اخلطط الوطنية والقطاعية للتخلص التدرجيي األمور اليت تلزم . فلورية وللهالونات
وأوضحت . إلحالل االلتزام فيما بني أصحاب املصلحة، ولتيسري حتول األسواق وتعزيز االستدامة
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 نسيان قضية ٢٠١٠ لضمان أالّ يتم بعد عام حقاًاملتكلّمة أنّ السؤال يكمن يف حتديد ما ميكن فعله ال
  .األوزون وأالّ يندثر ما شيد من القدرات والبىن التحتية

 حتتاج، لكي تضع سياسة طويلة األجل ٥ العاملة مبوجب املادة األطرافوقالت املتكلّمة إنّ   - ٣٧
لعرض والطلب العامليني بشأن التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، إىل فهم أفضل ل

من هذه املادة يف تطبيقاا كمادة وسيطة وكمادة غري وسيطة، وللمتطلبات يف املستقبل من املعدات 
العاملة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وملدى توافر املواد املستنفدة لألوزون وتكلفتها، 

 هناك حاجة إىل ترتيب األولويات على املستوى وأضافت قائلة إنّ. وللسياسة البيئية العاملية الراهنة
. القطري، مع مراعاة التحليالت القطاعية للتكاليف والفوائد وقدرة الصناعة على استيعاب التكنولوجيا

فاالستثمار القائم بذاته وأنشطة املساعدة التقنية ال تكفي لتحقيق التخلص التدرجيي املستدام؛ إذ النتائج 
الل امللكية والتزام مجيع أصحاب املصلحة بوضع السياسة العامة الالزمة وبتهيئة ال تتحقق إالّ من خ

  .املناخ املؤسسي

  عرض مقدم من مرفق البيئة العاملية  -واو 
 رئيس املوظفني التنفيذيني مبرفق البيئة العاملية، إنّ نائبةغيست،  - ا بليسيشيقالت السيدة باتر  - ٣٨

 من البلدان ذات االقتصادات ١٨يف إجنازات نظام األوزون، حيث ساعد املرفق فخور بإسهامه بفعالية 
فقد رصد املرفق يف هذه . اليت متر مبرحلة انتقال على الوفاء بالتزاماا مبوجب بروتوكول مونتريال

 مليون دوالر ملا تبذله ١٨٧ قدره  إضافياً مليون دوالر على شكل منح، وحشد مبلغا١٨٣ًالبلدان مبلغ 
 يف املائة ٩٩لدان من جهود كُلِّلت خبفض الستهالكها من املواد املستنفدة لألوزون مبا يزيد عن تلك الب

 . استنفاد األوزون طن حمسوبة بدالة٣٠٠ ٠٠٠حيث مت التخلص التدرجيي من حنو 

وأنه ال تزال هناك حتديات مع ذلك لضمان استعادة طبقة األوزون لكامل عافيتها ولضمان   - ٣٩
وأن مرفق البيئة العاملي ال يزال ملتزماً مبساعدة البلدان املتلقية .  نظامي األوزون واملناخالتكامل بني

املؤهلة لتنفيذ تدابري محاية طبقة األوزون وخباصة باالقتران مع تدابري ختفيض إطالقات غازات االحتباس 
باستنفاد األوزون بدعم  اخلاصة ةوعلى هذا األساس رخصت استراتيجية مرفق البيئة العاملي. احلراري

األنشطة الرامية إىل مساعدة البلدان املؤهلة اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال للتخلص التدرجيي من 
مركبات الكربون الكلورية فلورية تبعاً جلداوهلا الزمنية، ولكنها شجعت على التآزر مع التدخالت 

 اخلاصة بتغري املناخ أجازت تقدمي ةالبيئة العاملييضاف إىل ذلك أن استراتيجية مرفق . اخلاصة باملناخ
الدعم الستبدال املعدات احملتوية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف سياق الربامج الكلية 

وأقرت استراتيجية األوزون كذلك . لكفاءة الطاقة، حيث أن ذلك سوف يعظم من املنافع املناخية
  .اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتةبالروابط القوية مع تنفيذ 

وقالت إنه من الواضح بصورة متزايدة أن قضايا البيئة العاملية مترابطة ومتشابكة، وأن إجياد   - ٤٠
وأن اتمع الدويل سوف حيتاج بصورة متزايدة ألن . حلول هلا ال ميكن أن يتم مبعزل عن اآلخرين

لتآزر فيما بني االتفاقات البيئية العاملية وذلك لعالج ومحاية طبقة األوزون، يظهر قدرته على بناء أوجه ا
  .واملناخ العاملي، والتنوع البيولوجي واملمتلكات العاملية املشاع األخرى
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  بيانات رؤساء الوفود  -سابعاً 
من رفيع املستوى من جانب الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين الألقيت بيانات أثناء اجلزء   - ٤١

فيجي، األرجنتني، الواليات املتحدة : جانب األطراف التالية املدونني حسب ترتيب إلقائهم البيانات
نيابة عن االحتاد األورويب ودوله (األمريكية، زمبابوي، الصني، غينيا، اجلماعة األوروبية، الربتغال 

 مجهورية ترتانيا املتحدة، ، غابون، السويد، كولومبيا، اهلند، إيطاليا، موريشيوس، كوبا،)األعضاء
ساموا، أوغندا، املكسيك، اليابان، اجلمهورية الدومينيكية، صربيا، السنغال، جزر سليمان، بوتان، 

 الربازيل، جنوب أفريقيا، جيبويت، النرويج، فرنسا، بنن، مجهورية الكونغو الدميقراطية، كرواتيا،
ا، امللديف، اجلزائر، منغوليا، موريتانيا، كينيا، ، كمبودي) البوليفارية-مجهورية (سورينام، فرتويال 

تايلند، شيلي، توغو، إندونيسيا، مجهورية كوريا، مصر، سويسرا، االحتاد الروسي، لبنان، تركيا، 
، نيوزيلندا، غانا، الفلبني، نيجرييا، ) املوحدة-واليات (رواندا، قريغيزستان، ميامنار، ميكرونيزيا 

  .عبية الدميقراطية، ماليزيا، سري النكا، إكوادور وباكستانليبرييا، مجهورية الو الش
  .أدىل ممثل الكرسي الرسويل ببيان بصفته مراقباًً غري طرف  - ٤٢
  .وأدىل كذلك ببيانات ممثلو منظمة السلم األخضر الدولية، واملعهد الدويل للتربيد  - ٤٣
 هذا االجتماع وملسامهاا أعرب مجيع املتحدثني عن تقديرهم حلكومة كندا الستضافتها  - ٤٤

وهنأ كثريون من املمثلني أعضاء املكتب على انتخام، . املهمة يف تطوير بروتوكول مونتريال وإجنازاته
تعدد األطراف املووجهوا الشكر إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة األوزون وأمانة الصندوق 

والناشطني اآلخرين ملا قاموا والعلماء امللتزمني تقييم العلمي ووكاالت التنفيذ، والبلدان املاحنة وأفرقة ال
  .به من دور يف إجناح تطوير وتنفيذ الربوتوكول

تعدد األطراف الذي أظهر أن املقال العديد من املمثلني إن الربتوكول هو مثال لالتفاق البيئي   - ٤٥
عالية من خالل منظومة األمم املتحدة الدول والناشطني بإمكام معاجلة املشكالت البيئية الدولية بف

وأبرز البعض العناصر اليت كان هلا دخل كبري يف إجناح الربوتوكول، ومن بينها إنشاء . متعددة األطراف
 مبوجب ٥صندوق متعدد األطراف لتقدمي املساعدة املالية والتقنية إىل األطراف العاملة مبوجب املادة 

ت متفاوتة، واملشاركة النشطة من جانب مجيع أصحاب املصلحة مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كان
مبدأ واملبدأ التحوطي، متحدثان وذكر . املعنيني يف تطوير وتنفيذ الربوتوكول، وقاعدته العلمية القوية

لربوتوكول ان مساندان آخران هامآن مبدمااملسؤوليات املشتركة وإن كانت متفاوتة على أساس أ 
  .تخدامهما لتناول املشكالت البيئية وخباصة تغري املناخ ينبغي اسمونتريال

ذكر الكثري من املمثلني أنه وإن كانت هناك أسباب لالحتفال بنجاح الربوتوكول فال يزال   - ٤٦
هناك الكثري من العمل الذي ينبغي القيام به، وأن األطراف حمتاجة إىل جتديد التزاماا بتنفيذ أهداف 

تسترد طبقة األوزون عافيتها وأن تستقر عند املستويات اليت كانت سائدة قبل الربوتوكول وضمان أن 
ووصف معظم املتحدثني استمرار استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بأا حتد . ١٩٨٠

ويف هذا السياق، أعرب الكثري من املمثلني عن التزامهم . رئيسي ينبغي التصدي له أثناء هذا االجتماع
تخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قبل املوعد احملدد يف اجلداول الزمنية، بال
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وحث .  تغري املناخمكافحة فقط طبقة األوزون وإمنا سيسهم أيضاً يف ليس مشددين على أن ذلك يفيد
 العشرين العديد من املتحدثني أيضاً األطراف على تفادي التراخي، وحثهم على اغتنام العيد

 واقترح أحدهم أنه .للربوتوكول الختاذ التزامات أقوى بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
إذا اتفقت األطراف على جدول زمين معجل للتخلص التدرجيي السريع من مركبات الكربون 

األطراف املتفق اهليدروكلورية فلورية، فإن الربوتوكول سوف يصبح أكثر االتفاقات البيئية املتعددة 
  .عليها حىت اآلن من حيث الفعالية يف مكافحة تغري املناخ

وقال أحد املمثلني إنّ البدائل ادية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية متوفّرة وميكن   - ٤٧
اعتمادها بشكل فعال من حيث التكاليف، وإنّ فرص األسواق اجلديدة ميكن إجيادها للبدائل املالئمة 

وشدد عدة متكلّمني على الروابط القائمة بني معاهدات األوزون واالتفاقات البيئة ذات . كثر للبيئةأ
 واتفاقية األمم الصلة مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق ا

أو التصحر وخباصة يف /يد واملتحدة ملكافحة التصحر يف تلك البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشد
تنفيذها بشكل منسق ل، حيث أكّدوا أمهية ضمان السبل الكفيلة أفريقيا، واتفاقية التنوع البيولوجي

وقال عدة ممثلني لألطراف العاملة مبوجب . لضمان مسامهتها مجيعا يف التنمية املستدامة ومحاية البيئة
ضعيفة بشكل خاص حيال تغري املناخ وغريه من التغريات  إنّ الدول النامية اجلزرية الصغرية ٥املادة 

 يف هذا االجتماع إىل اختاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن مركبات تسعىالبيئية، وحثّوا األطراف على أن 
  .الكربون اهليدروكلورية فلورية

وفيما اتفقوا على اعتماد جدول معجل للتخلص التدرجيي التام من مركبات الكربون   - ٤٨
 يتمكنوا من تنفيذ ن أم ل٥دروكلورية فلورية، قال معظم املتكلمني من األطراف العاملة باملادة اهلي

تعدد املجدول معجل للتخلص التدرجيي ما مل يتلقوا مساعدات مالية وتقنية كافية عن طريق الصندوق 
ين إىل تلك وشدد العديدون على ضرورة تقدمي الدعم املايل والتق.  للربوتوكول التابعاألطراف

الصناعات اليت حتولت من مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل مركبات الكربون اهليدروكلورية 
من مركبات اهليدروكلورية فلورية إىل تكنولوجيات صديقة للمناخ التايل فلورية من أجل التحول 

التزامهم بتوفري الدعم  عن ٥وأعرب العديد من ممثلي األطراف غري العاملة باملادة . وصديقة لألوزون
املايل والتقين املناسب للبلدان النامية من أجل التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف 

 واقترح أحدهم أنه قد يكون من الضروري احملافظة على مستوى املساعدة املالية والتقنية .وقت مبكر
عشرة اخلمسةا احلالية أثناء السنوات العشر إىل اليت يقدمها الصندوق املتعدد األطراف عند مستويا 

القادمة للتمكن، إىل جانب أمور أخرى، من دعم التخلص التدرجيي املعجل من مركبات الكربون 
 واختاذ التدابري احملتملة الرامية إىل تدمري ٥اهليدروكلورية فلورية لدى األطراف العاملة مبوجب املادة 

  .ورية فلورية واهلالوناتخمزونات مركبات الكربون الكل
ومن بني التحديات األخرى اليت أشار املتكلمون إىل أا تواجه الربوتوكول، ضرورة تقليل   - ٤٩

استخدام مركبات الكربون الكلورية الفلورية يف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، مع مراعاة 
إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل؛ ن ماآلثار اليت قد تترتب على الصحة البشرية؛ والتقليل 
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وشدد العديد من املمثلني .  املواد املستنفدة لألوزون ونفاياتوتشجيع التدمري السليم بيئياً ملخزونات
على ضرورة مكافحة االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون ويف ذلك السياق، أكد بعضهم 

 لتمكينها من إنشاء نظم فعالة ٥ساعدة لبلدان األطراف العاملة باملادة املتوفري االستمرار يف على أمهية 
 أحدهم أن هناك  واقترح.لتراخيص االسترياد والتصدير وتدريب موظفي اجلمارك يف البلدان النامية

رمسي للموافقة املسبقة عن علم بني وحدات األوزون الوطنية لدى البلدان حاجة إىل تنفيذ نظام غري 
القائمة بالتجارة وقال إن عمل بطاقات عبوة موحدة للمواد املستنفدة لألوزون يف ضوء النظام العاملي 

 االجتار غرياملوحد للتصنيف ووسم املواد الكيميائية قد يصبح وسيلةً مفيدةً للغاية للمساعدة يف منع 
لتربيد امللوثة مبركبات الكربون ووجه أحد املمثلني االنتباه إىل مشكلة معدات ا. املشروع يف هذه املواد

 اليت تستورد بصورة غري شرعية إىل البلدان اليت ليست لديها قدرة على تدمريها بصورة الكلورية فلورية
  .سليمة بيئياً ودعا األطراف إىل اختاذ مقرر بشأن إنشاء مراكز إقليمية لتدمري مثل هذه املعدات

ة تصديق بلدام على صكوك متعلقة باألوزون قدم متكلمون كثريون صورة عامة عن حال  - ٥٠
وقد مشل هذا األخري العمل من أجل التخلص . وعن جهودهم للوفاء بالتزامام يف إطار الربوتوكول

أحياناً قبل املواعيد املنصوص عليها يف كان يتم حتقيقه التدرجيي التام من املواد اخلاضعة للرقابة الذي 
كنولوجيات البديلة والسعي القتنائها، مبا يف ذلك التكنولوجيات غري الضارة اجلداول املعنية؛ وتعزيز الت

باملناخ؛ ومكافحة االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون عن طريق وسائل كثرية من بينها 
إنشاء نظم تراخيص لتصدير واسترياد هذه املواد وتدريب موظفي اجلمارك؛ والتأكد من إخضاع 

االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل وإعفاءات االستخدامات الضرورية الستخدام مركبات إعفاءات 
عدم الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، لضوابط صارمة وضمان 

  .استخدامها يف أكثر مما هو ضروري
تعدد األطراف امللشكر إىل الصندوق  با٥وتقدم كثري من ممثلي بلدان األطراف العاملة باملادة   - ٥١

 ملا قدمته من دعم يف تنفيذ الربوتوكول ٥وللوكاالت املنفذة له وملختلف األطراف غري العاملة باملادة 
 على مواصلة تقدمي ٥ وحث العديد من املمثلني األطراف غري العاملة مبوجب املادة .يف البلدان النامية

 خلطط إدارة التخلص ٥ جانب األطراف العاملة مبوجب املادة املساعدة لضمان التنفيذ الناجح من
وشدد آخرون على ضرورة ضمان توافر بدائل تتسم بالكفاءة وتكون يف متناول اليد . التدرجيي النهائي

 طبقة األوزون فقط بل وستحمي كذلك  ليسللمواد املستنفدة لألوزون، الذين قالوا عنها أا ستحمي
شدد كثري من املتحدثني على أمهية أنشطة زيادة الوعي وبرامج التدريب لفنيي و. نظام املناخ أيضاً

التربيد، وموظفي اجلمارك والعاملني اآلخرين وذلك لضمان التنفيذ الناجح لربوتوكول مونتريال وحثوا 
  .الصندوق املتعدد األطراف على مواصلة دعم مثل هذه األنشطة

 شرحاً موجزاً للجهود اليت جنح فيها ٥غري العاملة باملادة األطراف البلدان قدم ممثل إحدى و  - ٥٢
 التحولبلده يف التخلص من استخدام بروميد امليثيل وأعلن أن بلده سوف حيقق يف القريب العاجل 

ومشرياً إىل أن بلده . لبدائل وبذلك فقد قرر أال يقدم تعيينات استخدامات حرجة للسنوات التاليةلالتام 
 لربوميد امليثيل يف العامل، أكد أن التقدم الذي أحرزه بلده يبني ةستهلكامل انبلدالأكرب  من بنيثاين الهو 
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وحث األطراف األخرى على أن حتذو حذو  ممكن أن التخلص التدرجيي التام من بروميد امليثيل أمر
زاماً وأثىن أحد املتكلمني على التقدم الذي أُحرز وحث األطراف األخرى على أن تثبت الت. بلده

وأعرب أحدهم عن قلق من أن املقترح الذي يقضي  .حقيقياً بالتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل
 أن تبلغ عن وارداا املتوقعة من بروميد امليثيل ٥بضرورة الطلب إىل األطراف العاملة مبوجب املادة 

. ٥ العاملة مبوجب املادة سنوياً إىل أمانة األوزون سوف يشكل عبئاً إضافياً قد ترفضه بعض األطراف
وشدد ممثل آخر على احلاجة إىل إجياد بدائل صاحلة لربوميد امليثيل الستخدامات احلجر الصحي 

، وحث األطراف على قبول ٥ومعاجلات ما قبل الشحن لدى األطراف العاملة مبوجب املادة 
 من ختفيض ٥وجب املادة تكنولوجيات بديلة كاملعاجلة باحلرارة وذلك للسماح لألطراف العاملة مب

  .استخدامها لربوميد امليثيل
تأييدهم ملشروع قرار عن وفيما يتعلق مبستقبل بروتوكول مونتريال، أعرب كثري من املتكلمني   - ٥٣

وقال أحد املمثلني إن التفكري يف ). ، الفرع واو(UNEP/OzL.Pro.19/3قدمته كندا حول هذا املوضوع 
 اجتاه ميكن أن يساهم به يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى مستقبل هيكل الربوتوكول وما

سليم ولكن من السابق ألوانه أن نتكلم عن اعتماد مقرر إلعادة صياغة هيكل الربوتوكول يف الوقت 
وتساءل الكثري من املتكلمني عن مصري الربوتوكول عندما يتم بلوغ املوعد النهائي للتخلص . احلاضر
  وأكد كثري من األطراف العاملة باملادة . ي التام من مركبات الكربون الكلورية الفلوريةالتدرجي

.  ترتلق بلدام مرة أخرى إىل عهد ما قبل الربوتوكولحىت ال استمرار حاجتهم للدعم التقين واملايل ٥
طراف العاملة  تنفيذ االتفاقية بني األذي ساد إبانالتضامن الروح وأعربوا عن أملهم يف أن يستمر 

  .٥ واألطراف غري العاملة باملادة ٥باملادة 
 بأنه قد يكون من املفيد حبث ما إذا ٥اقترح ممثل أحد األطراف غري العاملة مبوجب املادة   - ٥٤

كان ميكن للصندوق املتعدد األطراف أن يعمل كآلية مالية التفاقات بيئية متعددة أطراف أخرى يف 
أن ذلك أضاف  و.ة بني الصندوق ومرفق البيئة العاملي تعزيز الروابطيائية وكيفيةجمال إدارة املواد الكيم

  .من شأنه أن يضمن عدم ضياع اخلربات اليت اكتسبها الصندوق ووكاالته املنفذة
وقال إن من . وأعرب ممثل آخر عن قلقه بشأن مستقبل طبقة األوزون ومستقبل البشرية  - ٥٥

ركبات مل الترويجضي وتفادي احللول اليت ختلق مشاكل يف املستقبل مثل الضروري التعلم من أخطاء املا
وقال . الكربون اهليدروكلورية فلورية يف جهد للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية

إنه قد حان األوان لالعتراف بأن الطبيعة أكثر تعقيداً وعمقاً مما كان يظَن عادةً، وطالب فريق 
 وأملح إىل أن. وجيا والتقييم االقتصادي بأن يبحث عن بدائل مستمدة من الطبيعة بصورة خالصةالتكنول
  . نتحاشى االنتظار حىت حنتفل بالعيد املائة لتنفيذ بروتوكول مونتريالحىت ضروري ذلك
  مدى احلاجة إىل زيادة التعاون الدويل بغية، أثناء حديثه كمراقب،وأبرز ممثل جلهة غري طرف  - ٥٦

  .تعزيز التحالف بني اإلنسان والبيئة
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وقال ممثل ملنظمة غري حكومية إن بروتوكول مونتريال يقدم أربعة دروس قيمة بشأن كيفية   - ٥٧
أن التعاون الدويل أساس ألجل االستجابة الفعالة لألزمات البيئية، وأن اتمع : معاجلة املشاكل البيئية

لعب دوراً قوياً يف معاجلة مثل هذه األزمات، وأنه ينبغي للسياسات  أن ي، بل وجيب عليه،املدين ميكنه
احلكومية أن تنهض على أساس العلم واملبدأ التحوطي، وأن األهداف اإللزامية للتخلص التدرجيي من 

وقال إن الربوتوكول يعكس مصاحل الصناعة، . املواد الضارة بالبيئة مهمة للغاية لتحقيق نتائج حقيقية
وقال إن . أنه كان ميكن حتقيق املزيد لتشجيع تطوير وتسويق تكنولوجيات أكثر أماناًمع ذلك، و

صناعة املواد الكيميائية جيب أن تتحمل مسؤولية األضرار الكبرية اليت جنمت عن منتجاا، وأن تسهم 
  .مالياً يف التدمري السليم بيئياً لألرصدة من املواد املستنفدة لألوزون

نظمة حكومية دولية بأنه على الرغم من كون التربيد ذا أمهية حيوية لإلنسانية، وصرح ممثل مل  - ٥٨
ويلعب دوراً إجيابياً يف التنمية املستدامة نظراً لتعدد استخداماته، مبا يف ذلك حفظ األغذية، والصحة 

كما أن . تربيدثل حتديني هائلني لقطاع المت، سامهته يف تدهور طبقة األوزون وتغري املناخوالطاقة، فإن م
استبدال مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بنظم تربيد أقل كثافة يف استخدام الطاقة واستخدام 

 غري أنه من الضروري تقدمي املعلومات واملساعدة .املربدات الصديقة للبيئة ميثالن احلل هلذه التحديات
  . أجل دعم هذه العملية من٥املالية والتقنية إىل األطراف العاملة مبوجب املادة 

  )٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٨ابتداًء من (اجلزء التحضريي : اجلزء الثاين
  املسائل التنظيمية  -أوالً 

والسيد مايكل سورنسني ) األرجنتني(افتتح الرئيسان املشاركان، السيدة مارسيا نيفاجي   - ٥٩
  من يوم الثالثاء،  ١٠/١٠اجلزء التحضريي من االجتماع وذلك يف الساعة ، )منركاالد(

 بياناً ،األمني التنفيذي ألمانة األوزونغونزاليز، قدم السيد ماركو و. ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٨
  .افتتاحياً

 احلكومة الكندية على استضافتها  وشكر،ونزاليز باملشاركني يف االجتماعغرحب السيد   - ٦٠
هود اجلبارة اليت بذلتها احلكومات وأثىن على ما أمساه باجل. جتماعات الذكرى العشرينالألنشطة و

نه بالرغم من أن ذلك أو. واألفراد واملنظمات للتخلص التدرجيي من أغلبية املواد املستنفدة لألوزون
به، فمن الضروري أن جتدد األطراف التزامها بالتخلص التدرجيي التام من أن حيتفى النجاح يستحق 

مث انتقل إىل جدول أعمال . ٥ بلدان األطراف العاملة باملادة بقية املواد املستنفدة لألوزون، وخباصة يف
االجتماع الراهن، فقال إنه سيكون من الضروري النظر يف خمتلف املقترحات اخلاصة بالتعجيل جبدول 

وكذلك يف التخلص التدرجيي التام من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وفقاً للربوتوكول، 
وتشمل القضايا الرئيسية األخرى املطروحة . ٥هود األطراف العاملة باملادة مستوى التمويل لدعم ج

على األطراف تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل؛ وحالة إبالغ البيانات، ونظم 
التراخيص وخطط العمل؛ والقضايا املتصلة باالمتثال؛ واالجتار غري املشروع؛ ومستقبل الصندوق 

وقال إن مداوالت األطراف ينبغي أن تسودها روح . األطراف ومؤسسات الربوتوكول األخرىتعدد امل
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التعاون والنوايا احلسنة اليت كانت متيز املفاوضات األصلية اليت دارت بشأن الربوتوكول وتنفيذه طوال 
 كري وأن التب تتطلب تنقيحاً مستمراً،إن أية معاهدة بيئية ناجحةإىل وخلص بالقول . السنوات املاضية

 ثدارسة حتديات السياسات املستقبلية تيسر إجراء مناقشات مستنرية ومتعمقة تفضي إىل حتديب
  .الربوتوكول ورفع درجة فعاليته

  إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي  -ألف 
قدم الرئيس املشارك جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي الوارد يف الوثيقة   - ٦١

UNEP/OzL.Pro.19/1.  للجزء التحضريي على التايل وعقب ذلك اعتمدت األطراف جدول األعمال
  :الوثيقةتلك أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف 

  :املسائل التنظيمية  - ١
  إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛  )أ(    
  .تنظيم العمل  )ب(    

  :٢٠٠٨النظر يف عضوية األجهزة املنشأة مبوجب الربوتوكول لعام   - ٢
  أعضاء جلنة التنفيذ؛  )أ(
أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول   )ب(

  مونتريال؛
  .الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية  )ج(

التقريران املاليان للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون   - ٣
ريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وميزانيتا بروتوكول وبروتوكول مونت

  .مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
  :املسائل املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  - ٤

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم التدابري الالزمة   )أ(
ألوزون، مع التركيز على مركبات الكربون اهليدروكلورية للتصدي الستنفاد ا

  ؛)١٨/١٢املقرر (فلورية 
النظر يف إدخال تنقيحات على جدول التخلص التدرجيي التام من مركبات   )ب(

  الكربون اهليدروكلورية فلورية اخلاص بربوتوكول مونتريال؛
يدروكلورية النظر يف اختاذ مزيد من التدابري بشأن مركبات الكربون اهل  )ج(

  .فلورية
  :النظر يف املسائل املتصلة بربوميد امليثيل  - ٥

 ٢٠٠٨استعراض تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام   )أ(
  ؛٢٠٠٩وعام 
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تقرير ومقترح بشأن منع االجتار يف خمزونات بروميد امليثيل الضار باألطراف   )ب(
الجتماع الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول تقرير ا (٥العاملة مبوجب املادة 

  ).٩٧، الفقرة UNEP/OzL.Pro.18/10)((مونتريال 
  :النظر يف املسائل املتصلة بالصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال  - ٦

  احلاجة إىل إجراء دراسة عن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفترة   )أ(
  ؛٢٠١١ - ٢٠٠٩

نظر يف طلب اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف تغيري اختصاصاا ال  )ب(
  .بإدخال تعديل إذا اقتضت الضرورة يف عدد املرات اليت جتتمع فيها اللجنة

رصد عمليات نقل املواد املستنفدة لألوزون ومنع االجتار غري املشروع فيها عرب   - ٧
  ).١٨/١٨املقرر (احلدود 

ائل املتصلة بالتحديات اليت يواجهها بروتوكول مونتريال يف املستقبل النظر يف املس  - ٨
  ):١٨/٣٦املقرر (
  تنقيح الترتيبات املؤسسية لربوتوكول مونتريال؛  )أ(
وضع جدول أعمال متعدد السنوات الجتماعات األطراف يف بروتوكول   )ب(

  .مونتريال ملعاجلة مسائل السياسات الرئيسية اليت حتددها األطراف
النظر يف املسائل الناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام   - ٩

٢٠٠٧:  
  ؛٢٠٠٩ و٢٠٠٨استعراض تعيينات إعفاءات االستخدامات األساسية لعامي   )أ(
  ؛)١٧/٨ و١٧/٦املقرران (املقترحات املتصلة بعوامل التصنيع   )ب(
ييم االقتصادي عن انبعاثات رابع التقرير اخلتامي لفريق التكنولوجيات والتق  )ج(

  ؛)١٨/١٠املقرر (كلوريد الكربون وفرص اخلفض املتاحة 
  ؛)١٨/١١املقرر ( ن –النظر يف املقترح املتصل بربوميد الربوبيل   )د(
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن اإلنتاج دفعة واحدة من   )ه(

راض إنتاج أجهزة االستنشاق مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ألغ
  ؛)١٨/١٦املقرر (باجلرعات املقننة 

: أي مسائل أخرى ناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  )و(
  .٥متويل سفر أفرقة اخلرباء من بلدان األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

ر يف حالة االمتثال للقيود استعراض قرار جلنة التنفيذ واجتماع األطراف إرجاء النظ  - ١٠
 اليت ٥املفروضة على رابع كلوريد الكربون من قبل األطراف العاملة مبوجب املادة 
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تقدم دليالً على أن احنرافاا تعزى إىل استخدام تلك املادة الكيميائية يف عمليات 
  ).١٧/١٣املقرر (حتليلية وخمتربية 

  ).١٥/٨املقرر (لتحليلية مستقبل إعفاء االستخدامات املختربية وا  - ١١
  .تقييم املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة القصرية العمر للغاية  - ١٢
  .حالة رومانيا  - ١٣
 ألفرقة التقييم اليت تصدر مرة ٢٠١٠جماالت مقترحة للتركيز عليها يف تقارير عام   - ١٤

  ).١٥/٥٣ واملقرر ٦املادة (كل أربع سنوات 
  . البيانات اليت تنظر فيها جلنة التنفيذمسائل االمتثال وإبالغ  - ١٥
  .مسائل أخرى  - ١٦

حث بالبوأثناء إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي، اتفق اجتماع األطراف على أن يتناول   - ٦٢
 عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم شئةأي مسائل أخرى نا"من جدول األعمال، ) و (٩البند حتت 

 واتفق اجتماع األطراف أيضاً على .ترحاً قدمته استراليا بشأن اهلالوناتمق، "٢٠٠٦االقتصادي لعام 
مقترحاً قدمه أحد املمثلني يقضي مبناقشة " مسائل أخرى" من جدول األعمال، ١٦أن ينظر، حتت البند 

  .تعيني أفراد للعمل يف فريق التقييم العلمي

  تنظيم العمل  -باء 
أفرقة اتصال اليت درج عليها، وعلى إنشاء جراءات اتفق اجتماع األطراف على اتباع اإل  - ٦٣

 أعمال هذا االجتماع أثناء  تنظيمحسبما اتفقت األطراف أثناء مناقشةو وأيضاً .حسب االقتضاء
اجللسة االفتتاحية للجزء رفيع املستوى، واصلت ثالثة أفرقة اتصال أنشئت أثناء االجتماع السابع 

  .عضوية مداوالا أثناء اجلزء التحضريي هلذا االجتماعوالعشرين للفريق العامل املفتوح ال

  ٢٠٠٨النظر يف عضوية األجهزة املنشأة مبوجب الربوتوكول لعام   -ثانياً 

  أعضاء جلنة التنفيذ  -ألف 

  اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالأعضاء   -باء 

  عامل املفتوح العضويةالرئيسان املشاركان للفريق ال  -جيم 
  هذا القيام يفبأن من الضروريوعند تقدمي هذا البند، ذكَّر الفريق املشارك االجتماع   - ٦٤

، وذلك وفقاً ٢٠٠٨االجتماع بتعيني مرشحني للعديد من املناصب يف أجهزة بروتوكول مونتريال لعام 
ودعا اموعات . UNEP/OzL.Pro.19/2 من الوثيقة ٥ - ٣لإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرات 

  .اإلقليمية إىل تقدمي ترشيحاا إىل أمانة األوزون
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 نيرئيسال وعلى ، واللجنة التنفيذية،وبعد ذلك وافقت األطراف على عضوية جلنة التنفيذ  - ٦٥
 وأحالت مشروعات املقررات اليت تعكس املوافقة على اجلزء ،لفريق العامل املفتوح العضويةلاملشاركني 

  .رفيع املستوى وذلك لبحثها واحتمال اعتمادهالا

التقريران املاليان للصندوقني االستئمانيني التفاقية فينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول   -ثالثاً 
 وميزانيتا بروتوكول مونتريال بشأن املواد مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  املستنفدة لطبقة األوزون
ى تقدمي هذا البند، أشار الرئيس املشارك إىل أن االجتماعات السابقة درجت على إنشاء ولد  - ٦٦

جلنة للميزانية تقوم باستعراض الوثائق املتصلة بامليزانية وتعد مشروع مقرر أو أكثر بشأن املسائل املتعلقة 
على إنشاء تلك اللجنة، وبناًء على ذلك، اتفق اجتماع األطراف . بامليزانية لينظر فيها اجتماع األطراف

  .)إيطاليا(، والسيد اليساندرو بريو )اجلمهورية التشيكية(برئاسة السيد جريي الفاشيك 
وبعد ذلك أفاد السيد بريو بان جلنة امليزانية وافقت على مشروع املقرر اخلاص مبيزانية   - ٦٧

الة مشروع املقرر إىل اجلزء واتفق اجتماع األطراف على إح. الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال
  .رفيع املستوى لبحثه وإمكان اعتمادهال

  املسائل املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  -رابعاً 

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حول تقييم تدابري مواجهة الستنفاد األوزون، مع   -ألف 
  )١٨/١٢املقرر (ورية فلورية التركيز على مركبات الكربون اهليدروكل

 ١٨/١٢ه البند إىل أن اجتماع األطراف طلب، مبقررهذا أشار الرئيس املشارك لدى تقدميه   - ٦٨
من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي القيام مبزيد من العمل لتقييم التدابري الواردة يف تقرير احللقة 

الدويل املعين بتغري  ن، بشأن التقرير اخلاص للفريق احلكومي اليت نظمتها أمانة األوزو العمليةالتدريبية
صيانة طبقة " املعنون  استنفاد األوزون وتغري املناخبشأنفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي /املناخ

قضايا متعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون : نظام املناخ العامليواألوزون 
وباملقرر نفسه طلب أيضاً من األمانة أن تسهل مشاورات فريق التكنولوجيا والتقييم . )٢("وفلوريةاهليدر

االقتصادي مع املنظمات ذات الصلة، لتمكني الفريق من االستفادة من العمل الذي أُِجنز من قبل حتت 
ر تلك النتائج على استعادة إشراف هذه املنظمات، وأن تنظر، بالتعاون مع فريق التقييم العلمي، يف آثا

 االقتصادي فيما بعد فرقة عمل ملعاجلة هذه قييموأنشأ فريق التكنولوجيا والت. صحة طبقة األوزون
  . املسألة، وأعدت فرقة العمل تقريراً لينظر فيه االجتماع التاسع عشر لألطراف

السيد بول آشفورد، أغَروال، و. وقدم الرؤساء املشاركون لفرقة العمل، السيد رادهي س  - ٦٩
أبرز . والسيد المربت كوجيربز، عرضاً للعمل الذي قامت به فرقة العمل والنتائج اليت توصلت إليها

                                                        
ر الفصل السابع من للحصول على املزيد من املعلومات بشأن حلقة التدريب املعنية بالتقرير اخلاص، أنظ  )٢(

 .(UNEP/OzL.Pro.18/10)اجلزء األول من تقرير االجتماع الثامن لألطراف 
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السيد أغَروال النتائج األساسية، فقال إن الدراسة بينت أنه سيحدث اخنفاض سنة بعد سنة يف 
مركبات الكربون عاثات بن تنخفض احنياالنبعاثات السنوية يف الفترة اليت تسبق التجميد، 

األوزون يف السنة؛ وأنه حمسوبة بدالة استنفاد  طن ٥٠ ٠٠٠ متوسط، فتصل إىل اهليدروكلورية فلورية
 مليون طن من ثاين ٩٠٠ أثناء فترة التجميد يكافئ اثاتبع هناك معدل متوسط مماثل لالنسيكون

؛ وأن )ازات االحتباس احلراري يف السنة يف املائة من االنبعاثات احلالية لغ٣,٥حنو (أكسيد الكربون 
حبسابات تغري املناخ؛ وأن  يف املائة يف ٨٥ األوزون وحبسابات يف املائة ٤٥قطاع التربيد يساوي 

غري املخففة من مواصلة إنتاج املواد األولية ميكن أن تضيف ما  (HFC-23)انبعاثات ثالثي كلور امليثان 
  .سيد الكربون يف السنة مليون طن من غاز ثاين أك٤٥٠يكافئ 

 طن من ٢٦٠ ٠٠٠وانتقل إىل احلديث عن املسائل املتصلة بآلية التنمية النظيفة، فقال إن   - ٧٠
يف الوقت الراهن يؤهل للحصول على ائتمانات مبوجب مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إنتاج 
لزيادات الالحقة يف إنتاج املصانع اليت ؛ وأن ا) يف املائة من إنتاج البلدان النامية٦٣ - ٦٠(اآللية 

نتيجة ؤهلها يف الوقت احلاضر للحصول على ائتمانات إضافية، ألا تعترب سبقت املوافقةُ عليها ال ت
 سنني؛ وأن ١٠؛ وأن مدة التزامات اآللية يف الوقت الراهن حمدودة بفترة ال تزيد عن "جديدة "قدرة

، يؤدي إىل اختالف األسس اليت يقوم عليها "قائمة"و" جديدة"تصنيف املصانع يف فئتني خمتلفتني، 
؛ وأن قيمة ائتمانات آلية ٢٢ -مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حساب التكاليف إلنتاج 

-  فلورية كلوريةاهليدرومركبات الكربون  أضعاف تكلفة ختفيض انبعاثات ١٠التنمية النظيفة تصل إىل 
؛ وأن اإليرادات ٢٢ -مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية دات بيع ، ويرجح أن تتجاوز إيرا٢٣

اليت يتلقّاها موردو الكيماويات من هذه اإلئتمانات رمبا تعطي ميزة تنافسية إضافية؛ وأن اخنفاض سعر 
 يستبعد أن يؤدي إىل زيادة يف أسعار معدات التربيد، ٢٢ -مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 كان أثر اخنفاض األسعار سيكون أكرب يف حالة املنتجات اليت تزيد فيها مرونة الطلب، مثل أنواع وإن
اإليروصول والزبد؛ وأن هذه األسعار املنخفضة ميكن أيضاً أن تؤثر يف استخدام املواد األولية؛ وأن 

الصناعات ضريبة على املستوى الوطين تستخدم يف بلد ما للحد من الفوائد املالية ألصحاب 
دون ختفيض انبعاثات " جديدة"التحضريية؛ وأنه توجد خطورة حقيقية من تركيب مصانع أو قدرات 

  .٢٣- فلوريةاهليدرومركبات الكربون 
واصل السيد آشفورد إلقاء كلمته فأوضح أن فرقة العمل نظرت يف أربعة سيناريوهات   - ٧١

  " خط القاعدة"سيناريو : ، هيفلوريةمركبات الكربون اهليدروكلورية للتخلص التدرجيي من 
، يتبعه مستوى مستقر من االستهالك وعلى الفور ختلص تدرجيي حىت ٢٠١٥منو االستهالك حىت سنة (

، يتبعه مستوى مستقر من ٢٠١٢منو االستهالك حىت سنة " (٢٠١٢سيناريو التجميد "؛ و)٢٠٤٠سنة 
منو االستهالك حىت سنة " (٢٠٢١خلطّي ا"؛ والسيناريو )٢٠٤٠االستهالك وختلُّص فوري يف سنة 

؛ )٢٠٣٠ وختلص تدرجيي خطّي ينتهي يف سنة ٢٠٢١، يتبعه مستوى مستقر حىت سنة ٢٠١٥
، يتبعه ختلص تدرجيي خطّي يبدأ من سنة ٢٠١٥منو االستهالك حىت سنة " (٢٠١٦اخلطي "والسيناريو 

اريوهات تنطوي بالضرورة على وأبدى مالحظة مفادها أن هذه السين). ٢٠٢٥ وينتهي يف سنة ٢٠١٦
  .مبثابة إيضاحات قابلة لالستخدامدرجة من السطحية، لكنها تعمل 
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مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أوضح أنه تبين أن التخلص التدرجيي املعجل من   - ٧٢
بعض القطاعات يف كثري كن تقنيا واقتصاديا يف مجيع القطاعات تقريباً يف بلدان االحتاد األورويب، ويف مم

 من تثناءات طفيفة لكميات صغرية جداًتمل أن يلزم إدخال اسن احملمن البلدان األخرى، وإن كان م
مركبات الكربون اهليدروكلورية ورمبا يكون تفادي منو . مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

أن تؤدي تدابري الرقابة اجلديدة ويرجح . أقل كلفة من القضاء على استخدامها يف وقت الحقفلورية 
إىل إثارة إمكانية رفع درجة حرارة اجلو قليالً من جديد على الصعيد العاملي، ال إىل استخدام بدائل 

  .ليست من نفس النوع، من شأا ختفيض التكاليف وختفيض اآلثار املناخية احملتملة
 طن حمسوبة ٧٥ ٠٠٠اثات بنحو  يف حد ذاته خيفض االنبع٢٠١٢  يفوإذ الحظ أن التجميد  - ٧٣

 التدرجيي  سنة يف التخلص١٥، قال إن فرقة العمل استنتجت أن تقدماً ملدة بدالة استنفاد األوزون
حمسوبة  طن ٤٦٨ ٠٠٠سيخفض االنبعاثات بواقع اخلطي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

طن من ثاين أكسيد الكربون حبلول عام  مليار ١٨استنفاد األوزون وبواقع يعادل ما يصل إىل بدالة 
مركبات الكربون وكانت مثة استنتاجات رئيسية أخرى تتعلق بالتخلص التدرجيي من . ٢٠٥٠

 سيزيد ٢٠١٥، وهي أن ارتفاع معدالت النمو يف الفترة املمتدة حىت سنة اهليدروكلورية فلورية
؛ ركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةمختفيضات االنبعاثات املرتبطة بالتخلص التدرجيي املعجل من 

وإن اعتماد بدائل حيتمل أن يكون رفعها لدرجة حرارة اجلو منخفضاً، وحتسني حجز البدائل اليت يكون 
رفعها لدرجة حرارة اجلو أعلى على الصعيد العاملي، أمر أساسي إلجراء أكرب ختفيض ممكن النبعاثات 

 يف املائة من ٨٠ التربيد، الذي توجد لديه إمكانية إلنتاج غازات االحتباس احلراري املرتبطة بقطاع
التخفيض اإلمجايل احملتمل النبعاثات غازات االحتباس احلراري؛ وأنَّ تأخراً سيحدث بني حتويل 
التكنولوجيا وحدوث تغيريات يف أمناط الطلب على التربيد ما دام يف اإلمكان خدمة املخزونات 

يع التطوير املبكر لبدائل حيتمل أن يكون رفعها لدرجة حرارة اجلو منخفضاً؛ املوجودة؛ وأنه ينبغي تشج
وأن األطراف رمبا تود النظر يف حكم لالستخدام األساسي، يسري على استخدامات حمدودة ال يوجد 

مركبات هلا بدائل؛ وأن التخلص التدرجيي املعجل ميكن أن جينبنا احلاجة إىل قدرة جديدة إلنتاج 
  .٢٠٥٠ يف الفترة من اآلن حىت سنة ٢٢ -هيدروكلورية فلورية كربون 

وانتقل إىل الكالم عن التدابري العملية األخرى لتحقيق ختفيضات يف انبعاثات املواد املستنفدة   - ٧٤
لألوزون اليت نظرت فيها فرقة العمل، فقال إن االستنتاجات الرئيسية هي أن التخفيضات احملتملة 

بري عملية أخرى أكرب من التخفيضات اليت ميكن حتقيقها بتعجيل التخلص التدرجيي لالنبعاثات من تدا
مركبات الكربون ؛ وإن خيار تعجيل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةمن 

كرب مما يعود ، وتنفيذ مجيع التدابري العملية املمكنة تقنيا واقتصاديا سيعود بفوائد أاهليدروكلورية فلورية
ؤدي إىل حتقيق ختفيض تراكمي تبه أي إجراء منهما يتخذ على حدة؛ وأن مثل هذه التوليفة ميكن أن 

 مليار ٣٠استنفاد األوزون ورمبا أكثر مما يعادل حمسوبة بدالة  مليون طن ١,٢٥لالنبعاثات يبلغ حنو 
ضات التسرب يف قطاع التربيد طن من ثاين أكسيد الكربون؛ لكن أهم املسامهات ستأيت من ختفي

 وإدارة أرصدة اهلالونات )استنفاد األوزونحمسوبة بدالة  طن ٩٠ ٠٠٠ - ٨٠ ٠٠٠حنو (التجاري 
؛ وأن تدابري اية العمر تقدم فوائد تراكمية يف جمايل ) طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون٩٠ ٠٠٠حنو (



UNEP/OzL.Pro.19/7 

25 

 ٦استنفاد األوزون، وما يعادل حنو ة بدالة حمسوب طن ٣٠٠ ٠٠٠األوزون واملناخ، تصل إىل حنو 
مليارات طن من ثاين أكسيد الكربون، على التوايل؛ وأن من شأن سحب معدات تربيد معينة سحباً 

ما استنفاد األوزون وحمسوبة بدالة  طن ١٣٠ ٠٠٠مبكراً من العمل أن يسبب ختفيضاً إضافيا بواقع 
 ١٠" (٢٠٢١اخلطّي "يد الكربون؛ وأن السيناريو  مليارات طن من غاز ثاين أكس٤-٣,٥يعادل 

ختفيضات االنبعاثات، ال أكرب  يوفران)  سنة مقدما١٥ً" (٢٠١٦اخلطّي "والسيناريو ) سنوات مقدماً
  .سيما يف البلدان النامية

 هذا أجنز وأورد بالتفصيل يف، أشاد كثري من املندوبني بالعمل الذي  اليت دارت املناقشةويف  - ٧٥
غري أن بضعة متكلمني حذروا بقوهلم إن املنتدى املناسب لتناول البعد املناخي لتعجيٍل ممكٍن . يرالتقر

 الدورة احلادية -هو الدورة القادمة من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للتخلص التدرجيي 
وسأل آخرون عن سبب  .تغير املناخبشأن  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية -عشرة 

عدم النظر يف التكاليف املتفاوتة للتكنولوجيات البديلة يف أحوال مناخية خمتلفة ويف مناطق خمتلفة من 
  .ذا التقييم على جانب من األمهية هنإقائلني العامل، 
 لتدمريأعرب بضعة متكلمني عن قلقهم من أن االئتمان املقدم مبوجب آلية التنمية النظيفة   - ٧٦

مركبات الكربون ، قد يكون مبثابة حافز احتياطي لزيادة إنتاج ٢٣-  فلوريةيدرومركبات الكربون اهل
وقال أحد املندوبني إن الطرف الذي ميثله هو ال يتفق مع الفكرة املعرب . ٢٢ -اهليدروكلورية فلورية 

يفة فوائد للقدرات اجلديدة عنها يف تقرير فرقة العمل، ومفادها أنه جيب تشجيع إعطاء آلية التنمية النظ
وقال أيضاً إن املسألة جيب أن تبحثَ ويتخذَ فيها . بني املصانع اجلديدة والقائمة" تسوية امللعب"بغية 

  .بروتوكول مونتريالقرار يف إطار بروتوكول كيوتو بدالً من 
لورية فلورية ض النقاش حول جدوى إدخال بدائل ملركبات الكربون اهليدروكوكان هناك بع  - ٧٧

وطلب بضعة مندوبني مزيداً من املعلومات عن النمو املتوقع يف . وما يترتب عليه إدخاهلا من آثار
، والتطبيقات الصغرية ملركبات يف املواد األوليةمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية استخدامات 

وقال بضعة مندوبني إن مثة .  احلاضر، اليت ال يوجد هلا بدائل يف الوقتالكربون اهليدروكلورية فلورية
ويف هذا الصدد قال . عدداً من األسباب جتعل من الصعب حتقيق الفوائد املناخية اليت تنبأ ا التقرير

، ميكن أن تكون هلا فائدة ال تقل عن  واالستعادة والتدمريأحدهم إن مثة تدابري أخرى، كمنع التسربات
  .مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةفائدة تعجيل التخلص التدرجيي من 

 سنة، أن تعجيل التخلص من مركبات ٢٠وقال مندوب منظمة غري حكومية إن املعروف، منذ   - ٧٨
 من أفضل الطرق إلصالح الضرر الذي حلق بطبقة األوزون، وأن واحدالكربون اهليدروكلورية فلورية 

 اليت ال يوجد هلا بدائل استخداماا على التطبيقاتب قصر  واو من الربوتوكول تنص على أنه جي٢املادة 
 سنة وهي اآلن ٢٠وقال إن األطراف جتاهلت ذلك احلكم ملدة . فيها أو تكنولوجيات أكثر مالءمة للبيئة

غري أم حني يتصرفون ذا الشكل، من األساسي هلم أن يتجنبوا التحول إىل . العاجلحتتاج إىل التصرف 
  . تكون قدرا أكرب على رفع درجات حرارة اجلويةفلور يدرومركبات الكربون اهل
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رد السيد آشفورد على تعليقات خمتلفة من املندوبني، فقال إنه بينما اعترفت فرقة العمل بأن   - ٧٩
 يف أي قرار بشأن تعجيل التخلص التدرجيي، فإن معاجلة مسائل اًكلفة ستكون عنصراً رئيسيتفعالية ال

وقال إنه ال ينبغي تفسري تقرير فرقة العمل بأنه يقدم أي .  اختصاص فرقة العملالتكلفة خارجة عن
غري أنه، من أجل تقييم أثر آلية التنمية النظيفة على . توصيات حمددة، فهذا مل يكن ضمن اختصاصها

 مدى العشرين سنة القادمة، كان من الضروري أن تخمن االجتاه الذي ستأخذها اآللية بشأن مسائل
باإلضافة إىل ذلك، أشار إىل أن . يف املستقبلمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مثل تناول مصانع 

 بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،التقرير ذكر بضعة أمثلة لتكنولوجيات ال يوجد فيها 
وأخرياً، قال إن الوضع . وأا بوجه العموم تطبيقات متخصصة جدا يف قطاع املذيبات والقطاع الطيب

يف أنواع زبد البوليسترين املنبثقة يف بلد مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية فيما يتعلق باستخدام 
  .طرف واحد، حيتاج إىل تقييم

أشار السيد كوجيربز إىل مسألة النمو يف استخدام املواد األولية، فقال إن املعلومات الواردة يف   - ٨٠
وقال إنه ال يوجد لدى فرقة . ل تقديرات استقرائية تستند إىل نسبة النمو املعروفة من الكتبالتقرير متث

العمل أي معلومات أخرى متكِّنها من التنبؤ مبا إذا كانت األرقام ستعكس الواقع احلقيقي وأا متثل 
 فريق التكنولوجيا وسيلزم إجراء مزيد من الدراسة يقوم ا. تقديرا متحفظاً لصورة اإلنتاج املمكنة

وفيما يتعلق ببديل . وليةألوالتقييم االقتصادي لتوكيد التقديرات املتعلقة خبسائر غري مقصودة من املواد ا
، كان من رأي فرقة العمل أنه ال ينبغي اعتبار ١٢٣ -مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

ل تناول مسألة البدائل بوجه عام، وأوضح أن ولوحظ أن تقرير فرقة العم. استخدام تلك املادة أساسيا
. هناك تطبيقات معينة توجد هلا بالفعل بدائل، بينما هناك تطبيقات أخرى مل يتم تطوير بدائل هلا بعد

ومن املتوقع أن يستمر تطوير البدائل، ال سيما اليت توجد إمكانية لكوِن رفِعها لدرجة حرارة اجلو 
  .منخفضاً

كلورية التام من مركبات الكربون اهليدرو تنقيحات على جدول التخلص التدرجيي النظر يف إدخال  - باء
  فلورية اخلاص بربوتوكول مونتريال

أشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه هلذا البند، إىل أن املقترحات اخلاصة بإدخال تنقيحات على   - ٨١
وتوكول ترد يف الوثيقة كلورية فلورية يف الربقابة على مركبات الكربون اهليدروأحكام الر

UNEP/OzL.Pro.19/3 . وأضاف بأنه مت إنشاء فريق اتصال يف االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل
الذي أعده الرئيسان املشاركان لذلك الفريق لتيسري تقرير ال وأناملفتوح العضوية ملناقشة املقترحات، 

وقد مت وضع ما قدمته األطراف من آراء . UNEP/OzL.Pro.19/INF/4الوثيقة مواصلة النقاش موجود يف 
  .مانة األوزوناليت نوقشت أثناء اجتماع الفريق العامل على املوقع الشبكي ألبشأن هذه املقترحات 

، الرئيس املشارك لفريق االتصال، إن املشاورات غري الرمسية بشأن هذا قال السيد ماس غوت  - ٨٢
وقد اقتربت . بع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضويةاألمر دارت يف أعقاب االجتماع السا

األطراف املشتركة فيها بشكل وثيق من التوصل إىل اتفاق، وإن الرئيسني املشاركني بصدد إعداد 
وحسبما اتفقت عليه األطراف عند مناقشة تنظيم .  أثناء هذا االجتماعاقتراح لينظر فيه فريق االتصال
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 اجللسة االفتتاحية للجزء الرفيع املستوى، فإن فريق االتصال سيجتمع مرة عمل االجتماع الراهن يف
  .ثانية أثناء االجتماع الراهن ملواصلة النظر يف القضية وسيتناول ذلك االقتراح

درجيي دعا أحد املمثلني، أثناء املناقشات اليت تلت ذلك، اتمع الدويل إىل تسريع التخلص الت  - ٨٣
كلورية فلورية بطريقة تدعم أهداف كفاءة استخدام الطاقة وتغري املناخ، اهليدرومن مركبات الكربون 

كما أعرب عن . مشريا إىل أن مثة طائفة من البدائل غري املستنفدة لألوزون متاحة لتيسري عملية االنتقال
لة  األطراف العاملدى ٢٢-كلورية فلورية مركبات الكربون اهليدروإنتاجاالنشغال الحتمال زيادة 

،  كمنتج ثانوي)٢٣-مركبات الكربون الكلورية فلورية( امليثان و ثالثي فلورإلنتاج ٥مبوجب املادة 
والذي يكتسب تدمريه شهادات ختفيض االنبعاثات مبوجب آلية التنمية النظيفة لربوتوكول كيوتو، مما 

ل آخر، مشريا إىل القيود وشدد ممث. يشكل حافزاً ضاراً ملواصلة أو زيادة إنتاج مادة مستنفدة لألوزون
، على أمهية توفري مستويات مالئمة من التمويل ٥املالية اليت تواجه األطراف العاملة مبوجب املادة 

  .لتيسري اتباع جدول ختلص تدرجيي متسارع
 تنقيح قواعدفريق االتصال أن الفريق اجتمع أثناء هذا االجتماع واتفق على وبعد ذلك أعلن   - ٨٤

ووضعت بنود . تخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةكول للربوتوجدول ال
ة قاعة اجتماع ح املقترح ومرفقاً له يرد يف ورقذلك االتفاق يف مشروع مقرر يبني تفاصيل التنقي

وقال إن .  من الربوتوكول اليت عدلت طبقاً لبنود املقرر٥ واو واملادة ٢منفصلة حتتوي على نص املادة 
سوف يسرع جدول التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التفاق التارخيي ا

مبقدار عشر سنوات، مع إحداث ختفيضات مؤقتة يف االستهالك مقارنة باألحكام األصلية للتخلص 
يس وأشاد بروح التعاون اليت أظهرها أعضاء فريق االتصال، وقدم شكراً خاصاً إىل الرئ. التدرجيي

. املشارك معه، وأشار إىل أن هذا االتفاق ميثل إقراراً مببدأ املسؤوليات املشتركة وأن كانت متفاوتة
وعقب تقرير الرئيس املشترك وافق اجتماع األطراف على إحالة مشروع املقرر ومرفقه إىل اجلزء الرفيع 

  .املستوى لبحثه وإمكان اعتماده

  كلورية فلوريةت الكربون اهليدروركبامالعمل اإلضايف بشأن النظر يف   - جيم

  كلورية فلوريةايف بشأن مركبات الكربون اهليدرومقترح للعمل اإلض  - ١
أشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه هذا البند، إىل أن ممثل الكويت قدم يف االجتماع السابع   - ٨٥

 قضايا مركبات ياً بشأنيقترح عمالً إضافوالعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية مشروع مقرر 
وقد اشتمل مشروع املقرر على طلبات إىل فريق التكنولوجيا والتقييم . كلورية فلوريةالكربون اهليدرو

االقتصادي باالضطالع بدراسات معينة، وطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف النظر 
كلورية فلورية؛ وطلب بات الكربون اهليدروركيف متويل مشاريع معينة وتنظيم حلقة عمل عن بدائل م

إىل األطراف تقدمي املساعدة يف سياق النظر يف إدخال تعديالت على جدول الرقابة على مركبات 
  .كلورية فلورية يف الربوتوكولروالكربون اهليد
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، الذي كان يتكلم بالنيابة عن بلدان عديدة من غرب آسيا، موضوع  الكويتأوجز ممثل  - ٨٦
املقرر هذا، مشريا إىل أنه يشمل طلبا إىل أمانة األوزون بتنظيم حلقة عمل دولية عن البدائل مشروع 

كلورية فلورية تعقد بالتعاقب مع  استخدام مركبات الكربون اهليدرواملتاحة بشأن تكنولوجيات
من وقال إن الغرض العام . ٢٠٠٨اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية أو اجتماع األطراف يف 
 للتعديالت املقترحة على جدول ٥مشروع املقرر هو تيسري قبول األطراف العاملة مبوجب املادة 

  .كلورية فلورية يف الربوتوكولدرجيي من مركبات الكربون اهليدروالتخلص الت
 تغطي ٢٠٠٨طط لعقد حلقة عمل يف أوائل خت اجلماعة أن اجلماعة األوروبيةأعلن ممثل   - ٨٧

وستركز حلقة العمل على حاجات األطراف العاملة مبوجب املادة . ة يف مشروع املقررالقضايا املذكور
  .وقال ممثل آخر إن طرفه سريسل خرباء للمشاركة يف حلقة العمل. ٥

اجلمهورية العربية (ووافق اجتماع األطراف على إنشاء فريق اتصال يرأسه السيد خالد كاليل   - ٨٨
ويف ضوء التداخل بني عمل فريق االتصال وعمل أفرقة . ع املقررملواصلة النظر يف مشرو) السورية

كلورية فلورية، فقد املالية ومركبات الكربون اهليدرواالتصال األخرى اليت أنيط ا النظر يف املسائل 
  .اتفق على أنه يتعني النظر يف نتائج شىت أفرقة االتصال بالتزامن الوثيق مع بعضها البعض

نيابة عن السيد كاليل، أبلغ ممثل الكويت بعد ذلك أن فريق االتصال قد اتفق وبصدد احلديث   - ٨٩
ووافق . على مشروع مقرر منقح بشأن العمل اإلضايف اخلاص مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

  .رفيع املستوى لبحثه وإمكان اعتمادهالاجتماع األطراف على إحالة مشروع املقرر إىل اجلزء 

  وب أفريقيا للحصول على مساعدات الصندوق املتعدد األطرافتأهل جن  - ٢
 جنوب أفريقيا مشروع مقرر بشأن أهلية جنوب أفريقيا للحصول على املساعدة ة ممثلتقدم  - ٩٠

. املالية للمساعدة من الصندوق املتعدد األطراف، والذي كان قد مت تداوله كورقة غرفة اجتماع
جتماع التاسع لألطراف بإعادة تصنيف جنوب أفريقيا كطرف وأوضحت أنه على الرغم من قيام اال

، فإن حكومتها مل تطلب مساعدة مالية من الصندوق املتعدد األطراف )٩/٢٧املقرر  (٥عامل باملادة 
وأشارت إىل أنه بسبب مصادقة . لغرض إيفاء االلتزامات اليت قطعتها على نفسها قبل هذا االجتماع

، فإن مشروع املقرر اعترف بأن جنوب أفريقيا، كأي ٢٠٠١وبنهاجن يف على تعديل كجنوب أفريقيا 
، مؤهلة للحصول على املساعدة التقنية واملالية من الصندوق املتعدد ٥طرف آخر عامل باملادة 

  .األطراف للوفاء بالتزاماا املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
 اجلزءة مشروع املقرر على النحو الذي عدل به شفهياً إىل ووافق اجتماع األطراف على إحال  - ٩١

  .الرفيع املستوى لبحثه وإمكان اعتماده
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  النظر يف املسائل املتصلة بربوميد امليثيل - خامساً

  ٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٨استعراض تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام   - ألف
تقدميه هلذا البند، الشكر إىل جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد وجه الرئيس املشارك، لدى   - ٩٢

امليثيل ملا قامت به من عمل شاق يف استعراض إعفاءات االستخدامات احلرجة يف أوقات مناسبة لتنظر 
وقسمت اللجنة عرضها بشأن تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل . فيها األطراف

السيد حممد بصري والسيد أيان بورتر :  أقسام يتوىل تقدميها الرؤساء املشاركون األربعةإىل أربعة
  .والسيدة ميشيل ماركوت والسيدة مارتا بيزانو

قدم السيد بصري، الرئيس املشارك للجنة الفرعية املعنية بأنواع التربة، تعيينات إعفاءات   - ٩٣
وقال إن االفتراض الشامل يتمثل يف أن . ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل للفترة 

 باملائة من االخنفاض يف استخدامات بروميد امليثيل ٩٥بروميد امليثيل تناقص بشكل بالغ، مضيفا بأن 
 تعزى إىل التخلص التدرجيي من استخداماته ٥اخلاضعة للرقابة يف األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

وقد حدثت ختفيضات كبرية يف إعفاءات االستخدامات احلرجة اليت طلبتها . رسيف التربة ملا قبل الغ
ومل تتقدم بلدان عديدة من البلدان اليت كانت لديها إعفاءات . الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية

، ومن بينها بلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا ٢٠٠٨استخدامات حرجة فيما سبق بطلبها يف عام 
وقد عينت الواليات . نيوزيلندا وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمي وأيرلندا الشماليةومالطا و

 طن بالنسبة ٩٠٠، وعينت إسرائيل حوايل ٢٠٠٩ طن بالنسبة لعام ٥٠٠٠املتحدة األمريكية زهاء 
 ٢٠٠٨ طن بالنسبة لعام ٣٠٠ وعينت بلدان أخرى عديدة كميات أقل من ؛٢٠٠٩ و٢٠٠٨لعامي 

  .٢٠٠٦ بنهاية عام  طنا٨٧٤٠ًوبلغت أرصدة بروميد امليثيل اليت أبلغت عنها األطراف . ٢٠٠٩أو 
 تعيينا ٤٣قدم السيد بورتر، الرئيس املشارك للجنة الفرعية املعنية بالتربة، نظرة عامة عن   - ٩٤

. لة األخرية تعيينا يف اجلو٧٠الستخدامات حرجة الستخدام التربة فيما قبل الغرس، واليت كانت تبلغ 
 تعيينا من مخس أطراف بالنسبة ٢٩ وقدم ٢٠٠٨لقد قدم أربعة عشر تعيينا من قبل طرفني بالنسبة لعام 

 الطرف الوحيد الذي تقدم بطلب بشأن كلتا السنتني، ومل تتقدم أي إسرائيلوكانت . ٢٠٠٩لعام 
 والواليات املتحدة يلإسرائوتقدمت . أطراف بطلبات مل يكن قد سبق هلا أن تقدمت مبثلها من قبل

واعتربت . بطلبات إعفاءات استخدامات حرجة بشأن عدد من االستخدامات السابقة على الغرس
أن يؤثر على تقييم بروميد ) D/chloropicrin-3 ,1(اللجنة أن من شأن التسجيل الوشيك لبديل رئيسي 

وال تزال املعايري . ٢٠٠٩ام امليثيل املطلوب من أجل إعفاءات االستخدامات احلرجة إلسرائيل يف ع
لنظر يف تركيبات بروميد املرعية بشأن معدالت اجلرعة، واستخدام أغشية حاجزة منخفضة النفاذية، وا

  .٢٠٠٦كلوروبيسرين، دون تغيري عما كانت عليه يف جولة تعيينات /امليثيل
 إىل ٢٠٠٨عام  يف طناً ٦ ٤٩٤وأبان بأن الكميات املعينة الستخدام التربة اخنفضت من   - ٩٥

وقد أوصت اللجنة بأقل من الكميات املطلوب تعيينها عندما . ٢٠٠٩ يف عام  مترياًطناً ٥ ٨٥٩
اعتربت معدالت اجلرعة مرتفعة جدا مبا ال يتوافق مع معايري أفضل املمارسات، أو عندما مت حتديد 
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 تركيبات بروميد استخدامبدائل مناسبة، أو عندما تيسر القيام مبزيد من التخفيضات بواسطة 
لقد حتقق تقدم كبري يف التخلص التدرجيي من . الكلوروبيسرين بكميات أقل من بروميد امليثيل/امليثيل

:  فيما قبل الغرسيلبروميد امليثيل بالنسبة لقطاعات كثرية، وخباصة االستخدامني الرئيسيني لربوميد امليث
يا وفرنسا وإيطاليا ونيوزيلندا وأسبانيا واململكة لقد ختلصت أسترال. فاكهة الفراولة وحماصيل الطماطم

 فاكهة الفراولة، يف حني مل يستكمل االنتقال بعد ألغراض من استخدام بروميد امليثيل املتحدة تدرجيياً
وبالنسبة حملصول الطماطم، ختلصت أستراليا وبلجيكا واليونان . بالنسبة إلسرائيل والواليات املتحدة

  .ن استخدام بروميد امليثيل؛ ومل يستكمل االنتقال بعد يف الواليات املتحدةوإيطاليا وأسبانيا م
 بشأن تعيينات إعفاءات االستخدامات ٢٠٠٧أوجز السيد بورتر عدة قضايا متصلة جبولة عام   - ٩٦

إن القواعد التنظيمية بشأن البدائل يف إسرائيل وكاليفورنيا حتول دون مواصلة اتباع البدائل . احلرجة
طن  ٢ ٦٠٠يف قطاعات رئيسية يعزى إليها استخدام زهاء  D/chloropicrin-3 ,1يسية، مبا يف ذلك الرئ

وقد ثبت أن األغشية احلاجزة املنخفضة النفاذية لتقليل االنبعاثات من االستخدامات . من بروميد امليثيل
ملناطق الرئيسية املستخدمة املتبقية لربوميد امليثيل فعالة جدا، مع حدوث عمليات اتباع جوهرية هلا يف ا

لربوميد امليثيل، وإن كانت توجد إمكانية لزيادة استخدام األغشية احلاجزة يف أستراليا وكندا واليابان 
كما ال يزال عدم تقدمي املربرات االقتصادية، وخباصة توفري ميزانيات جزئية . والواليات املتحدة

ومن الناحية اإلجيابية، فقد كان التسجيل . رامستكملة، مع تعيينات االستخدامات احلرجة مستم
 لبديل رئيسي، ميثيل أيديول، يعترب ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ يف أستراليا والواليات املتحدة يف الفترة وشيكاً

  .بديال مباشرا لربوميد امليثيل ومناسبا من الناحية التقنية للعديد من استخدامات التربة ملا قبل الغرس
طن، من بروميد  ١ ٣٠٠ كمية غري حمددة، حيتمل أن تكون أكرب من استخدم أحد األطراف  - ٩٧

امليثيل من أجل تبخري التربة قبل الغرس من أجل الفراولة األرضية، وأرصدة املشاتل الزراعية، ومشاتل 
وقال، إذ يشري إىل أن . الغابات واملروج يف إطار إعفاءات استخدامات احلجر الصحي وما قبل الشحن

راف أخرى من أجل هذه  يف بعض احلاالت تعيينات استخدامات حرجة ألطاألطراف رفضت
، إن إعفاء احلجر الصحي وما قبل الشحن ال يوفر أي حافز لتقليل انبعاثات بروميد االستخدامات

  .امليثيل، أو ختفيض معدالت اجلرعات، أو إجراء جتارب لتقييم البدائل
 للجنة الفرعية املعنية باحلجر الصحي واهلياكل أبرزت السيدة ماركوت، الرئيسة املشاركة  - ٩٨

لقد سحبت الواليات املتحدة تعيينها . والسلع األساسية، يف تقريرها عددا من التطورات اإلجيابية
 يف تعييناا لالستخدامات احلرجة؛  طنا٥١ً، وهو ما ميثل اخنفاضا مقداره ٢٠٠٩حلبوب الكاكاو لعام 

ميد امليثيل يف التبخري السابق على احلصاد، وتضطلع كندا وخدام بر استة األوروبياجلماعة توأوقف
 تقليل استخدامها إسرائيل فلوريد السلفوريل واحلرارة؛ وتواصل باستخدامببحث يف تبخري الطواحني 

 ختلصها اً الدقيق؛ واستكملت بولندا تقريبلربوميد امليثيل يف تبخري البلح املرتفع الرطوبة ويف طواحني
ي بشأن معاجلة السلع األساسية يف املوانئ؛ وحددت اليابان معاجلة بديلة يف برناجمها البحثي التدرجي

وقد اخنفضت تعيينات استخدام بروميد امليثيل يف . تنظيميةالوافقة املبشأن الكستناء الطازجة ينتظر 
  . الراهنة بالنسبة للسنة١٥ إىل ٢٠٠٦ بالنسبة لعام ٤٤اهلياكل والسلع األساسية مما جمموعه 
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كمية ب التوصية، متت ٢٠٠٨ بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة لعام ٢٠٠٦ويف جولة عام   - ٩٩
، منها ٢٠٠٨ طن من أجل عام ١١,٥٣وقد مت تعيني كمية إضافية تبلغ . اً طن٥٩٣,٧٣٧تبلغ 

، منها اً طن٤٧٨,٧١٩ إىل ٢٠٠٩وتصل الكمية املعينة من أجل عام .  موصى ااً طن٩,١٧٩
وقالت السيدة ماركوت إن اللجنة الفرعية للحجر الصحي واهلياكل .  موصى ااً طن٤٥١,١٧٨

والسلع األساسية التابعة للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل استمرت يف إبداء حزم أشد بعدم 
ي أن تسفر ممارسات التوصية باستخدام بروميد امليثيل يف حاالت معينة، وعلى سبيل املثال، حيثما ينبغ

التجهيز اجليدة عن مكافحة وافية لآلفات بدون استخدام بروميد امليثيل؛ أو حيثما عجزت األطراف 
عن توثيق نقص فعالية البدائل؛ أو حيثما كانت االستخدامات املرشحة للتعيني أعلى من معدالت 

 ذلك، أوصت اللجنة بتخفيضات يف وباإلضافة إىل. اجلرعة املعيارية، ما مل تكن مربرة بنتائج االختبار
بروميد امليثيل حيثما استمرت معدالت اتباع البدائل منخفضة جدا حىت على الرغم من كون البدائل 

وأشارت أيضا إىل أنه قد مت . متاحة ومعتمدة من الناحية التجارية يف منطقة الطرف القائم بالترشيح
وتتوقع اللجنة . نسبة للكثري من االستخدامات السلعيةالتخلص التدرجيي الكامل من بروميد امليثيل بال

أن تكون معدالت التخلص التدرجيي يف نطاقات أعلى، ما مل يوثق الطرف ويثبت وجود قيود تسجيل، 
وسيكون التركيز خالل السنة . أو عدم جدوى اقتصادية أو حواجز أخرى خمصوصة بذلك الطرف

 توافر البدائل مرتفعا حبيث أنه ينبغي حتقيق درجة عالية الراهنة على قطاع مطاحن الدقيق حيث يعترب
  .من اتباع البدائل

وأوجزت السيدة بيزانو يف تقريرها خطة عمل جلولة إعفاءات االستخدامات احلرجة لعام   -١٠٠
 من أجل التقييم الفعلي لتعيينات اًدوالر ٥٧ ٢٥٠وقالت إن اللجنة تطلب ميزانية تبلغ . ٢٠٠٨

وكانت األغراض اخلاصة اليت متس احلاجة إىل التمويل من . رجة وفقا الختصاصاااالستخدامات احل
النتسيدج اليت استخدام أخصائي لتحديث املعلومات اخلاصة بالضوابط بشأن آفة : أجلها كما يلي

 باملائة من تعيينات االستخدامات احلرجة املتبقية؛ ٥٠ستهدفة بأكثر من تصيب اجلوزيات وامل
دراسة ميدانية الستعراض استخدام بروميد امليثيل ومالءمة البدائل يف الصناعات اليت واالضطالع ب

 من الرؤساء املشاركني وأعضاء اللجنة من ٥تتقدم بتعيينات لالستخدامات احلرجة؛ ومتويل سفر 
وجيري تنقيح .  الذين ليس لديهم متويل حلضور االجتماعات٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

 تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل، وستوضع النسخة اجلديدة على موقع شبكة كتيب
كما قالت إنه جيري اقتراح تغيري يف االفتراضات املعيارية . ٢٠٠٧أكتوبر /الويب قبل تشرين األول

سبة ، سيتم مبقتضاه تنقيح املعدالت القصوى للجرعات بالنسبة للممرضات وبالن٢٠٠٨بالنسبة جلولة 
  . يف قطاعي اخلضروات والفراولةnutsedgeملكافحة 
قال أحد الرؤساء املشاركني للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل، ردا على القضايا   -١٠١

املثارة، إن اللجنة ليس لديها علم بأي بديل لربوميد امليثيل يف تبخري البلح املرتفع الرطوبة ولكن من 
وبالنسبة للتعالق بني تسجيل البدائل . ح متويل يف مرحلة ما إلجراء حبث يف هذا األمراملأمول أن يتا

وتقييم تعيينات االستخدامات احلرجة، قال رئيس مشارك آخر إن القضية ليست مباشرة حيث أن من 
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أن وال ميكن للجنة إال . الصعب التنبؤ بطول الوقت الذي قد يستغرقه املوافقة على البدائل وتسجيلها
  .تقيم التعيينات فقط يف ضوء املعلومات املتاحة يف الوقت الراهن

دارت بعض املناقشات حول القضايا ذات الصلة مبعدل التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل،   -١٠٢
وأعرب أحد املمثلني عن االنشغال بشأن . استخدام البدائلووعدد تعيينات االستخدامات احلرجة، 

مل بالبدائل والكميات الكبرية من بروميد امليثيل اليت جيري تعيينها من قبل  إدخال العسرعة بطء
 إن التعيينات من أجل االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل اجلماعة األوروبيةوقال ممثل . األطراف

  وإنتاجه من قبل بعض األطراف ال تزال مفرطة، بالنظر إىل البدائل واألرصدة املتاحة، وهي حالة 
مشروع مقرر ذا الشأن مت هذا الطرف لقد قدم . تتسق مع أحكام الربوتوكول ومقررات األطرافال 

  .تعميمه كورقة قاعة اجتماعات
قال أحد املمثلني إن بلده حقق منذ إدراج بروميد امليثيل كمادة خاضعة للرقابة يف عام   -١٠٣

ن أن نظم اإلنتاج الزراعي يف البلد  يف استهالك بروميد امليثيل، على الرغم مكبرية ختفيضات ١٩٩٢
ميد امليثيل يف مناطق جغرافية حمدودة حيث حيدث تفشي باإلصابة و لرب مستمراًتتطلب استخداماً
نفد بالكامل ت يف بلده ستس٢٠٠٥وقال إن اإلسقاطات تبني أن أرصدة ما قبل . بالعديد من اآلفات

 ارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل اختذت قراراًكما أعرب عن االنشغال ألن جلنة اخلي. ٢٠٠٩قبل عام 
وقال إن اللجنة باإلضافة إىل . بالعمل كلجنتني فرعيتني مستقلتني بدون إخطار األطراف أو استشارا

ذلك مل تقدم معلومات كافية عن التحليل التحويل الذي استخدمته يف حتليل بدائل بروميد امليثيل، 
قبل االجتماع التايل للفريق العامل املفتوح العضوية وصفا تفصيليا للكيفية وطلب إىل اللجنة أن تعد 

وقال إنه ينبغي تقدمي املزيد . اليت استخدم ا التحليل التحويلي عند نظر إعفاءات االستخدامات احلرجة
ض من التفسري للمربرات التقنية واالقتصادية للتغيريات املقترحة يف االفتراضات املعيارية يف بع

  .وقال يف النهاية إن بلده قدم مشروع قرار ذا الشأن مت تعميمه كورقة قاعة اجتماعات. القطاعات
قال ممثل منظمة غري حكومية إن اإلعفاءات الكبرية املسوح ا بشأن بروميد امليثيل ال تزال   -١٠٤

كبرية من تتسبب يف أضرار، وحاج بأن أحد البلدان مسؤول على وجه اخلصوص عن نسبة مئوية 
تعيينات االستخدامات احلرجة ويبذل جهودا غري كافية التباع البدائل املستخدمة بالفعل يف الكثري من 
بلدان أخرى هلا نفس املناخ فتقلل األرصدة وتكفل أن تكون مجيع اإلعفاءات من أجل استخدامات 

  .وقال إنه ال ينبغي أن حيدث أي إنتاج جديد حىت حتل تلك القضايا. حرجة
وافق اجتماع اللجنة على إنشاء فريق اتصال بشأن تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة   -١٠٥

ملواصلة النظر يف هذا ) كندا( يرأسه السيد بري بنولت ٢٠٠٩ و٢٠٠٨بشأن بروميد امليثيل لعامي 
  .األمر
ع املقرر وبعد ذلك أبلغ مناصرو هذه املقترحات أن الفريق قد توصل إىل اتفاق بشأن مشرو  -١٠٦

واتفق اجتماع . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨اخلاص بإعفاءات االستخدامات احلرجة من بروميد امليثيل لعامي 
  . الرفيع املستوى لبحثه وإمكان اعتمادهعلى إحالة مشروع املقرر إىل اجلزءاألطراف 
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ة مبوجب تقرير ومقترح بشأن منع االجتار الضار يف خمزونات بروميد امليثيل إىل األطراف العامل  -باء 
، (UNEP/OzL.Pro.18/10)تقرير االجتماع الثالث عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال  (٥املادة 
  )٩٧ الفقرة
لفريق العامل املفتوح نظر ا، ١/٤االستثنائي االجتماع إىل أنه طبقاً ملقرر ارك أشار الرئيس املش  -١٠٧

ريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن  من فاًاجتماعه السادس والعشرين تقريراً مقدميف العضوية 
ألطراف باتبحثها ملنع التجارة مبخزونات بربوميد امليثيل الضارة أن اخليارات اليت قد ترغب األطراف يف 

وكان . ٥االستهالك لدى األطراف غري العاملة مبوجب املادة مع اخنفاض  ٥العاملة مبوجب املادة 
ناقش مشروع مقرر بشأن هذه املسألة أثناء اجتماعه السابع الفريق العامل مفتوح العضوية قد 

ن عن مشروع املقرر قد وضعوا يف وومل يكن املدافع.  يف اآلراءوصل إىل توافٍقيتوالعشرين ولكنه مل 
على اعتبارهم التعليقات اليت قدمت أثناء االجتماع السابع والعشرين وعمموا مشروع مقرر منقح 

وأثناء هذا االجتماع، كان معروضاً . ا عليها أثناء الفترة الواقعة بني الدوراتألطراف إلبداء تعليقاا
  ).باءفرع  الUNEP/OzL.Pro.19/3(على مؤمتر األطراف آخر نسخة من مشروع هذا املقرر 

 قد حققت تقدماً ٥وذكر أحد املدافعني عن مشروع املقرر أن األطراف العاملة مبوجب املادة   -١٠٨
لص التدرجيي من بروميد امليثيل وأنه ال جيب السماح بتقويض هذه اجلهود بواسطة كبرياً يف التخ

والذي استخدم يف " التجارة الضارة"وأوضح أن تعريف مصطلح . الواردات الضارة من بروميد امليثيل
مشروع املقرر يضاهي ذلك املصطلح الذي استخدم يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

وهكذا فإن هذا املصطلح يعين . ١/٤االستثنائي االجتماع من مقرر ) أ (٩صدر مبوجب الفقرة الذي 
لنكوص عن سمح باتتلك التجارة اليت تؤثر تأثرياً ضاراً على تنفيذ تدابري الرقابة من جانب أي طرف، 

املستورد أو استحداث بدائل لربوميد امليثيل حتققت بالفعل أو تتناىف مع السياسيات احمللية للطرف 
  .للطرف املصدر

وأوضح أن احلصة املسموح ا لالحتياجات احمللية األساسية من إنتاج بروميد امليثيل لدى   -١٠٩
 عن املقدار الذي تنبأت به جلنة اخليارات  يف املائة٣٦ تزيد بنسبة ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

 ومن مث دعا ٢٠٠٧عام يف  ٥اف العاملة مبوجب املادة التقنية لربوميد امليثيل كمقدار تستهلكه األطر
وأشار إىل أن هذا املقرر ليس الغرض منه .  من اإلنتاج٥إىل ختفيض األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

  .تناول استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن من بروميد امليثيل
ملزيد من املعلومات حىت تقوم األطراف ببحث تقليل ذكر أحد املمثلني بأن األمر حيتاج إىل ا  -١١٠

بروميد امليثيل لسد االحتياجات احمللية األساسية لدى األطراف غري العاملة إنتاج املقدار املسموح به من 
هذه حبث طلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي من مث فقد اقترح أن يو. ٥مبوجب املادة 

ملساعدا يف أي مداوالت جتري يف بذلك  وأن يرفع تقريراً إىل األطراف ،فصيلاملسألة مبزيد من الت
  .املستقبل
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ساد اتفاق عام على أن التجارة الضارة متثل مسألة مهمة بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب   -١١١
 كاهل  ومع ذلك فإن العديد من املمثلني راودم هواجس بشأن العبء احملتمل الذي يقع على،٥املادة 

 التقنني ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة تطلب من الذي ينجم عن املقترحات اليت واألطراف 
 وأن تطلب إىل األطراف ، ورفع تقرير إىل أمانة األوزون بشأن أي خمزونات من بروميد امليثيل،الكمي

 عام إخطاراً باحلجم املتوقع سبتمرب من كل/ أن تقدم إىل أمانة األوزون يف أيلول٥العاملة مبوجب املادة 
  وأعرب العديد من ممثلي األطراف العاملة مبوجب املادة . من واردات بروميد امليثيل خالل العام التايل

قال أحد املمثلني إن و .دقيق بواردات بروميد امليثيلؤ  عن تشككهم إزاء قدرة بلدام على تقدمي تنب٥
. شبكة أمانة األوزون أثار قضايا تتعلق بالسرية التجاريةاملقترح الذي يقضي بنشر اإلخطارات على 

 ميكن للتدابري املقترحة أن تعوق ، بدالً من القضاء على التجارة الضارةهوقال العديد من املمثلني أن
يكون هو األكثر فعالية يف التعامل مع كامل فعال إنشاء نظام تصاريح أن التجارة العادية، واقترحوا 

  .اقترح أحد املمثلني بأن اإلجراءات اليت يطلبها هذا املقرر قد حتتاج إىل تعديلو. هذه املشكلة
وبالنظر إىل التعقيدات اليت تنطوي عليها هذه القضية، قرر اجتماع األطراف إحالة املسألة   -١١٢

وع املواد املستنفدة لألوزون ومنع االجتار غري املشررصد ملزيد من البحث إىل فريق االتصال املعين ب
  .فيها
قدم الرئيس املشارك لفريق االتصال بعد ذلك تقريراً إىل اجتماع األطراف بشأن املداوالت   -١١٣

وقال إن الفريق مل يتمكن من التوصل إىل توافق يف اآلراء حول التدابري الواردة يف . اليت أجراها الفريق
 ٥قترحة لألطراف العاملة باملادة ويرى بعض األعضاء أن متطلبات اإلبالغ اإلضافية امل. مشروع املقرر

وفضالً عن ذلك، أشار إىل أنه ال ميكن النظر يف إمكانية .  مرهقة للغاية٥واألطراف غري العاملة باملادة 
 إىل مستوى ٥تنقيح الربوتوكول لتقليل إنتاج بروميد امليثيل يف بلدان األطراف غري العاملة باملادة 

 إحدى األطراف اقترحت، إال إذا ٥ساسية لألطراف العاملة باملادة يتطابق مع االحتياجات احمللية األ
كما ناقش الفريق مسألة استحداث نظام لتبادل املعلومات بني األطراف . رمسياً إجراء ذلك التنقيح

 املتعلق بالتقليل إىل أدىن حد ١٧/١٢املستوردة واألطراف املصدرة يكون مماثالً للنظام الوارد يف املقرر 
 ملركبات الكربون الكلورية الفلورية لتلبية االحتياجات احمللية ٥تاج األطراف غري العاملة باملادة من إن

  .٥األساسية لألطراف العاملة باملادة 
وقال إنه باملثل، مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء حول ما إذا كان ينبغي إحالة هذا املوضوع   -١١٤

ولذا، ولتمكني مواصلة النظر يف هذا . فريق العامل املفتوح العضويةإىل االجتماع الثامن والعشرين لل
املوضوع، اقترح فريق االتصال على مقدمي مشروع املقرر تقدمي مقترح يقضي بتنقيح الربوتوكول 

ووافق أحد مقدمي مشروع .  إنتاجها من بروميد امليثيل٥وبأن ختفض األطراف غري العاملة باملادة 
وذكَّر أحد املمثلني أن مثل هذا املقترح جيب أن يقدم قبل ستة أشهر على . بذلكاملقرر على القيام 

  .األقل من انعقاد االجتماع الذي سينظر يف مشروع املقرر
وعلى ضوء تقرير فريق االتصال، اتفق اجتماع األطراف على أالّ حييل مشروع املقرر إىل   -١١٥

  .اجلزء الرفيع املستوى



UNEP/OzL.Pro.19/7 

35 

  تعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالاملات الصلة بالصندوق حبث القضايا ذ -سادساً 

  ٢٠١١ - ٢٠٠٩تعدد األطراف للفترة املاحلاجة إىل إجراء دراسة بشأن جتديد موارد الصندوق   -ألف 
تعدد األطراف امل والصندوق ١٩٩٠وعند تقدميه هلذا البند أشار الرئيس املشارك إىل أنه منذ   -١١٦

نتريال يعمل على أساس دورات متويلية كل ثالث سنوات مع تغطية مقرر جتديد لتنفيذ بروتوكول مو
كان العرف قد جرى على أن تقوم األطراف و. ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ للفترة ٢٠٠٥املوارد األخري يف عام 

للموارد، بوضع اختصاصات لدراسة بشأن جتديد املوارد سنوي خالل السنة السابقة على كل جتديد 
وبناء على ذلك فإن املسألة كان من املقرر أن تبحث خالل هذا العام استعداداً ملقرر . التاليةللدورة 

وكان الفريق العامل مفتوح العضوية . ٢٠١١ - ٢٠٠٩، الذي يغطي الفترة ٢٠٠٨جتديد املوارد لعام 
أثناء اجتماعه السابع والعشرين قد حبث مشروع املقرر بشأن هذه املسألة واتفق على إحالتها إىل 

معينة من مشروع املقرر قد وضعت فرع وكانت أ. اجتماع األطراف لبحثها أثناء االجتماع احلايل
داخل أقواس معقوفة، لكي تشري بذلك إىل عدم وجود توافق يف اآلراء على النص املوجود داخل هذه 

  .األقواس
اء جلسة االفتتاح كما مت االتفاق بني األطراف على مناقشة تنظيم عمل االجتماع احلايل أثنو  -١١٧

تجديد ل  دراسةللجزء رفيع املستوى، فإن اجتماع األطراف طلب إىل فريق االتصال املعين باختصاصات
والسيد ) بلجيكا(الذي يشترك يف رئاسته السيد جوزيف بيص (تعدد األطراف املموارد الصندوق 

والعشرين للفريق العامل بأن  الذي كان قد أنشئ أثناء االجتماع السابع ))نيجرييا(وموتوشو أديفيد 
  .ينعقد مرة أخرى لكي يواصل حبث هذه املسألة

فريق االتصال مشروع مقرر منقح بشأن اختصاصات املشارك لرئيس الوبعد ذلك قدم   -١١٨
 والذي كان قد مت ٢٠١١ - ٢٠٠٩الدراسة املعنية بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفترة 

وأشار إىل أن بعض النص الوارد يف مشروع املقرر ال يزال داخل أقواس، . اعتداوله كورقة قاعة اجتم
وأنه مرن بنتائج املناقشات اليت جيريها فريق االتصال الذي يبحث التعديالت على جدول التخلص 

  .الكربون اهليدروكلورية فلورية التابع لربوتوكول مونتريالالتدرجيي من مركبات 
م بأن النص املوجود داخل أقواس سوف يعدل ليعكس نتائج مناقشات فريق واستناداً إىل الفه  -١١٩

االتصال اليت يبحث إدخال تعديالت على اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
على إحالة مشروع املقرر إىل اهليدروكلورية فلورية التابع لربوتوكول مونتريال، وافق اجتماع األطراف 

  . املستوى لبحثه وإمكان اعتماده الرفيعاجلزء

ات تعدد األطراف لتغيري اختصاصاته ألجل تعديل عدد مراملحبث طلب اللجنة التنفيذية للصندوق   -باء 
  اجتماعه إذا قضت الضرورة بذلك

أشار الرئيس املشارك إىل أن اللجنة التنفيذية كانت قد طلبت إحداث تغيري يف اختصاصاا   -١٢٠
فتوح املوكان الفريق العامل . رونة لتعديل عدد االجتماعات اليت تعقدها كل عاملكي يعطيها ذلك م

 ،وبناء عليه. العضوية قد حبث املسألة أثناء اجتماعه السابع والعشرين وتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأا
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عه احلايل اجتماع األطراف أثناء اجتماإىل فتوح العضوية قد أحال مشروع مقرر املفإن الفريق العامل 
)UNEP/OzL.Pro.19/3،شأنه أن يسمح للجنة التنفيذية بأن تعقد إما لبحثه وهو من ، )دالفرع  ال

  .اجتماعني أو ثالثة اجتماعات كل عام
رفيع املستوى لبحثه وإمكان اللى أن حييل مشروع املقرر إىل اجلزء عوافق اجتماع األطراف   -١٢١

  .اعتماده

املقرر (ع فيها ستنفدة لألوزون عرب احلدود ومنع االجتار غري املشرو املواد املنقلرصد   -سابعاً 
١٨/١٨(  
 إجراء دراسة ،١٧/١٦، طلب مبوجب مقرره أشار الرئيس املشارك إىل أن اجتماع األطراف  -١٢٢

وأن اجتماع األطراف . املستنفدة لألوزون عرب احلدوداملواد بشأن جدوى وضع نظام لرصد انتقال 
ن قد دعا األطراف إىل تقدمي تعليقات تركز بصفة خاصة على أولوياا فيما يتعلق  كا١٨/١٨مبقرره 

أو مجيع اخليارات احملتملة األخرى، /باخليارات متوسطة األجل وطويلة األجل املدرجة يف الدراسة و
 عطاؤها األولية من جانب األطرافإبغرض حتديد تلك اإلجراءات الفعالة تكاليفياً، اليت ميكن وذلك 

 أو على ،سواء بصورة مشتركة عن طريق املزيد من اإلجراءات اليت تبحث مبوجب الربوتوكول
  .املستويني اإلقليمي والوطين

 كان الفريق العامل مفتوح العضوية أثناء اجتماعه السابع والعشرين قد ٨/١٨وطبقاً للمقرر   -١٢٣
معينة فرع وكانت أ.  عشر لألطرافحبث مشروع مقرر واتفق على إحالته إىل عناية االجتماع التاسع

من مشروع املقرر قد وضعت داخل أقواس معقوفة لتدل على عدم حتقق االتفاق يف الرأي بشأن النص 
  .املوضوع داخلها

وكما اتفقت األطراف عند مناقشة تنظيم العمل هلذا االجتماع أثناء اجللسة االفتتاحية للجزء   -١٢٤
األطراف إىل فريق االتصال املعين برصد انتقال االجتار غري املشروع الرفيع املستوى، فقد طلب اجتماع 

باملواد املستنفدة لألوزون ومنعه، الذي يشارك فر رئاسته السيد نيكوالس والسيد بول كراجنيك، 
  .مواصلة حبث هذه املسألة

 وعقب ذلك قدم السيد كراجنيك تقريراً تناول مداوالت فريق االتصال، مث عرض مشروع  -١٢٥
وقال إن الفريق أعاد صياغة هيكل مشروع املقرر األصلي، حىت يكون عرض . املقرر الذي أعده الفريق

وقد ناقش فريق االتصال قضايا كثرية، غري أنه مل يدرج يف مشروع املقرر . األفكار منطقياً بصورٍة أكرب
:  اليت مل تظهر يف مشروع املقررومن بني القضايا. سوى القضايا اليت مت فيها التوصل إىل توافق يف اآلراء

تدمري املواد املستنفدة لألوزون؛ وتوسيع نطاق تطبيق نظام وضع البطاقات والتوثيق ليشمل البدائل 
للمواد املستنفدة لألوزون، وهذا أمر يرى بعض أعضاء فريق االتصال أنه يقع خارج نطاق بروتوكول 

ة لألوزون؛ ووسائل ختزين املواد املستنفدة لألوزون مونتريال ألنه خيتص يف األساس مبواد غري مستنفد
يف فترة انتظار املراقبة اجلمركية، علماً بأن انعدام مرافق التخزين قد يشجع على االجتار غري املشروع؛ 

  .وإدراج شروط اإلبالغ اإلضافية، اليت تعترب يف نظر بعض األعضاء مرهقة للغاية
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إمكان مشروع املقرر إىل اجلزء الرفيع املستوى للنظر فيه واتفق اجتماع األطراف على إحالة   -١٢٦
  .اعتماده

املقرر (بروتوكول مونتريال قد يواجهها  بالتحديات املستقبلية اليت املتصلةحبث القضايا   -ثامناً 
١٨/٣٦(  

   املؤسسية لربوتوكول مونتريالالترتيباتبلورة   -ألف 
مل مفتوح العضوية أثناء اجتماعه السابع والعشرين إىل أن الفريق العااملشارك أشار الرئيس   -١٢٧

كما أشار إىل أن . كان قد حبث مشروع مقرر بشأن بلورة الترتيبات املؤسسية لربوتوكول مونتريال
عداد إإىل جانب أمور أخرى الطلب إىل أمانة األوزون مجع معلومات واملقرر كان قد اقترح مشروع 

تعددة األطراف املاعات اليت تعقدها االتفاقات البيئية األخرى تقرير يرفع إىل األطراف حول االجتم
تعدد األطراف إعداد املأمانة األوزون وأمانة الصندوق يطلب إىل والفرص لتعظيم إبالغ البيانات؛ وأن 

طلب إليها استئجار متعاقد لتحليل األنشطة ذات  وأنه ينبغي على أمانة األوزون أن ي.خطط أعمال
وكان .  اليت يتم القيام ا داخل برنامج األمم املتحدة للبيئة دف حتديد فرص التنسيقالصلة باألوزون

ظر فيه من جانب فريق االتصال الذي أنشأه الفريق العامل مفتوح العضوية مشروع القرار هذا قد ن
من املناقشات بشأن مشروع املقررزيد لص إىل أن األمر حيتاج إىل املالذي كان قد خ.  

وقال أحد املمثلني أن قضية بلورة الترتيبات املؤسسية لربوتوكول مونتريال مرتبطة ارتباطاً   -١٢٨
مركبات من لتسريع التخلص التدرجيي وذلك لربوتوكول يف اتغيري حمتمل استحداث انفصام له مع  ال

مل يتم  نه ماإوقال . الكربون اهليدروكلورية فلورية، اليت جيري حبثها أيضاً يف هذا االجتماع احلايل
 لعام فإن املستويات املنخفضة من النشاط اليت تنتج عن ذلك خالل السنوات التالية ؛إدخال تغيري

 وهو املوعد النهائي للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية قد متلي احلاجة ٢٠١٠
  .وى التمويلاخنفاض مستإىل يبات املؤسسية للربوتوكول وتإىل إدخال تغيري على التر

وعقب مناقشات مستفيضة بشأن توقيت مواصلة املناقشة حول هذه املسألة، اتفق اجتماع   -١٢٩
األطراف على إحالة هذه القضية إىل فريق االتصال املعين باالختصاصات لتجديد موارد الصندوق 

ل مفتوح العضوية تعدد األطراف الذي كان قد أنشئ أثناء االجتماع السابع والعشرين للفريق العامامل
  .من جدول أعمال اجلزء التحضريي) أ (٦أعيد انعقاده مبوجب املادة الفرعية مت و

وبعد ذلك أبلغ الرئيس املشارك لفريق االتصال أنه نظراً لضيق الوقت، مل يتمكن الفريق من   -١٣٠
ذه املسألة إىل وبناء عليه قرر اجتماع األطراف أن يرجئ ه. تناول هذه املسألة أثناء هذا االجتماع

  .تاريخ الحق
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وضع جدول أعمال متعدد السنوات الجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال ملناقشة قضايا   -باء 
  السياسات الرئيسية اليت حتددها األطراف

السابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية االجتماع أنه أثناء إىل املشارك الرئيس وأشار   -١٣١
ية وضع جدول متعدد السنوات الجتماعات األطراف، يتناول قضايا مثل اإلنتاج إمكاننوقشت 

واالستهالك املتبقيني من املواد املستنفدة لألوزون، وأرصدة املواد املستنفدة لألوزون وكمياا 
التجميعية، ونطاق وانتظام التمويل لربنامج عاملي للرصد العلمي لطبقة األوزون، وتطور عمل الصندوق 

تعدد األطراف وأمانته، واحلاجة إىل العمل من جانب األجهزة الفرعية لربوتوكول مونتريال يف امل
 ،املستقبل، ونطاق ذلك، ومستقبل اإلدارة واإلشراف على بروتوكول مونتريال ومؤسساته الرئيسية

لفريق العامل  اتفق ا،وعقب تلك املناقشة. وطرق احملافظة على االمتثال، ومكافحة االجتار غري املشروع
 ،UNEP/OzL.Pro.19/3(على إحالة مشروع مقرر إىل عناية اجتماع األطراف يف اجتماعه العشرين 

  ). زايالفرع
على إنشاء خطة عمل عقودة املقرر بأن النية ممشروع وأوضح ممثل كندا وهو املدافع عن   -١٣٢

وحيث أن تلك املهام .  إىل اخلمس التاليةبشأن املهام الرئيسية اليت ينبغي استكماهلا أثناء السنوات األربع
متعددة فقد اقترح أن من املفيد ترتيبها حسب األولويات مع إعطاء األولوية إىل تلك املهام اليت ينبغي 
االنتهاء منها يف األجل القصري مبا يف ذلك أي شيء ينجم عن املقرر بتسريع التخلص التدرجيي من 

  .ريةمركبات الكربون اهليدروكلورية فلو
اقترح بعض املمثلني أنه ميكن مناقشة هذه املسألة داخل فريق االتصال الذي يبحث   -١٣٣

، حيث أن مستوى جتديد  الصندوق املتعدد األطرافاختصاصات إجراء دراسة بشأن جتديد موارد
ومع ذلك فقد اقترح . املوارد يرتبط مبستوى العمل الذي يكون على أجهزة الربوتوكول استكماله

لقى على عاتق االجتماع احلايل فإنه ينبغي تأجيل هذه ون أنه نظراً لعبء العمل الثقيل جداً املُآخر
واقترح ممثل أنه حىت إذا تأجلت املناقشة . املسألة إىل اجتماع آخر رمبا إىل االجتماع العشرين لألطراف

وأن جتمع املعلومات بشأن هذه املسألة فإنه ينبغي لألطراف يف نفس الوقت أن توفر دراسات أخرى 
  .ذات الصلة

 حبث فإنه سيؤجلنظراً ألعبائه الكثرية أثناء هذا االجتماع،   على أنهاتفق اجتماع األطراف  -١٣٤
 .هذه املسألة إىل موعد الحق

  ٢٠٠٧النظر يف املسائل الناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام   -تاسعاً 

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ات إعفاءات االستخدامات األساسية لعامي استعراض تعيين  -ألف 
 لدى تقدميه لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن إعفاءات قال الرئيس املشارك  -١٣٥

ثالثة أطراف قدمت طلبات للحصول على إعفاءات لالستخدامات هناك  إنّ االستخدامات الضرورية
 باجلرعة املقننة، وهي اجلماعة األوروبية واالحتاد الروسي الضرورية يف صنع أجهزة االستنشاق
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كلورية الوطلب االحتاد الروسي أيضا إعفاًء الستخدام مركبات الكربون . والواليات املتحدة األمريكية
وقد أوصى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي باملوافقة على مجيع . فلورية يف صناعة الفضاء لديه

وقد أُدرج مشروع مقرر بشأن التعيينات الثالثة الستخدامات أجهزة االستنشاق .نةالكميات املعي 
كما هو احلال بالنسبة ملشروع املقرر ) الفرع ياء( UNEP/OzL.Pro.19/3باجلرعات املقننة يف الوثيقة 

يضاف إىل ذلك أن ). الفرع حاء(بشان تعيني االحتاد الروسي بشأن استخدامات الفضاء اجلوي 
ماعة األوروبية أعدت مشروع مقرر آخر بشأن تعيينات أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة مت اجل

  .تداوله يف ورقات غرفة اجتماع
، مالحظا  هذه اجلماعةالذي كانت قد أعدتهقرر املوعرض ممثل اجلماعة األوروبية مشروع   -١٣٦

نية، يف موقع يؤهلها لطلب احلصول أنّ اجلماعة أصبحت، نتيجة للتقدم الذي أحرزته الصناعات املع
 من الكمية اليت طُلبت لورية فلورية بدالًالك طن من مركبات الكربون ٢٠٠على إعفاء لكمية ال تفوق 

 وأعلن الطرف أيضاً.  طنا٣١٦ًيف األول وأوصى ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وقدرها 
نوات اليت تليها للحصول على إعفاءات لفائدة صناعة  ويف الس٢٠١٠عزمه عدم تقدمي تعيينات يف سنة 

 بنفس ٥أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة، واقترح أن تلتزم مجيع األطراف العاملة مبوجب املادة 
  .وحتقيقا لتلك الغاية، أشار الطرف إىل أنه قدم مقرر مقترح جديد بشأن هذه املسألة. الشيء
 فأشارت إىل أنّ  اجلماعة األوروبيةقرر بعض عناصر مشروع م عن قلقها إزاءوأعربت ممثلة  -١٣٧

 عن إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعة املقننة يف بلدها قد يكون أمرا غري ٢٠٠٩التوقّف حبلول عام 
كلورية الواقعي، وتساءلت إن كانت هناك بدائل ممكنة تقنيا واقتصاديا الستخدام مركبات الكربون 

وتناول ممثل آخر بالوصف التقدم الذي أحرزه بلده، وكذلك . ذه األجهزةفلورية يف مجيع أنواع ه
اإلجراءات القانونية اجلارية اليت يأخذ ا يف حتديد أنسب األوقات للتخلص من إنتاج أجهزة 

وأعرب ممثل االحتاد الروسي، يف . كلورية فلوريةركبات الكربون الاالستنشاق باجلرعة املقننة العاملة مب
ه على سؤال بشأن حجم تعيينات بلده لالستخدامات احلرجة يف الصناعة الفضائية، عن معرض رد

دهشته إلثارة املسألة من جديد بعد أن نوقشت بإسهاب وحسمت تقريبا يف االجتماع األخري للفريق 
  .العامل مفتوح العضوية على إثر بعض التنازالت من جانب حكومة بلده

ئيس املشارك، اتفق على أن تعمد األطراف الثالثة، وكذلك األطراف وبناء على اقتراح من الر  -١٣٨
  .املعنية األخرى، إىل التشاور بصورة غري رمسية إلحراز اتفاق بشأن نصوص مشاريع املقررات

وعقب ذلك أورد ممثل االحتاد الروسي أن هناك اتفاقاً تاماً حول مشروع املقرر املتعلق   -١٣٩
واتفق اجتماع األطراف على . ضرورية لصناعة الفضاء اجلوي يف روسيااالستخدامات ال بإعفاءات

  .إحالة مشروع املقرر إىل اجلزء الرفيع املستوى للنظر فيه وإمكان اعتماده
وبعد ذلك أفاد ممثل اجلماعة األوروبية أن األطراف قد توصلت إىل اتفاق بشأن مشروع مقرر   -١٤٠

ة من مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة  االستخدامات األساسيإعفاءاتمنقح حول 
وقد . االستنشاق باجلرعات املقننة لدى االحتاد األورويب، واالحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية
  .اتفق اجتماع األطراف على إحالة مشروع املقرر إىل اجلزء الرفيع املستوى لبحثه وإمكان اعتماده
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  )١٧/٨ و١٧/٦املقرران (عوامل التصنيع املقترحات املتصلة ب  -باء 
 استمع ١٧/٦أشار الرئيس املشارك، يف معرض تقدمي هذا البند الفرعي، إىل أنه عمال باملقرر   -١٤١

للصندوق الفريق العامل مفتوح العضوية يف اجتماع السابع والعشرين إىل تقارير من اللجنة التنفيذية 
.  والتقييم االقتصادي عن شىت املسائل املعلقة بعوامل التصنيعومن فريق التكنولوجيااملتعدد األطراف 

ونتيجة هلذه التقارير وللمناقشات ذات الصلة، أرسل الفريق العامل مفتوح العضوية مشروع مقرر 
)UNEP/OzL.Pro.19/3يقترح مبوجبه االستعاضة عن القائمة احلالية بتطبيقات عوامل ) ، الباب طاء

 بقائمة ١٧/٨ من املقرر مكرر -  واجلدول ألف١٠/١٤دول ألف من املقرر التصنيع الواردة يف اجل
  .االجتماع  هذاتماع األطراف يفمستكملة لكي ينظر فيها اج

اجلزء الرفيع املستوى لبحثه وإمكان  إىلمشروع املقرر إحالة واتفق اجتماع األطراف على   -١٤٢
  .اعتماده

والتقييم االقتصادي عن انبعاثات رابع كلوريد الكربون وفرص  تقرير اخلتامي لفريق التكنولوجياال  -جيم 
  )١٨/١٠املقرر (اخلفض املتاحة 

أشار الرئيس املشارك، يف معرض تقدمي هذا البند الفرعي، إىل أنّ اجتماع األطراف طلب،   -١٤٣
انبعاثات ، إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعد تقريرا ائيا عن ١٨/١٠مبوجب املقرر 

رابع كلوريد الكربون وفرص خفضها، مركّزا يف ذلك على احلصول على بيانات أفضل عن االنبعاثات 
الصناعية، وحبث املسائل األخرى ذات الصلة بإنتاج رابع كلوريد الكربون، وتقدير االنبعاثات من 

لك املهمة بسبب الصعوبات وقال إنّ الفريق مل يتمكّن من إاء ت. املصادر األخرى مثل مدافن النفايات
  .يف احلصول على البيانات ذات الصلة

وقال ممثل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إنه قد مت إنشاء فريق لكي يواصل النظر يف   -١٤٤
واتفق . ٢٠٠٨املسألة ويبلغ عن النتائج اليت توصل إليها يف التقرير املرحلي الذي سيقدمه يف عام 

 على منح فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مزيد من الوقت لكي ينهي عمله اجتماع األطراف
  .بشأن هذه املسألة

  )١٨/١١املقرر ( ن -بروميد الربوبيل شأن النظر يف املقترح ب  -دال 
 من جدول أعمال اجلزء ١٢والبند ) د( ٩اتفق مؤمتر األطراف على النظر يف البند الفرعي   -١٤٥

  .التحضريي جمتمعني
، إىل أنّ اجتماع األطراف طلب، )د( ٩أشار الرئيس املشارك، يف معرض تقدمي البند الفرعي   -١٤٦

، إىل فريق التقييم العلمي أن يستكمل املعلومات احلالية عن قدرة بروميد ١٨/١١مبوجب املقرر 
تصادي أن يواصل  ن احملتملة على استنفاد األوزون، وإىل فريق التكنولوجيا والتقييم االق-الربوبيل 

ويف اجتماعه السابع والعشرين، نظر الفريق العامل مفتوح العضوية يف املسألة . تقييمه لالنبعاثات العاملية
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لكي ينظر فيه االجتماع التاسع عشر ) ، الباب كافUNEP/OzL.Pro.19/3(وأعد مشروع مقرر 
  .لألطراف

إىل أنّ الفريق العامل مفتوح العضوية ، ١٢وأشار الرئيس املشارك، يف معرض تقدمي البند   -١٤٧
 نظر، خالل اجتماعه السابع والعشرين، يف مسألة املواد املستنفدة لألوزون القصرية العمر للغاية، وأعد

لكي ينظر فيه االجتماع التاسع عشر ) ، الباب نونUNEP/OzL.Pro.19/3(وأرسل مشروع مقرر 
، على أن تبلغ األمانة مبا تنتجه ١٠/٨لمقرر ، وفقاً لوحث مشروع املقرر األطراف. طرافلأل

 ثنائي برومو اإليثان، وبرومو اإليثان، وسائر ١،٢، و)CF3I(وتستهلكه من مواد الترايفلوردايودميثان 
، أن ١٣/٥ما ينتجه البشر من املواد ذات األعمار القصرية جداً، وطلب إىل األمانة، وفقاً للمقرر 

  . اجلديدة املستنفذة لألوزونتستكمل تبعا لذلك قائمة املواد
 إىل أنّ مشروعي املقررين كليهما خضعا ملزيد التعديل نتيجة اجلماعة األوروبيةوأشار ممثل   -١٤٨

للمشاورات غري الرمسية اليت أُجريت عقب االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، 
  .اعاتوأنهما معروضان على األطراف يف ورقيت غرفة اجتم

 ن إىل قائمة املواد املستنفدة -وقال أحد املمثلني إنه من السابق ألوانه إضافة بروميد الربوبيل   -١٤٩
 واحتماالت استنفاده لألوزون ضعيفة واحلاجة تدعو إىل إجراء لألوزون ألنّ استهالكه ليس مرتفعاً

مواد أخرى قصرية العمر للغاية قد  ن و-وأشار ممثل آخر إىل أنّ بروميد الربوبيل . املزيد من البحوث
، وإىل أنّ األطراف مل تر من املناسب ١٩٩٨نوقشت يف تقارير فريق التقييم العلمي اليت تعود إىل عام 

وقال آخر إنّ اجتماع األطراف إذا كان سينظر يف املواد قصرية العمل واملواد . اختاذ إجراء بشأا
ناول ضمن جمموعات كربى بدالًقصرية العمر للغاية لكي يتخذ إجراء بشأتا فإنّ هذه املواد ينبغي أن ت 

  .من تناوهلا كلّ على حدة
 مواصلةويف ضوء عدم إحراز توافق يف اآلراء بشأن املسألة، قرر اجتماع األطراف إرجاء   -١٥٠

  .ناقشة إىل اجتماع قادمامل

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

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قدم، وفقاً للمقرر  أوضحت الرئيسة املشاركة أن  -١٥١
ابعة والعشرين عن التقدم الذي حققه ، تقريراً إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف دورته الس١٨/١٦

يف تقييم وجدوى احلاجة إىل توقيت أمثل، وأوصى بكميات حمدودة من اإلنتاج دفعة واحدة من 
مركبات الكربون الكلورية فلورية ألغراض إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لدى كل من 

 وقالت إن الفريق العامل املفتوح العضوية ناقش . وغري العاملة مبوجبها٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
مل يتوصل إىل توافق  بيد أن الفريق العامل". اإلنتاج عند الطلب"إمكانية احملافظة على النظام الراهن 

آراء وبناء عليه اتفق على أن تتشاور األطراف املهتمة يف أعقاب ذلك االجتماع بصفة غري رمسية بشأن 
  .ألمر لكي ينظر فيه االجتماع التاسع عشر لألطرافنص مشروع مقرر عن هذا ا
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قالت إحدى املمثالت يف املناقشات اليت دارت يف أعقاب ذلك إن حكومتها منخرطة يف   -١٥٢
الوقت الراهن يف مشاورات مع الشركات الصيدالنية اليت تصنع مركبات الكربون اهليدروكلورية 

 يف وضع ميكنها بعد من - من مث -ت املقننة، وليست فلورية ألغراض إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعا
  .اختاذ قرار بشأن هذا البند

  .ولذلك اتفق االجتماع على إرجاء مواصلة النظر يف األمر إىل اجتماع الحق  -١٥٣

متويل سفر أفرقة اخلرباء : أي مسائل أخرى ناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -واو 
  ٥ألطراف غري العاملة مبوجب املادة من بلدان ا

  ٥متويل سفر أفرقة اخلرباء من بلدان األطراف غري العاملة مبوجب املادة   - ١
أشارت الرئيسة املشاركة بالذكر إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي طلب إىل   -١٥٤

صل إىل ست وعشرين سفرة  أن تنظر يف تغطية تكاليف ما ي٢٠٠٧األطراف يف تقريره املرحلي لعام 
 يف عامي ٥ألعضاء الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له من األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

وأشارت إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية ناقش طلب الفريق يف اجتماعه . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧
  .لشأنالسابع والعشرين يف نريويب ولكنه مل يتوصل إىل اتفاق ذا ا

تساءل أحد املمثلني يف املناقشات اليت دارت يف أعقاب ذلك عما إن كان ينبغي إدراج املسألة   -١٥٥
يف جدول أعمال االجتماع الراهن بالنظر إىل أنه مل حيدث أن أثارها أي طرف للمناقشة أو قدم 

ى خرباء الفريق وأعرب بعض املمثلني عن التشكك يف استصواب متويل فراد. مشروع مقرر ذا الشأن
بيد أن أحد املمثلني أعرب عن االنشغال ألن . الذين من رأيهم أنه ينبغي لبلدام أن تغطي نفقام

أطرافا معينة ستتوقف عن دعم الفريق ماليا؛ مشددا على األمهية اجلذرية للمحافظة على جودة عمل 
يق حماجا بأنه لن يكون له سوى ولذلك فقد حث على النظر جبدية يف طلب الفر. الفريق ودعم أعضائه

  . تأثري طفيف فقط على ميزانية الربوتوكول
وبعد ذلك قدم ممثل سويسرا مشروع مقرر بشأن املتطلبات املالية للجنة اخليارات التقنية املعنية   -١٥٦

أن وأوضح املمثل . ، والذي مت تداوله كورقة قاعة اجتماع٢٠٠٨بالبدائل التقنية لربوميد امليثيل لعام 
، ونص ٥املقرر أقر بأن الدعم املايل الزم لتغطية مصاريف سفر اخلرباء من األطراف غري العاملة باملادة 

على اعتماد ميزانية تنهض على خطة العمل وعلى املتطلبات املالية للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل 
ريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  لف٢٠٠٧أغسطس /، التقرير النهائي يف آب٩الواردة يف اجلدول 

  . من بروميد امليثيل واملسائل ذات الصلة٢٠٠٧بشأن تقييم تعيينات االستخدامات احلرجة لعام 
ن كان  أن بلده يسحب مشروع املقرر وإويف وقت الحق من االجتماع، أعلن ممثل سويسرا  -١٥٧

  .٥رباء من األطراف غري العاملة باملادة عن أمله يف أن جتد األطراف وسائل بديلة لدعم اخلقد أعرب 
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  ٢٠٠٦متابعة تقرير تقييم جلنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات لعام   - ٢
تناول اجتماع األطراف، حسبما اتفقت عليه األطراف عند مناقشة تنظيم عمل االجتماع   -١٥٨

 حتت هذا البند مشروع قرار بشأن بالبحثالراهن أثناء اجللسة االفتتاحية للجزء الرفيع املستوى، 
  .أرصدة اهلالونات

أشارت ممثلة أستراليا، لدى تقدميها للبند الفرعي، إىل أن األطراف طلبت إىل جلنة اخليارات   -١٥٩
التقنية املعنية باهلالونات التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن تنظر يف قضية خمزونات 

ع مقرر عن هذا األمر كان قد مت تعميمه كورقة قاعة اجتماع، ويعكس، وقدمت مشرو. اهلالونات
، واملقترحات العديدة ٢٠٠٦بصيغته املعدلة، توصيات اللجنة بشأن األمر والواردة يف تقرير التقييم لعام 

  .املقدمة من العديد من األطراف أثناء املشاورات غري الرمسية قبل االجتماع الراهن وأثناءه
 املستوى للنظر فيه واحتمال لة مشروع املقرر إىل اجلزء الرفيعاجتماع األطراف على إحاوافق   -١٦٠

  .اعتماده

استعراض قرار جلنة التنفيذ واجتماع األطراف إرجاء النظر يف حالة االمتثال للقيود املفروضة   -عاشراً 
م دليالً على أن  اليت تقد٥على رابع كلوريد الكربون من قبل األطراف العاملة مبوجب املادة 

املقرر (احنرافاا تعزى إىل استخدام تلك املادة الكيميائية يف عمليات حتليلية وخمتربية 
١٧/١٣(  
أوضحت الرئيسة املشاركة، لدى تقدمي هذا البند، أن اجتماع األطراف قرر مبوجب املقرر   -١٦١
لوريد الكربون من قبل األطراف النظر يف حالة االمتثال للقيود املفروضة على رابع ك  أن يرجئ١٧/١٣

 اليت تقدم دليال على أن احنرافاا تعزى إىل استخدام تلك املادة الكيميائية يف ٥العاملة مبوجب املادة 
 استفادت حىت احلني من ٥وأشارت إىل أن أربع أطراف عاملة مبوجب املادة . عمليات حتليلية وخمتربية

  .٢٠٠٧ ينتهي اإلرجاء املمنوح مبوجب املقرر بنهاية عام من املقرر أن ، وأن١٧/١٣أحكام املقرر 
. قدمت ممثلة شيلي مشروع مقرر بالنيابة عن جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  -١٦٢

 يف العثور على بدائل ٥وقالت إنه إدراكا للصعوبات اليت تواجهها األطراف العاملة مبوجب املادة 
ربون من أجل األغراض التحليلية واملختربية واليت امتثلت للمعايري الدولية صاحلة لرابع كلوريد الك

الوثيقة الصلة، فإن مشروع املقرر يواصل إرجاء نظر جلنة التنفيذ واجتماع األطراف يف حالة امتثال 
  .٢٠١٠ بشأن تدابري الرقابة لرابع كلوريد الكربون حىت عام ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 

 يف املناقشات اليت دارت يف أعقاب ذلك عن ٥رب عدد من األطراف العاملة مبوجب املادة أع  -١٦٣
تأييدهم ملشروع املقرر وكرروا اإلعراب عن التزامهم باإلحجام عن استخدام رابع كلوريد الكربون 

  .كلما أمكن
ثه وإمكان وافق اجتماع األطراف على إحالة مشروع املقرر إىل اجلزء الرفيع املستوى لبح  -١٦٤

  .اعتماده
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  )١٥/٨املقرر (ل إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية بمستق  -حادي عشر
أشارت الرئيسة املشاركة بالذكر إىل أن اجتماع األطراف مدد أجل إعفاء االستخدامات   -١٦٥

 مبوجب ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١حىت لبعض املواد املستنفدة لألوزون املختربية والتحليلية 
وقام الفريق العامل املفتوح العضوية، يف أعقاب النظر يف األمر يف اجتماعه السابع . ١٥/٨املقرر 

. إىل اجتماع األطراف) ، الفرعان الم وميمUNEP/OzL.Pro.19/3(والعشرين، بإحالة مشروعي مقررين 
  .٢٠١٥ واآلخر حىت عام ٢٠٠٩ويوفر أحد املشروعني متديدا ألجل اإلعفاء حىت عام 

اقترح أحد املمثلني، يف املناقشات اليت دارت يف أعقاب ذلك، بأنه ينبغي لفريق التكنولوجيا   -١٦٦
والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية الكيميائية أن جيمعا قائمة باالستخدامات املختربية والتحليلية 

توجد بدائل متاحة هلا ووصف لتلك للمواد املستنفدة لألوزون، مع اإلشارة إىل االستخدامات اليت 
وقال ممثل آخر بأن ذلك قد يكون عمال هائال بالنظر إىل آالف اإلجراءات املختربية والتحليلية . البدائل

حوافز أكرب  اليت تستخدم موادا مستنفدة لألوزون مرتفعة النقاء؛ واقترح بدال من ذلك أن مثة حاجة إىل
  .ليلي لوضع إجراءات ال تستخدم موادا مستنفدة لألوزونللمنخرطني يف العمل املختربي والتح

وافقت األطراف على أن جتتمع األطراف املهتمة بصفة غري رمسية أثناء االجتماع الراهن   -١٦٧
  .حملاولة التوصل إىل اتفاق بشأن مشروع املقرر

ناقشت مشروعي بعدها أفاد ممثل الواليات املتحدة األمريكية بأن األطراف املعنية اجتمعت و  -١٦٨
مقررين بشأن إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية واتفقت الوفود على دمج املشروعني يف 

ووافق . مشروع مقرٍر واحد، يتم تعميمه يف صورة ورقة غرفة اجتماعات لينظر فيها اجتماع األطراف
  .ثه وإمكان اعتمادهاجتماع األطراف على إحالة مشروع املقرر إىل اجلزء الرفيع املستوى لبح

  تقييم املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة القصرية العمر للغاية  -ثاين عشر 
 من جدول أعمال اجلزء ١٢والبند ) د (٩أّتفق مؤمتر األطراف على النظر يف البند الفرعي   -١٦٩

  .هويرد تقرير املناقشات بشأما يف الباب دال من الفصل التاسع أعال. التحضريي جمتمعني

  حالة رومانيا  -ثالث عشر
، لدى تقدمي هذا البند، إىل أن االجتماع السابع والعشرين لفريق أشارت الرئيسة املشاركة  -١٧٠

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي نظر يف اقتراح من رومانيا برفعها من قائمة األطراف العاملة مبوجب 
وضع الفريق العامل مشروع مقرر بشأن املسألة وقد .  من بروتوكول مونتريال٥ من املادة ١الفقرة 

  ).ني، الفرع سUNEP/PzL.Pro.19/3(لكي ينظر فيه االجتماع التاسع عشر لألطراف 
وافق اجتماع األطراف على إحالة مشروع املقرر إىل اجلزء الرفيع املستوى للنظر فيه واحتمال   -١٧١

  .اعتماده
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ع بر ألفرقة التقييم اليت تصدر مرة كل أ٢٠١٠ تقارير عام جماالت مقترحة للتركيز عليها يف -رابع عشر 
  )١٥/٥٣ واملقرر ٦املادة (سنوات 

أشارت الرئيسة املشاركة بالذكر إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية وافق يف اجتماعه   -١٧٢
وأن تتقدم السابع والعشرين على أن يطلب إىل أمانة األوزون أن تنخرط يف مناقشات مع أفرقة التقييم 

وأمام االجتماع التاسع عشر . ٢٠١٠باقتراح عن جماالت التركيز احملتملة ألفرقة التقييم يف عام 
لألطراف اختصاصات مقترحة لفريق التقييم العلمي وفريق اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم 

  .يمها يف ورقة قاعة اجتماعمت تعماليت االقتصادي، أعدا األمانة استنادا إىل تلك املناقشات و
قال العديد من املمثلني إن االختصاصات املقترحة تعترب بداية جيدة ولكنها حتتاج إىل مزيد من   -١٧٣
ولذلك اتفق اجتماع األطراف على أن تتشاور األطراف املهتمة من أجل استعراض . النظر

  .اجتماع األطراف إىل االختصاصات املقترحة وأن تقدم تقريراً عن نتائج هذه املناقشات
وقدم أحد املمثلني بعد ذلك مشروع مقرر كان قد مت االتفاق عليه أثناء املشاورات غري   -١٧٤
وقال أحد املمثلني إن مشروع املقرر . واقترح العديد من املمثلني إدخال تعديالت على النص. الرمسية

د من استخدامات املواد املستنفدة  تنسحب اإلشارة فيه إىل إنتاج واستخدام العدي،حسبما يفهم هو
على إنتاج ولألوزون على إنتاج واستخدام العديد من استخدامات للمواد املستنفدة لألوزون 

  .ووافقت األطراف على أن ينعكس هذا الفهم يف هذا التقرير. واستخدام املواد الوسيطة
 عدل به شفهياً، إىل اجلزء وافق اجتماع األطراف على إحالة مشروع املقرر على النحو الذي  -١٧٥

  .الرفيع املستوى لبحثه واحتمال اعتماده

  مسائل االمتثال وإبالغ البيانات اليت تنظر فيها جلنة التنفيذ  -خامس عشر
، رئيسة جلنة التنفيذ، )نيوزيلندا(وجهت الرئيسة املشاركة الدعوة إىل السيدة روبني ماشربن   -١٧٦

، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ إىل ١٢سع والثالثني للجنة الذي عقد من لتقدمي موجز لتقرير االجتماع التا
  .ومشاريع املقررات اليت أعدا اللجنة واليت وزعت يف ورقة قاعة اجتماع

قالت إنه بالنظر إىل عبء عمل اللجنة املتزايد، فإا توصي بتمديد اجتماع نصف السنة الذي   -١٧٧
  . خمصصات هلذا التعديل يف ميزانية الربوتوكولتعقده من يومني إىل ثالثة أيام وأن توفر

 إىل اًملعروضة على اجتماع األطراف، جنبوأبدت مالحظة مفادها أن مشاريع املقررات ا  -١٧٨
جنب مع توصيات اللجنة الواردة يف التقرير الكامل الجتماعها التاسع والثالثني تبني كل مرحلة من 
مراحل نظام االمتثال لربوتوكول مونتريال، مبا يف ذلك اإلبالغ عن البيانات وتوضيحها، وطلب خطط 

 لقد كان أداء األطراف .العمل وإقرارها، ورصد خطط التنفيذ، والترحيب بعودة األطراف إىل االمتثال
فلم يبلغ سوى .  فيما خيص اإلبالغ عن البيانات أقل إارا منه يف السنوات األخرية٢٠٠٧يف عام 
 ٢٠٠٦حتتاج إىل اإلبالغ عن بيانات إنتاجها واستهالكها لعام   طرفا١٩٠ً طرفاً تقريباً من ١٣٠

قم بذلك حىت اآلن على إبالغ واستحثت األطراف اليت مل ت. قد فعلت ذلك)  باملائة٦٨وكانت (
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بيد أن مجيع األطراف أبلغت عن بياناا بشأن مجيع . سبتمرب/ أيلول٣٠بياناا قبل املوعد النهائي يف 
  .، وأبلغت مجيعها عن بيانات سنة أساسها وخط أساسها٢٠٠٦السنوات السابقة على 

. خط أساسها بشأن شىت املوادوأشارت إىل أن العديد من األطراف طلبت تغيريات يف بيانات   -١٧٩
وتعني على اللجنة يف معظم احلاالت أن تطلب مزيدا من املعلومات من األطراف لكي تستطيع تقييم 

ومن ناحية أخرى، كان الطلب الوارد من تركمانستان من أجل تنقيح . الطلبات على الوجه الصحيح
، وميكن أن يستخدم كنموذج بيانات خط أساسها بشأن بروميد امليثيل مدعوما على حنو جيد

  . ويوصى بإقرارهر بظروف مماثلة اليت متلألطراف األخرى،
 يف تعديل مونتريال مل ختطر األمانة بعد بأا أنشأت  طرفا١٢ًوقالت إن مما يثري االنشغال أن   -١٨٠

ارب لقد بينت جت. نظما للتراخيص، وهو أمر حيوي يف تتبع التجارة غري القانونية ورصد االمتثال
باء من  ٤اللجنة أيضا أن من املهم أن تتضمن نظم تراخيص األطراف مجيع العناصر املذكورة يف املادة 

  .الربوتوكول وأن يتم تشغيلها ورصدها بفعالية
 إىل يطلبكانت قد أعدت مشروع مقرر وقالت، إذ تنتقل إىل مسألة االمتثال، إن اللجنة   -١٨١

 خطة عمل بشأن بروميد امليثيل يتم النظر فيها باالقتران مع طلب اململكة العربية السعودية، أن تضع
لقد قدمت باراغواي خطة عمل بشأن مركبات . الطرف تنقيح بيانات خط أساسه بشأن بروميد امليثيل

الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون، وقدمت مجهورية إيران اإلسالمية خطة عمل بشأن 
  .، وهي أيضاً موضع مشروع مقرررابع كلوريد الكربون

وقالت، فيما يتعلق برصد التقيد خبطط العمل اليت مت إقرارها من أجل تلك األطراف اليت   -١٨٢
كانت يف حالة عدم امتثال، إن التقرير الكامل للجنة يذكر األطراف اليت أوفت مبؤشرات قياسها 

معلومات أخرى من عدد صغري من وقد طلبت . للتخلص التدرجيي احملدد الزمن أو سابقة عليها
 الواردة يف خطط ٢٠٠٦األطراف اليت مل تقدم املعلومات املطلوبة لتأكيد أا أوفت بالتزاماا لعام 

وأشارت، فيما يتعلق مبسألة عدم امتثال اليونان، إىل أن الطرف قد توقف يف الوقت احلايل عن . عملها
ومل يعد من . فلورية وليس لديه خطط الستئناف اإلنتاجمجيع أشكال إنتاج مركبات الكربون الكلورية 

الواردة يف تقرير  الضروري، يف ضوء البيانات اليت وردت يف وقت الحق، إحالة مشاريع مقررات
  .إىل االجتماع الراهن  عن أذربيجان والسلفادور وصربيا٢٠٠٧يونيه /اللجنة عن اجتماع حزيران

 الجتماع األطراف حث األطراف غري العاملة مبوجب ١٧/١٢وأشارت بالذكر إىل أن املقرر  -١٨٣
 على أن ٥إىل األطراف العاملة مبوجب املادة مركبات الكربون الكلورية فلورية  اليت تصدر ٥الفقرة 
 بأن ٥ من األطراف املستوردة العاملة مبوجب املادة مكتوبةتأكيدات وأن تقدم إىل األمانة تطلب 

أا ورية اليت سيجري تصديرها مطلوبة حقا من أجل االستهالك احمللي ومركبات الكربون الكلورية فل
وكانت اللجنة قد أعدت مشروع  يف حالة عدم امتثال، ٥لن تضع األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

مقرر الجتماع األطراف يطلب إىل اللجنة استعراض تنفيذ األطراف لطلبات اإلبالغ الواردة يف املقرر 
وأنه للمساعدة يف .  وأن اللجنة تقوم مبتابعته، اإلبالغ غري منفذ بالكامل حىت اآلنوأن. ١٧/١٢

مكافحة اإلجتار غري املشروع، طلب إىل اللجنة أن حتدد تلك األطراف اليت مل تقم باإلبالغ طبقاً 
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، الذي حث األطراف على استخدام استمارة اإلبالغ اجلديدة لتحديد مقاصد ١٧/١٦للمقرر 
  .يع املواد املستنفدة لألوزونصادرات مج

 الجتماع األطراف طلب إىل األمانة أن حتتفظ ١٨/١٧إىل أن املقرر أيضاً وأشارت بالذكر   -١٨٤
بسجل موجد للحاالت اليت أوضحت فيها األطراف أن احنرافها عن تدابري الرقابة يف الربوتوكول كان 

وقد الحظت اللجنة عند استعراضها . ةنتيجة للتخزين من أجل استخدامات معينة يف سنوات مقبل
وطلبت اللجنة إىل األمانة، التماسا للشفافية، أن تدرج . للسجل أن هوية األطراف املعنية ليست مدرجة
  .تلك املعلومات يف مجيع نسخ السجل مستقبال

عن وأبرزت، يف معرض اإلشارة بالذكر إىل أن االجتماع الثامن والثالثني للجنة نظر يف ورقة   -١٨٥
وتتعلق . التحديات املرتبطة بتنفيذ إجراء عدم االمتثال مستقبالً، نتائج اللجنة عن قضيتني من القضايا

 من إجراء عدم االمتثال بأن تتيح اللجنة تقارير اجتماعاا ٩القضية األوىل باالشتراط الوارد يف الفقرة 
وحيث أن االجتماع الثاين . طرافلألطراف يف موعد غايته ستة أسابيع على األكثر من اجتماعات األ

بيد . للجنة يعقد يف كل سنة قبل االجتماع السنوي لألطراف مباشرة فإنه مل يتم االمتثال هلذا االشتراط
، وجهت اللجنة األمانة وثانياً. أن اللجنة خلصت إىل أن الترتيب له فوائد عديدة وأوصت باستمراريته

قدمة يف ورقات قاعة اجتماع معممة يف اجتماع األطراف إىل أن تسبق نصوص مشاريع املقررات امل
  .من أجل اعتمادها مبوجز جمدول ملشاريع املقررات

ووجهت الشكر يف اخلتام إىل ممثلي أمانة الصندوق املتعدد األطراف وإىل الوكاالت املنفذة   -١٨٦
 أمانة األوزون ملا ووجهت الشكر أيضا إىل. وإىل رئيس اللجنة التنفيذية على ما قدموه من مساعدات
وأعربت عن تقدير جلنة التنفيذ الكبري على . قدمته من دعم، وإىل األعضاء ملا قاموا به من عمل شاق

وجه اخلصوص ملا قدمته السيدة متارا كورل من عمل ودعم واليت ستستقيل عاجالً من منصبها 
ألوزون الدويل قد بين نظاماً وخلصت إىل أن جمتمع ا. كمسؤولة الرصد واالمتثال يف أمانة األوزون
  .لالمتثال ينظر إليه باحترام وكنموذج حيتذى

امتدح املمثلون الذين أخذوا الكلمة يف املناقشات اليت دارت يف أعقاب ذلك عمل جلنة التنفيذ   -١٨٧
فيذ وأعرب أحد املمثلني عن تأييده للنهج احلايل الذي تنتهجه جلنة التن. وتقاريرها ورحبوا باقتراحاا

أشار أحد املمثلني، بالنسبة إىل اقتراح اللجنة باستعراض تنفيذ املقرر .  من إجراء عدم االمتثال٩الفقرة 
األطراف على اختاذ إجراءات معينة " حثت"أن الكثري من املقررات ، ومع ذلك أشار إىل ١٧/١٢

إذا ما كان للجنة أن تستعرض وقال إن وفده ال يعترب مثل هذا اإلبالغ إلزامياً، وأنه . متصلة باإلبالغ
وأعرب ممثل آخر عن تأييده لطلب اللجنة . مجيع طلبات اإلبالغ فإن عبء عملها سيزداد بشكل هائل

  . األطراف املعنية١٨/١٧بأن حيدد التقرير املعد وفقاً للمقرر 
اجلزء وافق اجتماع األطراف على إحالة مشاريع املقررات اليت أوصت ا جلنة التنفيذ إىل   -١٨٨

  .الرفيع املستوى للنظر فيها واحتمال اعتمادها



UNEP/OzL.Pro.19/7  

48 

  مسائل أخرى  -سادس عشر

  مشروع إعالن مونتريال  - ألف
أثناء " إعالن مونتريال"أشار الرئيس املشارك إىل أن كندا كانت قد قدمت مقترحاً بـ   -١٨٩

ه املسألة أثناء ذلك وناقشت األطراف هذ. االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية
  .االجتماع واتفقت على أن العمل فيما بني الدورات سوف يتواصل عرب حوار إلكتروين

قدم أحد املمثلني استكماالً بشأن املشاورات فيما بني الدورات وأوضح أن اإلعالن املقترح   -١٩٠
مدت بروتوكول يهدف إىل إعادة توكيد االلتزامات اليت قطعتها األطراف على نفسها عندما اعت

وكان أحد عشر طرفاً قد قدمت . مونتريال، وإعطاء مغزى الجتاه العمل قبل حلول العقد القادم
ومت تنقيح . تعليقات على املشروع األول لإلعالن الذي وضع على املوقع الشبكي ألمانة األوزون

ت أثناء هذا االجتماع وقال إنه يتطلع إىل استمرار املناقشا. مشروع النص مع مراعاة تلك التعليقات
على أساس املشروع املعدل الذي يقضي بأن فقرة إضافية قد تلزم يف حالة موافقة األطراف على 

 الذي يدخل على الربوتوكول فيما يتعلق باجلدول الزمين املعجل للتخلص التدرجيي من التحوير
  .مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

الن مونتريال املقترح من املقرر أن يرأسه السيد بيري بينولت أنشئ فريق اتصال لبحث إع  -١٩١
  ).كندا(

وبصدد حديثها نيابة عن السيد بينولت، قالت إحدى املمثالت إن الفريق قد توصل إىل اتفاق   -١٩٢
 إىل أن إدراج فقرة استهاللية سوف يتوقف على نتائج  نص مشروع إعالن مونتريال، مشريةبشأن

تدرجيي من مركبات الكربون ال بشأن التحويرات يف اجلدول الزمين للتخلص المناقشات فريق االتص
ووجهت الشكر إىل املشاركني ملا حتلوا به من إبداع . اهليدروكلورية فلورية التابع لربوتوكول مونتريال

صل إىل توافق يف اآلراء بشأن مشروع إعالن ت الفريق من التونومرونة ومن روح للتراضي مكّ
  .مونتريال
واتفق اجتماع األطراف على إحالة مشروع إعالن مونتريال إىل اجلزء الرفيع املستوى لبحثه   -١٩٣

  .واحتمال اعتماده

  إقرار رؤساء مشاركني جدد لفريق التقييم العلمي يف مناصبهم  - باء
تناول اجتماع األطراف، وفقا لقراره عند اعتماد جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى، حتت   -١٩٤

هذا البند من جدول األعمال قضية تصديق األطراف على الرؤساء املشاركني اجلدد لفريق التقييم 
  .العلمي
أشاد ممثل الواليات املتحدة األمريكية، لدى تقدميه للبند، مبا قدمه فريق التقييم العلمي من   -١٩٥

مايو /ة تلقت يف أياروأشار بالذكر إىل أن األمان. خدمات ال مثيل هلا لألطراف ألكثر من عقدين
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السيد دانيل ألربيتون والسيد :  رساليت استقالة من رئيسني مشاركني لفريق التقييم العلمي٢٠٠٧
وأشار إىل أنه نتيجة هلاتني االستقالتني والوفاة األليمة لرئيس مشارك آخر هو السيد . روبرت واطسون

  .يف الفريقجريارد ميغي، فإن هناك ثالثة مناصب رؤساء مشاركني شاغرة 
ترشيحان : مت تقدمي ثالثة ترشيحات رمسية ملناصب الرؤساء املشاركنيبناء على ذلك وقال إنه   -١٩٦

وأعلن ترشيح الواليات املتحدة األمريكية . من الواليات املتحدة األمريكية وترشيح من اململكة املتحدة
وي والسيد بول نيومان من اإلدارة  اجلوالغالفرافيشاكارا من اإلدارة الوطنية للمحيطات   .أ للسيد

بيل من جامعة . وأعلن ممثل اململكة املتحدة ترشيح السيد جون أ. الوطنية لعلوم الطريان والفضاء
  .كمربيدج

وافق اجتماع األطراف على أن يعد ممثال اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   -١٩٧
  .حا بشأن انتخاب الرؤساء املشاركني لفريق التقييم العلمي للنظر فيهوالواليات املتحدة األمريكية مقتر

قدم ممثل اململكة املتحدة مشروع مقرر بشأن انتخاب الرئيسني املشاركني لفريق التقييم   -١٩٨
ونظر اجتماع األطراف يف مشروع املقرر، مث اتفق على إحالة املشروع إىل اجلزء الرفيع . العلمي

  . واعتمادهاملستوى للنظر فيه

  استمرار اجلزء الرفيع املستوى: اجلزء الثالث
  وثائق تفويض املمثلني  -ثامناً 

 ١١٥ذكر ممثل األمانة أن مكتب االجتماع التاسع عشر لألطراف اعتمد وثائق تفويض ممثلي   -١٩٩
راف وأن املكتب اعتمد كذلك متثيل أحد األط.  املمثلة يف االجتماع١٥٧طرفاً من بني األطراف الـ 

وحث .  على أساس يفهم منه أن وثائق تفويضه سوف حتال إىل األمانة يف أسرع وقت ممكن١٥٧الـ 
املكتب مجيع األطراف اليت ستحضر االجتماعات املقبلة لألطراف أن تبذل قصارى جهدها لكي تقدم 

  . من النظام الداخلي١٨وفقاً ملقتضى أحكام املادة إىل األمانة وثائق تفويضها 

   للجزء التحضريي بشأن نتيجة املناقشات املشاركنيتقرير الرئيسني  - تاسعاً
ميع املمثلني عملهم  وشكر جل،صرح السيد سورنسن بأن اجلزء التحضريي حقق جناحاً كبرياً  -٢٠٠

وقال إن اجتماع األطراف تناول أثناء جزئه التحضريي عدداً كبرياً من . جنر هذا النجاحالشاق الذي أ
ووجه . نه توصل إىل اتفاق بشأن نيٍف وعشرين مشروع قرار موصى باعتمادها النهائيالقضايا، وأ

رئيس اجتماع األطراف الشكر إىل الرئيسني املشاركني ملا قاما به من عمل وأشاد بروح التعاون اليت 
  .سادت أثناء املفاوضات
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 واالجتماع ،مونتريالمواعيد ومكان انعقاد االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول   -عاشراً 
  الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا

وبصدد تلخيص ممثل قطر للتقدم الذي أحرزه بلده يف تنفيذ بروتوكول مونتريال وتعبريه عن   -٢٠١
أمله يف أن حتافظ األطراف على قوة الزخم احلالية وهم ينتقلون إىل تنفيذ الربوتوكول، محل عرضاً من 

  .٢٠٠٨االجتماع العشرين لألطراف يف الدوحة يف عام حكومته الستضافة 
  .وبعد تقدمي عرض فيديو عن قطر، رحب اجتماع األطراف حبرارة ذا العرض  -٢٠٢

  مسائل أخرى من بينها حبث إعالن مونتريال  -حادي عشر 
 ويناقش حبث األطراف ملشروع إعالن مونتريال.  مسائل للبحث مبوجب هذا البندأي رمل تث  -٢٠٣

ويف ضوء املناقشات اليت . من جدول أعمال اجلزء التحضريي") مسائل أخرى ("١٦مبوجب البند 
جرت أثناء اجلزء التحضريي، اعتمد اجتماع األطراف إعالن مونتريال على النحو الوارد يف الفصل 

  . أدناه١٢

   مونتريال االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكولمن قبلاملقررات اعتماد   -ثاين عشر 
  :إن اجتماع األطراف يقرر  -٢٠٤

التصديق على اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونتريال وتعديالت لندن، وكوبنهاجن، ومونتريال : ١٩/١املقرر 
  وبيجني للربوتوكول

يشري مع الرضى إىل العدد الكبري من البلدان اليت صدقت على اتفاقية فيينا حلماية   - ١
  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛طبقة األوزون وبروتوكول 

 طرفاً على ١٩١، كان قد صدق ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١يشري إىل أنه، حىت   - ٢
 طرفاً على بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة ١٩١اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، وصدق 

 طرفاً على ١٧٨ربوتوكول مونتريال، وصدق  طرفاً على تعديل لندن ل١٨٦لطبقة األوزون، وصدق 
 طرفاً على تعديل مونتريال لربوتوكول ١٥٧تعديل كوبنهاجن لربوتوكول مونتريال، وصدق 

 . طرفا على تعديل بيجني لربوتوكول مونتريال١٣٢مونتريال، وصدق 

حيث مجيع الدول اليت مل تصدق بعد على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال   - ٣
ته، أو تقبلهما أو تنضم إليهما على أن تفعل ذلك، وأن تراعي ضرورة مشولية املشاركة لضمان وتعديال

  ؛محاية طبقة األوزون
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  عضوية جلنة التنفيذ: ١٩/٢املقرر 
 مبوجب إجراء عدم االمتثال يالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت ا جلنة التنفيذ  - ١

  ؛٢٠٠٧ يف عام لربوتوكول مونتريال
يؤكد استمرار بوليفيا وجورجيا واهلند وتونس وهولندا كأعضاء يف اللجنة ملدة عام   - ٢

آخر، واختيار االحتاد الروسي واألردن واملكسيك وموريشيوس ونيوزيلندا أعضاء يف اللجنة ملدة عامني 
  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١اعتباراً من 
د الروسي نائباً للرئيس ومقرراً، على حييط علماً باختيار تونس للعمل رئيساً واالحتا  - ٣

  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١التوايل، للجنة التنفيذ ملدة عام اعتباراً من 

  عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال: ١٩/٣املقرر 
عدة أمانة الصندوق  األعمال اليت قامت ا اللجنة التنفيذية مبسايالحظ مع التقدير  - ١

  ؛٢٠٠٧يف عام 
 على اختيار أستراليا وأملانيا وبلجيكا ورومانيا والسويد والواليات املتحدة يصدق  - ٢

 ٥ من املادة ١األمريكية واليابان أعضاء يف اللجنة التنفيذية ميثلون األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
ومينيكية والسودان والصني وغابون ولبنان واهلند من الربوتوكول، واختيار أورغواي واجلمهورية الد

  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١أعضاء ميثلون األطراف العاملة مبوجب تلك الفقرة ملدة عام، اعتباراً من 
نائباً لرئيس ) السويد( اختيار غابون رئيساً والسيد حسام الدين أمحد زاي يالحظ  - ٣

  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١من اللجنة التنفيذية ملدة عام، اعتباراً 

  الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال: ١٩/٤املقرر 
والسيدة جودي فرانسس ) منركاالد(على اختيار السيد ميكيل آمان سورنسني  يصدق

وية لألطراف يف بروتوكول رئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح العض) جنوب أفريقيا(بومونت 
  ؛٢٠٠٨مونتريال لعام 

  التقارير املالية وامليزانيات: املسائل املالية: ١٩/٥املقرر 
 للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد ٢٠٠٨على ميزانية  يوافق  - ١

 وقدرها ٢٠٠٩رحة لعام  دوالراً وحييط علماً بامليزانية املقت٤ ٦١٨ ٨٨٠املستنفدة لطبقة األوزون مببلغ 
  )٣( دوالراً، كما هو موضح يف املرفق األول لتقرير االجتماع التاسع عشر لألطراف؛٤ ٨٨٧ ١٢٩

  ؛٢٠٠٨ دوالر يف عام ٣٤١ ٩٤٧يأذن ألمانة األوزون بسحب   - ٢

                                                        
)٣(  UNEP/OzL.Pro.19/7.  
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 أعاله، على املسامهات ٢يوافق، نتيجة لعمليات السحب املشار إليها يف الفقرة   - ٣
  ؛٢٠٠٨ دوالراً لعام ٤ ٢٧٦ ٩٣٣عها األطراف وقدرها الكلية اليت ستدف

 يوافق على إدراج املسامهات اليت يقدمها كل طرف من األطراف باملرفق الثاين  - ٤
 لتقرير االجتماع التاسع عشر لألطراف يف الربوتوكول؛

يأذن ألمانة األوزون باالحتفاظ باحتياطي نقدي تشغيلي ثابت للمصروفات السنوية   - ٥
وتتفق األطراف . رة واملقررة والذي يستخدم ملقابلة النفقات النهائية يف نطاق الصندوق االستئمايناملقد

 يف املائة، ١١,٣ إىل نسبة قدرها ٢٠٠٨على زيادة امليزانية املعتمدة لالحتياطي النقدي التشغيلي لعام 
، على أن ٢٠٠٩شغيلي يف عام  يف املائة من امليزانية لالحتياطي النقدي الت٣,٧وعلى املسامهة بنسبة 

  ؛ يف املائة١٥ نقدي تشغيلي بنسبة تسعى األطراف جاهدة بعد ذلك إىل احملافظة على احتياطي
يعرب عن قلقه إزاء التأخري يف سداد املسامهات اليت اتفقت عليها األطراف، وهو ما   - ٦

 لربوتوكول مونتريال  من اختصاصات إدارة الصندوق االستئماين٤ و٣يتعارض مع أحكام الفقرتني 
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛

حيث مجيع األطراف على أن تقوم بسداد مسامهاا على الفور وبالكامل كما حيث   - ٧
  األطراف اليت مل تسدد مسامهاا عن السنوات السابقة أن تفعل ذلك بأسرع ما ميكن؛

اآلخرين على تقدمي مسامهات يشجع األطراف وغري األطراف وأصحاب املصلحة   - ٨
مالية وبوسائل أخرى ملساعدة األعضاء يف أفرقة التقييم الثالثة وأجهزا الفرعية على مواصلة 

  مشاركتهم يف أنشطة التقييم يف نطاق الربوتوكول؛
يدعو األطراف إىل إخطار أمانة األوزون جبميع املسامهات املقدمة للصندوق   - ٩

  نتريال يف وقت تسديدها؛االستئماين لربوتوكول مو
 من النظام الداخلي، أن يزود األطراف ١٤يطلب إىل األمني التنفيذي، وفقاً للمادة   - ١٠

بتقرير عن اآلثار املالية ملشاريع املقررات اليت ال ميكن متويل تنفيذها من املوارد املوجودة حالياً يف ميزانية 
  الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال؛

يطلب إىل أمانة األوزون أن تضمن تنفيذها للمقررات املتصلة باألمانة اليت أقرها   - ١١
  اجتماع األطراف بصيغتها املعتمدة، يف حدود امليزانية واملوارد املالية املتاحة يف الصندوق االستئماين؛

 يطلب إىل أمانة األوزون إبالغ الفريق العامل املفتوح العضوية جبميع مصادر   - ١٢
رادات املتلقاة، مبا يف ذلك االحتياطي ورصيد الصندوق والفوائد، وكذلك النفقات الفعلية واملتوقعة اإلي

وااللتزامات، ويطلب إىل األمني التنفيذي تقدمي تقرير إشاري جبميع أوجه اإلنفاق مقابل أبواب 
  امليزانية؛

علومات املالية يطلب إىل الفريق العامل املفتوح العضوية أن يواصل استعراض امل  - ١٣
  ؛املقدمة من أمانة األوزون، مبا يف ذلك مدى شفافية املعلومات ومالءمة توقيتها
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إدخال تنقيحات على بروتوكول مونتريال تتعلّق مبواد اموعة األوىل من املرفق جيم : ١٩/٦املقرر 
  )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(

تدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية  األطراف على اإلسراع بالتخلص التتفق
 من بروتوكول مونتريال ٢ من املادة ٩فلورية واستهالكها، وذلك بإدخال تنقيحات، عمالً بالفقرة 

  : ووفق املبادئ التالية)٤(الثالث لتقرير االجتماع التاسع عشر لألطراف،بالصيغة الواردة يف املرفق 
األطراف ( من الربوتوكول ٥ من املادة ١وجب الفقرة ختتار األطراف العاملة مب  - ١

خط أساس يتكون من متوسط مستوى كل من االستهالك واإلنتاج يف عامي ) ٥العاملة مبوجب املادة 
  ؛ و٢٠١٠ و٢٠٠٩

  ؛٢٠١٣يتم جتميد االستهالك واإلنتاج يف مستوى خط األساس املشار إليه يف عام   - ٢
 ٢٠٢٠وكول تكون قد أت يف عام  من الربوت٢ة األطراف العاملة مبوجب املاد  - ٣

  :التخلص التدرجيي املعجلّ من اإلنتاج واالستهالك، ووفق خطوات التخفيض التالية
  ؛٢٠١٠ يف املائة حبلول عام ٧٥  )أ(
  ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٩٠  )ب(
ة  يف املائة ألغراض الصيانة خالل الفتر٠,٥السماح بإنتاج واستهالك بنسبة   )ج(
  ؛٢٠٣٠-٢٠٢٠

التخلص التدرجيي  ٢٠٣٠، تكون قد أت يف عام ٥دة األطراف العاملة مبوجب املا  - ٤
  :املعجل من اإلنتاج واالستهالك، وذلك وفق خطوات التخفيض التالية

  ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ١٠  )أ(
  ؛٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام ٣٥   ) ب(
  ؛٢٠٢٥ يف املائة حبلول عام ٦٧,٥  )ج(
 ٢,٥التدرج يف خفض ما تبقى من اإلنتاج واالستهالك بنسبة سنوية متوسطة قدرها   )د(

  ؛٢٠٤٠-٢٠٣٠يف املائة على مدى الفترة 
االتفاق على أن يكون التمويل املتاح من الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ   - ٥

طية مجيع التكاليف اإلضافية بروتوكول مونتريال يف دفعات التجديد القادم للموارد مستقراً وكافياً لتغ
 من الوفاء جبدول اإلسراع بالتخلص ٥املتفق عليها حىت تتمكّن األطراف العاملة مبوجب املادة 

 وتوجيه اللجنة التنفيذية للصندوق ،التدرجيي يف قطاعي اإلنتاج واالستهالك وفق ما هو حمدد أعاله
معايري األهلية ذات الصلة باملرافق والتحويالت الثانية املتعدد األطراف أيضاً بإجراء التغيريات الالزمة يف 

  ؛١٩٩٥فيما بعد سنة 
                                                        

)٤(  UNEP/OzL.Pro.19/7.  
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توجيه اللجنة التنفيذية إىل أن تعمد، يف توفري املساعدة التقنية واملالية، إىل إيالء   - ٦
 ذات االستهالك املنخفض واملنخفض جداً من مركبات ٥اهتمام خاص لألطراف العاملة مبوجب املادة 

  يدروكلورية فلورية؛الكربون اهل
توجيه اللجنة التنفيذية مبساعدة األطراف يف إعداد خططها إلدارة التخلص من املواد   - ٧

  من أجل تعجيل التخلص التدرجيي التام من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
جب توجيه اللجنة التنفيذية، على سبيل األولوية، إىل أن تساعد األطراف العاملة مبو  - ٨

 على إجراء دراسات استقصائية لتحسني املوثوقية يف وضع بيانات خط األساس بشأن مركبات ٥املادة 
  الكربون اهليدروكلورية فلورية؛

تشجيع األطراف على الترويج الختيار بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية   - ٩
 سيما يف املناخ، وأن تفي كذلك بسائر من شأا أن تقلّل من األثر املترتب يف البيئة، والاليت فلورية 

  االعتبارات املتعلقة بالصحة والسالمة واالقتصاد؛
 واو ٢ من املادة ٧الطلب إىل األطراف أن تقدم تقارير منتظمة عن تنفيذها للفقرة   - ١٠

  من الربوتوكول؛
شاريع  اللجنة التنفيذية، لدى وضع وتطبيق معايري متويل املاالتفاق على أن تعمل  - ١١

 إيالء األولوية للمشاريع والربامج اليت تكون فعالة من حيث التكاليف على، ٦والربامج ومبراعاة الفقرة 
  :واليت تركز على مجلة من األمور منها

التخلص التدرجيي أوالً من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ذات القدرة   )أ(
  روف الوطنية؛العالية على استنفاد األوزون، ومراعاة الظ

توخي بدائل ومواد استعاضة تقلّل من اآلثار األخرى على البيئة، مبا يف ذلك على   )ب(
  املناخ، مع مراعاة احتماالت االحترار العاملي واستخدام الطاقة وسائر العوامل األخرى ذات الصلة؛

  ؛ احلجماملنشآت الصغرية واملتوسطة  )ج(
حلاجة إىل إعفاءات االستخدامات الضرورية، وذلك االتفاق على معاجلة احتماالت ا  - ١٢

 بالنسبة لألطراف العاملة ٢٠٢٠ وقبل عام ٢ بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة ٢٠١٥قبل عام 
  ؛٥مبوجب املادة 
  يف املائة للصيانة٠,٥نسبة  للحاجة إىل ٢٠١٥االتفاق على إجراء استعراٍض يف عام   - ١٣

 ٢,٥ للحاجة إىل نسبة سنوية متوسطة قدرها ٢٠٢٥، واستعراٍض يف عام ٣حبسب ما جاء يف الفقرة 
  ؛)د (٤ حبسب ما جاء يف الفقرة للصيانةيف املائة 

 ٢٠٢٠من أجل تلبية االحتياجات احمللية األساسية، االتفاق على السماح حىت عام   - ١٤
 يف مزيد من ٢٠١٥قصاه  يف املائة، مث النظر بعد ذلك ويف موعد أ١٠مبستويات خط أساس تصل إىل 

  خفض اإلنتاج لتلبية االحتياجات احمللية األساسية؛
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العمل، لدى اإلسراع بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية   - ١٥
فلورية، على االتفاق على أن تتخذ األطراف كل اخلطوات العملية املتسقة مع برامج الصندوق املتعدد 

 ضمان النقل بشروط منصفة وتفضيلية ملا هو متاح وسليم بيئيا من البدائل األطراف، وذلك من أجل
  ؛٥  األطراف العاملة مبوجب املادة إىل٢والتكنولوجيات ذات الصلة من األطراف العاملة مبوجب املادة 

  أهلية جنوب أفريقيا للحصول على املساعدة املالية من الصندوق املتعدد األطراف: ١٩/٧املقرر 
قبل بتصنيف جنوب أفريقيا كبلد نام ألغراض بروتوكول مونتريال الذي  ٩/٢٧ إىل املقرر إذ يشري
 أنّ جنوب أفريقيا تعهدت بعدم طلب مساعدة مالية من الصندوق املتعدد األطراف الوقتوأورد يف ذات 

  ف،للوفاء بااللتزامات اليت قطعتها البلدان املتقدمة على نفسها قبل االجتماع التاسع لألطرا
 اليت أدخلها االجتماع التاسع عشر لألطراف على تدابري الرقابة على التنقيحات أنّ وإذ يالحظ

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تتضمن التزامات إضافية قبلت ا مجيع البلدان النامية، مبا فيها جنوب 
  أفريقيا،

، مؤهلة للحصول من ٥ من املادة ١وجب الفقرة ، بصفتها بلداً نامياً عامالً مبأفريقيا أنّ جنوب يقرر
تعدد األطراف على املساعدة التقنية واملالية للوفاء بالتزاماا يف جمال التخلص التدرجيي من إنتاج املالصندوق 

 عن االجتماع التاسع  الصادر١٩/٦واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وذلك وفقاً للمقرر 
  عشر لألطراف؛

  العمل اإلضايف بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية: ١٩/٨املقرر 
 للتعجيل لربوتوكول مونتريال  تنقيحا١٩/٦ًإىل أن مؤمتر األطراف اعتمد، مبقرره  يشريإذ 

 يف التنقيحاتأثر تلك إذ يالحظ بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، و
  ، حلالتها الطبيعية طبقة األوزونستعادةالاجلهود الرامية 

 ملا اضطلع به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات وإذ يعرب عن التقدير
التقنية التابعة له من عمل يف جمال حتليل الوضع العاملي الستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية 

نها والتكنولوجيات املتعلّقة ا، ويالحظ احلاجة إىل فلورية وملصارف هذه املركبات واالنبعاثات م
املزيد من املعلومات عن مدى تقّبل التكنولوجيا البديلة والترويج هلا يف أوساط األطراف العاملة مبوجب 

   من بروتوكول مونتريال،٥ من املادة ١الفقرة 
 تتناول بدائل ٢٠٠٨ باعتزام املفوضية األوروبية تنظيم وعقد حلقة عمل يف عام وإذ يرحب

  ،٥مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وتوافرها يف البلدان العاملة مبوجب املادة 
 اليت ٥ الصعوبات اليت تواجهها بعض األطراف العاملة مبوجب املادة وإذ يأخذ يف اعتباره

املناجم غري تعيش ظروفاً مناخية معينة وغريها من ظروف التشغيل اخلاصة، مثل الظروف السائدة يف 
  مناجم احلفر املفتوحة، والصعوبات اليت تواجهها يف قطاعات تكييف اهلواء والتربيد،
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يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يجري دراسة مفصلة تتناول   - ١
آفاق تشجيع وقبول بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املستخدمة يف قطاعي التربيد 

، مع اإلشارة بالتحديد إىل الظروف املناخية املعينة ٥تكييف اهلواء يف األطراف العاملة مبوجب املادة و
وظروف التشغيل اخلاصة، مثل الظروف السائدة يف املناجم وغريها من مناجم احلفر املفتوحة يف بعض 

  ؛٥بلدان األطراف العاملة مبوجب املادة 
لتقييم االقتصادي أن يضمن تقريره املرحلي لعام يطلب إىل فريق التكنولوجيا وا  - ٢

 ملخصاً لنتائج الدراسة املشار إليها يف الفقرة السابقة وذلك بغية التعرف على ااالت اليت ٢٠٠٨
   املتاحة ومدى قابليتها للتطبيق؛تتطلب دراسة بقدر أكرب من التفصيل للبدائل

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ بروميد امليثيل لعامي إعفاءات االستخدامات احلرجة من: ١٩/٩املقرر 
 إىل األعمال اليت قام ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة إذ يشري مع التقدير

  اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل التابعة له،
إىل أن األطراف اليت طلبت كميات من بروميد امليثيل دعمت طلباا باستراتيجيات وإذ يشري 

  ،١/٤ –إلدارة املادة كما هو مطلوب مبقتضى مقرر االجتماع االستثنائي 
، الواردة يف ٢٠٠٨يسمح، بالنسبة لفئات االستخدامات احلرجة املتفق عليها لعام   - ١

اجلدول ألف يف مرفق هذا املقرر لكل طرف، رهناً بالشروط املنصوص عليها يف هذا املقرر ومقرر 
، وبقدر ما تكون تلك الشروط قابلة للتطبيق، مبستويات اإلنتاج ١/٤ -االجتماع االستثنائي 

 املذكورة يف اجلدول باء يف مرفق هذا املقرر اليت تكون ضرورية للوفاء ٢٠٠٨واالستهالك لعام 
  ؛١٨/١٣باالحتياجات احلرجة باإلضافة إىل الكميات املسموح ا مبوجب املقرر 

 الواردة يف ٢٠٠٩ احلرجة املتفق عليها لعام أن يسمح، بالنسبة لفئات االستخدامات  - ٢
اجلدول جيم يف مرفق هذا املقرر لكل طرف، رهناً بالشروط املنصوص عليها يف هذا املقرر ومقرر 

، وبقدر ما تكون الشروط قابلة للتطبيق، مبستويات اإلنتاج واالستهالك ١/٤ -االجتماع االستثنائي 
رفق هذا املقرر اليت تكون ضرورية للوفاء باالحتياجات  الواردة يف اجلدول دال يف م٢٠٠٩لعام 

احلرجة، على أساس أن اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال قد يقر مستويات إنتاج واستهالك 
  ؛٩/٦إضافية، وفئات استخدام وفقاً للمقرر 

 يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يكفل القيام سنوياً باستكمال  - ٣
االستنتاجات احلديثة املتعلقة مبعدل اعتماد البدائل، وإحالتها إىل األطراف يف تقريره السنوي األول من 

  عمله؛يف كل عام وإىل الفريق لالستعانة ا 
أن يتوخى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، عند تقييم طلبات إعفاءات   - ٤

دد، مراعاة أحدث املعلومات، مبا يف ذلك أي  لتعيني حم٢٠٠٩استخدامات حرجة إضافية لعام 
 على الصعيد ٢٠٠٩ و٢٠٠٨معلومات عن تنفيذ كل ما يتعلق باالستخدامات احلرجة يف عامي 

  ؛٩/٦ من املقرر ٢احمللي، وفقاً للفقرة 
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على أي طرف له مستوى إعفاء استخدامات حرجة يتجاوز املستويات املسموح ا   - ٥
ستخدامات احلرجة أن يعوض عن أي فروق بني تلك املستويات باستخدام له لإلنتاج واالستهالك لال

  كميات بروميد امليثيل من املخزونات اليت أقر الطرف بوجودها؛
تسعى األطراف لترخيص كميات بروميد امليثيل لالستخدامات احلرجة أو إصدار   - ٦

 اجلدولني ألف وجيم من إذن أو تصريح هلذه الكميات أو ختصيصها على النحو املنصوص عليه يف
  املرفق هلذا املقرر؛

يقوم كل طرف له استخدام حرج موافق عليه بتجديد التزامه بكفالة تطبيق املعايري   - ٧
 عند ترخيص استخدام حرج لربوميد امليثيل أو اإلذن أو التصريح ٩/٦ من املقرر ١الواردة يف الفقرة 

وعلى كل طرف . ٩/٦من املقرر ‘ ٢’) ب (١الفقرة باستخدامه، وخصوصاً املعيار املنصوص عليه يف 
فرباير عن السنة اليت /أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذه الفقرة إىل أمانة األوزون حبلول األول من شباط

  يسري عليها هذا املقرر؛
يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يواظب على أن ينشر سنوياً يف   - ٨

 قبل كل اجتماع للفريق العامل املفتوح العضوية، خمزونات بروميد امليثيل اليت حبوزة كل تقريره املرحلي
  طرف قائم بالتعيني وفقاً ملا أورده ذلك الطرف يف تقرير إطاره احملاسيب؛

يعترف مبسامهة جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل املستمرة خبربته، ويوافق بأن   - ٩
 من اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وضع ١ - ٤للبند تواصل اللجنة، وفقاً 

  توصياا بطريقة توافق اآلراء حبيث تشمل املناقشة املستفيضة فيما بني مجيع أعضاء اللجنة احلاضرين؛
يشري إىل أمهية الشفافية يف عملية إعفاءات االستخدامات احلرجة ويطلب إىل فريق   - ١٠

قييم االقتصادي أن يقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التايل توضيحاً التكنولوجيا والت
 يف عمله، وأن يكشف لألطراف من خالل توضيح النتائجحتليل  للمنهج الذي اتبعه يف استخدام خطياً

يام بأي كتايب أي تغيريات أو احنرافات مهمة ينوي إدخاهلا يف املنهجية قبل إجراء أي تغيري أو الق
  احنراف من هذا القبيل؛

على األطراف اليت ترخص بروميد امليثيل لالستخدامات احلرجة أو تأذن أو تصرح   - ١١
باستخدامه، أن تطلب استخدام تكنولوجيات تقلل االنبعاثات إىل احلد األدىن، مثل األغشية الكتيمة 

  لتقنيات اليت تعزز محاية البيئة مىت أو غريها من ا/وتكنولوجيات احلواجز الغشائية واحلقن العميق و
  ما كانت جمدية تقنياً واقتصادياً؛

 من مقرر ٣يلتزم كل طرف مبواصلة السعي لتحقيق األهداف احملددة يف الفقرة   - ١٢
تام من  وذلك من خالل استراتيجيته الوطنية إلدارة التخلص التدرجيي ال١/٤ -االجتماع االستثنائي 
  ؛ثيلاستخدامات بروميد املي
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  ١٩/٩ املقرر مرفق
  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي 

  )باألطنان املترية (٢٠٠٨فئات االستخدامات احلرجة املتفق عليها لعام   -اجلدول ألف 
  )*١,٨٠(األرز   أستراليا
  )٦,٠٦٧(املعجنات   كندا

، زهور )١٨,٧٥٠( صوب - اخليار ،)٢٥٠,٠٠٠(، اجلعفيل )٠,٣١٢(، مطاحن الدقيق )١,٨٠٠(التمر   إسرائيل
، مشام صوب وحقلي )٤٤,٧٥٠( احلقول املفتوحة -، زهور الزينة )١١٤,٤٥٠( صوب - األبصال-الزينة 

، )٣١,٩٠٠(، فراولة أرضية )١٠٥,٩٦٠( صوب -، فاكهة الفراولة )٩٣,٧٥٠(، البطاطس )٨٧,٥٠٠(
  ) ١١١,٥٠٠(البطاطا 

  )١١,٩٩٥(، الفراولة األرضية )٠,٥٠٠(ألعشاب الطبية والكمأة ، ا)٠,٥٠٠(النب وحبوب الكاكاو   بولندا
 حبوث -، الفراولة والفلفل )٢١٥,٠٠٠(، الفراولة األرضية )١٧,٠٠٠) (األندلس وكتالونيا(زهور الزينة   إسبانيا

)٠,١٥١(  
 الذي أعده فريق التكنولوجيا ٢٠٠٧م  الوارد يف التقرير املرحلي لعا١٨/١٣جاءت املوافقة يف البداية على هذه الكمية يف املقرر   *

  .والتقييم االقتصادي

  )باألطنان املترية (٢٠٠٨مستويات اإلنتاج واالستهالك املسموح ا لعام   -اجلدول باء 
  **١,٨٠  أستراليا
  ٦,٠٦٧  كندا

  ٨٦٠,٦٧٢  إسرائيل
  ١٢,٩٩٥  *بولندا
  ٢٣٢,١٥١  *أسبانيا

  . طناً مترياً ألغراض االستخدامات احلرجة اليت متت املوافقة عليها٢٤٥,١٤٦اوز إنتاج واستهالك اجلماعة األوروبية لن يتج  *

 الذي أعده فريق التكنولوجيا ٢٠٠٧ الوارد يف التقرير املرحلي لعام ١٨/١٣جاءت املوافقة يف البداية على هذه الكمية يف املقرر   **
  .والتقييم االقتصادي

  )باألطنان املترية (٢٠٠٩تفق عليها لسنة فئات االستخدامات احلرجة امل  -اجلدول جيم 
  )٧,٨٢٠(، األرز )٢٩,٧٩٠(الفراولة األرضية   استراليا
  )٧,٤٦٢) (جزيرة األمري إدوارد(، الفراولة األرضية )٢٦,٩١٣(املطاحن   كندا
، )٨,٣٢٥( صوب -، اجلرتبيل)٦٣,٠٥٦( حقول -، اجلرتبيل)٣٤,٣٠٠(، اخليار )٥,٨٠٠(الكستناء   اليابان

  )٢١,٦٥٠(، البطيخ )٨١,١٤٩(، الفلفل األخضر واحلار )٩١,١٠٠(مام الش
الواليات 
املتحدة 
  األمريكية

، حلم خرتير مقدد )٤٠٧,٠٩١(، قرعيات )٥٤,٦٠٦(هياكل /، سلع أساسية)٤٥,٦٢٣(سلع أساسية 
، املطاحن ومرافق التجهيز )١٢٢,٠٦٢(، شتالت غابات )٦٢,٧٨٩(، باذجنان )١٨,٩٩٨(وجمفف 

، نباتات زينة )٢٩٢,٧٥٦(، إعادة غرس البساتني )٢٥,٣٢٦(، أمهات مشاتل )٢٩١,٤١٨(
، شرائح )٧,٩٤٤(، فراولة أرضية )١ ٣٣٦,٧٥٤( ، فاكهة الفراولة)٧٨٣,٨٢١(، فلفل )١٣٤,٢٣٥(

  )١ ٢٤٥. ٢٤٩( ، طماطم)١٨,١٤٤(البطاطا 
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  )طنان املتريةباأل (٢٠٠٩مستويات اإلنتاج واالستهالك املسموح ا لعام   -اجلدول دال 
  ٣٧,٦١٠  أستراليا
  ٣٤,٣٧٥  كندا
  ٣٠٥,٣٨٠  اليابان

  *٣ ٩٦١,٩٧٤  الواليات املتحدة األمريكية
  .ناقص املخزونات القائمة  *

اختصاصات دراسة جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال : ١٩/١٠املقرر 
  ٢٠١١ - ٢٠٠٩للفترة 
 بشأن االختصاصات السابقة ١٦/٣٥ و١٣/١ و١٠/١٣ و٧/٢٤  إىل املقرراتإذ يشري

  للدراسات املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف،
 بشأن التجديدات السابقة ١٧/٤٠ و١٤/٣٩ و١١/٧ و٨/٤ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً

  ملوارد الصندوق املتعدد األطراف،
تصادي أن يعد تقريراً لتقدميه إىل االجتماع يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االق  - ١

العشرين لألطراف، وأن يقدمه من خالل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثامن والعشرين، 
ليمكن االجتماع العشرين لألطراف من البت بشأن املستوى املالئم لتجديد موارد الصندوق املتعدد 

 إعداد التقرير، ينبغي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولدى. ٢٠١١ - ٢٠٠٩األطراف للفترة 
  :أن يأخذ يف اعتباره، ضمن مجلة أمور، ما يلي

مجيع تدابري الرقابة، واملقررات ذات الصلة، اليت وافقت عليها األطراف يف   )أ(
ريال، مبا يف تعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتاملبروتوكول مونتريال واللجنة التنفيذية للصندوق 

ذلك املقررات اليت وافق عليها االجتماع التاسع عشر لألطراف واللجنة التنفيذية يف اجتماعيها الثالث 
واخلمسني والرابع واخلمسني، من حيث أن تلك املقررات سوف تستلزم مصروفات من جانب 

 التكاليف اإلضافية ، مبا يف ذلك تصورات تبني٢٠١١ – ٢٠٠٩الصندوق املتعدد األطراف أثناء الفترة 
 للتنقيحات ٥ من املادة ١ووفورات التكاليف ذات الصلة بتنفيذ األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

املقترحة واملقررات املتصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية باإلضافة إىل ذلك ينبغي أن يوفر 
، وذلك من أجل توفري معلومات ٢٠١٧ – ٢٠١٥ و٢٠١٤ – ٢٠١٢الفريق أرقاماً إرشادية للفترتني 

  لدعم استقرار مستوى التمويل، وتستكمل قبل أن توضع األرقام النهائية للفترتني املذكورتني؛
 من املادة ١احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكني مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة   )ب(

مونتريال وألي تدابري امتثال حمتملة  طاء من بروتوكول ٢ -ألف  ٢ من احملافظة على االمتثال للمواد ٥
  ؛٢٠١١-٢٠٠٩جديدة قد يتفق عليها مبوجب بروتوكول مونتريال للفترة 
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 مبا ،القواعد واملبادئ التوجيهية اليت تتفق عليها اللجنة التنفيذية يف اجتماعاا املقبلة  )ج(
مبا يف ذلك املشاريع (لتمويل يف ذلك اجتماعها اخلامس واألربعني لتحديد أهلية املشاريع االستثمارية ل

 ، واملشاريع غري االستثمارية واخلطط القطاعية أو الوطنية للتخلص التدرجيي من املواد؛)يف قطاع اإلنتاج

  الربامج القطرية املعتمدة؛  )د(
 املتصلة مبشروعات التخلص التدرجيي ٢٠١١ - ٢٠٠٩االلتزامات املالية يف الفترة   )ه(

  يها اللجنة التنفيذية؛القطاعية اليت وافقت عل
توفري أموال لتسريع التخلص التدرجيي واحملافظة على سرعة احلركة مع مراعاة التأخر   )و(

  الزمين يف تنفيذ املشاريع؛
اخلربة املكتسبة حىت اآلن، مبا يف ذلك القيود اليت تواجه التخلص التدرجيي من املواد   )ز(

 ذلك باملوارد املخصصة بالفعل وكذلك أداء الصندوق املستنفدة لألوزون، والنجاحات اليت حتققت يف
  املتعدد األطراف ووكاالت التنفيذ التابعة له؛

ما يرجح أن يكون للسوق الدولية وتدابري الرقابة على املواد املستنفدة لألوزون   )ح(
ر  عرض وطلب املواد املستنفدة لألوزون، واآلثا يفوأنشطة التخلص التدرجيي القطرية من تأثري
 وما ينتج عن ذلك من تكاليف بالنسبة للمشاريع ،املصاحبة على أسعار املواد املستنفدة لألوزون

  االستثمارية خالل الفترة قيد االستعراض؛
التكاليف اإلدارية للوكاالت املنفذة وتكاليف متويل خدمات األمانة اليت تقدمها إىل   )ط(

  تماعات؛الصندوق املتعدد األطراف، مبا يف ذلك عقد االج
أن يقوم الفريق، لدى االضطالع ذه املهمة، بإجراء مشاورات واسعة مع مجيع   - ٢

  األشخاص ذوي الصلة واملؤسسات وغريها من مصادر املعلومات املهمة اليت تعترب مفيدة؛
أن يطلب إىل الفريق تقدمي معلومات إضافية عن مستوى التمويل املطلوب إلعادة   - ٣

، ودراسة اآلثار املالية واآلثار األخرى ٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢ل سنة من السنوات جتديد املوارد يف ك
إلمكانية جتديد املوارد لفترة أطول، وخصوصاً ما إذا كان مثل هذا الترتيب يوفر مستويات مسامهات 

  أكثر استقراراً؛
أن يسعى الفريق جاهداً إىل استكمال عمله يف وقت ميكن من توزيع تقريره على   - ٤

  يع األطراف قبل شهرين من االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية؛مج
أن يطلب إىل الفريق، إذا قدمت إىل أمانة األوزون مقترحات بشأن تدابري رقابة   - ٥

تتعلق مبوضوع تلك الدراسة، أن يضع يف اعتباره االستنتاجات اليت تتمخض عنها الدراسة اليت جتريها 
  ؛١٨/٩ من املقرر ٢التنفيذية عمالً بأحكام الفقرة اللجنة 
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  تنقيح اختصاصات اللجنة التنفيذية: ١٩/١١املقرر 
 للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول  من اختصاصات اللجنة التنفيذية٨ الفقرة يعدل

السادس عشر  واالجتماع ٩/١٦، بالصيغة اليت عدهلا االجتماع التاسع لألطراف يف املقرر مونتريال
  : ليكون نصها كما يلي١٦/٣٨لألطراف يف املقرر 

تمنح اللجنة التنفيذية املرونة يف أن تعقد اجتماعني أو ثالث اجتماعات سنوية، إذا   - ٨"
كل اجتماع من اجتماعات األطراف عن أي مقرر تتخذه يف ذلك لقررت ذلك، وتقدم تقريراً 

 تعقد اجتماعاا، عند االقتضاء، باالقتران مع وتنظر اللجنة التنفيذية يف أن. االجتماع
  ."اجتماعات بروتوكول مونتريال األخرى

  منع االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون :١٩/١٢املقرر
 باحلاجة الختاذ تدابري ملنع ولتدنية االجتار غري املشروع باملواد املستنفدة لألوزون وأمهية إذْ يقر
   مواصلة املناقشات بشأن مستقبل الربوتوكول،هذه املسألة يف

، الذي طلب إىل األطراف تقدمي تعليقات مكتوبة بشأن ١٨/١٨ املقرر يف اعتباره وإذْ يضع
دراسة جدوى متابعة سري املواد املستنفدة لألوزون لتطوير نظام لرصد حركة املواد ’’التقرير املعنون 

 مثل هذه جتميعوالذي طلب إىل أمانة األوزون ‘‘ فاملستنفدة لألوزون عرب احلدود بني األطرا
  ،٢٠٠٧التعليقات وتقدميها لالجتماع التاسع عشر لألطراف عام 

توسطة األجل والطويلة األجل امل مع التقدير إىل تعليقات األطراف بشأن اخليارات وإذْ يشري
  اليت طرحت يف دراسة متابعة السري،

 عرب احلدود للمواد النقل استخدامها يف رصد  أن هناك مبادرات أخرى ميكنوإذ يالحظ
  املستنفدة لألوزون فيما بني األطراف،

 املواد املستنفدة لألوزون عرب احلدود لنقل بأن اخلطوة املهمة األوىل حنو الرصد الفعال وإذ يقر
  ليات القائمة،اآلبني األطراف هي حتسني تنفيذ وإنفاذ 

جتار غري املشروع من خالل االتفاق املسبق عن علم غري  باملبادرة حملاولة مكافحة االوإذ يقر
 يف جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ومناطق احمليط اهلادي وتنفيذ مشروع بلدانالرمسي من جانب 

   التابع ملنظمة اجلمارك العاملية،املعلومات اإلقليمي املقدم من مكتب "رتق ثقب السماء"
ات بشأن التدابري اليت اختذا األطراف ملكافحة االجتار  مزايا الشفافية وتقاسم املعلوموإذ يدرك

  غري املشروع،
 إىل أن اإلجراءات ذات الصلة باالجتار يف املواد املستنفدة لألوزون قد تتخذ يف وإذ يشري

  منتديات أخرى مثل منظمة اجلمارك العاملية،
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كول بإنشاء نظام  باء من الربوتو٤يذَكر مجيع األطراف بالتزامها مبوجب املادة   - ١
  تراخيص استرياد وتصدير جلميع املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة؛

حيث مجيع األطراف على التنفيذ الكامل والفعال مع اإلنفاذ النشط لنظمها اخلاصة   - ٢
 بتراخيص االسترياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة وكذلك التوصيات الواردة يف

  ؛١٨/١٨، و١٧/١٦، ١٧/١٢، و١٤/٧، و٩/٨املقررات احلالية لألطراف، وال سيما املقررات 
أن األطراف الراغبة يف حتسني تنفيذ وإنفاذ نظم التراخيص لديها من أجل مكافحة   - ٣

 االجتار غري املشروع بصورة أكثر فعالية قد ترغب يف أن تنظر يف اختاذ التدابري التالية حملياً على أساس
  :طوعي

تقاسم املعلومات مع األطراف األخرى مثل املشاركة يف إجراء غري رمسي للموافقة   )أ(
  املسبقة عن علم أو نظام مماثل؛

  وضع قيود كمية، مثل حصص االسترياد أو التصدير أو االثنني معاً؛  )ب(
أن عمل تصرحيات لكل شحنة وإجبار املستوردين واملصدرين على اإلبالغ حملياً بش  )ج(

  استخدام مثل هذه التراخيص؛
 مبا يف ذلك ،للمواد املستنفدة لألوزون) حتويل نقل الشحنات(رصد النقل العابر   )د(

الشحنات اليت متر عرب املناطق احلرة، وذلك مثالً عن طريق حتديد هوية كل شحنة برقم مرجعي فريد 
  لكل شحنة؛
  عادة ملئها مرة أخرى؛حظر أو مراقبة استخدام احلاويات اليت ال تصلح إل  )ه(
وضع شروط دنيا مناسبة لوضع البطاقات والوثائق للمساعدة على رصد االجتار يف   ) و(

  املواد املستنفدة لألوزون؛
الفحص الدقيق ملعلومات التجارة، مبا يف ذلك عن طريق الشراكات بني القطاع   ) ز(

  اخلاص والقطاع العام؛
بعة سري املواد املستنفدة إدراج أي توصيات ذات صلة أخرى من دراسة متا  )ح(
  لألوزون؛

الطلب إىل أمانة األوزون مواصلة التعاون مع منظمة اجلمارك العاملية فيما يتعلق   - ٤
باإلجراءات احملتملة اليت تتخذها األطراف بشأن أي تعديالت جديدة على النظام املوحد لتوصيف 

مي تقرير إىل اجتماع األطراف بشأن وترميز السلع فيما يتعلق باملواد املستنفدة لألوزون، وتقد
 تخذة يف منظمة اجلمارك العاملية؛اإلجراءات امل



UNEP/OzL.Pro.19/7 

63 

تعيينات االستخدامات األساسية للمواد اخلاضعة للرقابة لألطراف غري العاملة مبوجب : ١٩/١٣املقرر 
  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ يف عامي ٥ من املادة ١الفقرة 

تكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات العمل الذي قام به فريق الإذ يالحظ مع التقدير 
  التقنية الطبية التابعة له،

، ال ميكن اعتبار استخدام مركبات الكربون ٤/٢٥ أنه، وفقاً للمقرر وإذ يأخذ يف اعتباره
الكلورية فلورية، املستخدمة يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، استخداماً أساسياً، إذا وجدت هلا 

  و عالجات جمدية تقنياً واقتصاديا، ومقبولة من وجهة النظر البيئية والصحية،بدائل أ
إىل استنتاج فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل أن مثة بدائل مرِضية تقنياًً وإذ يشري 

ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، اليت حتتوي على مركبات كربون كلورية فلورية متاحة اآلن 
  األخرى للربو ومرض االنسداد الرئوي املزمن،ات وفئات العالجب اهلوائيةعش املسكنة للالجاتلعل

 تسمح بتناقل مركبات الكربون الكلورية ١٢/٢ من املقرر ٨ أن الفقرة وإذ يأخذ يف اعتباره
  فلورية بني شركات أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة،

 ٥ من املادة ١أطراف كثرية غري عاملة مبوجب الفقرة  املستمر الذي حتققه وإذ يرحب بالتقدم
يف تقليل اعتمادها على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية على مركبات الكربون الكلورية 

  فلورية كلما ظهرت بدائل متطورة مطروحة يف األسواق وحتظى باملوافقة التنظيمية،
 ٢٠٠٨ن الكلورية فلورية للسنتني أن يأذن بإنتاج واستهالك مركبات الكربو  -١

، باملستويات احملددة يف مرفق هذا املقرر، إىل احلد الالزم لتلبية االستخدامات األساسية ٢٠٠٩و
 ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة للربو ومرض االنسداد الرئوي املزمن؛

توكول  من برو٥ من املادة ١أن تضمن األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   -٢
مونتريال، عندما ترخص أو تأذن أو ختصص إعفاءات استخدامات أساسية ألصحاب صناعات أجهزة 

، أخذ خمزوناا من املواد اخلاضعة ٤/٢٥من املقرر ) ب (١االستنشاق باجلرعات املقننة، وفقاً للفقرة 
ادات تشغيلية من املادة  وبعده يف احلسبان حبيث ال حيتفظ صاحب الصناعة بإمد١٩٩٦للرقابة قبل عام 

  ألكثر من عام واحد؛
 من الربوتوكول من ٥ من املادة ١أن تطلب األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   - ٣

، أن ختطر السلطة املختصة بالنسبة لكل منتج أجهزة ٨/١٠ من املقرر ١كل شركة، وفقاً للفقرة 
  :فلورية بالتايلاستنشاق باجلرعات املقننة طلب له مركبات كربون كلورية 

  التزام الشركة بإعادة تركيبة املنتج املعين؛  )أ(
  تركيب؛إعادة اجلدول الزمين الذي ميكن خالله إكمال كل عملية   )ب(
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) بدائل( أي بديل  املوافقة علىدليل على أن الشركة تسعى سعياً جاداً للحصول على  )ج(
لك األسواق احمللية وأسواق صادراا وحتويل تخالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أسواقها 

   مركبات الكربون الكلورية فلورية؛بعيداً عن منتجات
 ١مبوجب الفقرة  غري العاملة املدرجة يف املرفق ألف هلذا املقرر  األطرافال تقدم  - ٤

عفاءات لالستخدامات األساسية إلنتاج مركبات كربون كلورية فلورية لصنع أجهزة إل تعيينات
  ؛ أو أي سنة بعدها٢٠١٠ننة يف سنة االستنشاق باجلرعات املق

  ١٩/١٣ للمقرر املرفق ألف
أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، اليت أذن ا االستخدامات األساسية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف صنع 

  )بالطن املتري (٢٠٠٨ االجتماع التاسع عشر لألطراف بالنسبة لعام

كمية اليت مت املوافقة عليها لعام ال  الطرف
٢٠٠٨  

  ٢٠٠  اجلماعة األوروبية
  ٢١٢  االحتاد الروسي

  ١٩/١٣ للمقرر املرفق باء
أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، اليت أذن ا االستخدامات األساسية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف صنع 

  )بالطن املتري (٢٠٠٩ االجتماع التاسع عشر لألطراف بالنسبة لعام

الكمية اليت مت املوافقة عليها لعام   الطرف
٢٠٠٩  

  ٢٨٢  الواليات املتحدة األمريكية

 ألغراض ١١٣ –إعفاء االستخدامات األساسية ملركبات الكربون الكلورية فلورية : ١٩/١٤املقرر 
  التطبيقات الفضائية اجلوية يف االحتاد الروسي

عمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة  بالإذ حييط علماً مع التقدير  
  التابعة له، ةقنية املعنية باملواد الكيميائياخليارات الت

 أنه ال توجد يف الوقت احلاضر بدائل حمددة مناسبة ملركبات الكربون وإذ يضع يف اعتباره  
جلوي يف االحتاد الروسي وأن البحث  لالستخدام يف صناعة الطريان الفضائي ا١١٣ –الكلورية فلورية 

 الصادر عن فريق التكنولوجيا ٢٠٠٦عن بدائل هلا ال يزال جارياً حسبما أكده تقرير التقييم لعام 
  والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية التابعة له،
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ة  استعداد االحتاد الروسي لدراسة إمكانية استرياد مركبات الكربون الكلوريوإذ يالحظ  
 لسد احتياجات صناعة الطريان الفضائي اجلوي لديه من املخزونات العاملية املتاحة، ١١٣ –فلورية 

  وذلك عمالً بتوصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية التابعة له،
، فريقاً ٢٠٠٨فرباير /أيضاً أنّ االحتاد الروسي مستعد ألن يستقبل، قبل شباطوإذ يالحظ   

صغري احلجم من اخلرباء يف جمال إبدال مذيبات املواد املستنفدة لألوزون يف صناعة الطريان الفضائي 
اجلوي يعينه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية التابعة له من أجل تقييم 

  اها،التطبيقات والتوصية، حسب اإلمكان، باخليارات اليت أثبتت جدو
 يف االحتاد ١١٣ –يأذن مبستوى إنتاج واستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية   - ١  

الروسي إلعفاءات االستخدامات األساسية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف صناعة الطريان 
  ؛٢٠٠٨ طناً مترياً يف عام ١٤٠الفضائي اجلوي لديه قدره 

 من مركبات الكربون الكلورية ٢٠٠٩حتاد الروسي لعام يأذن بالكمية اليت عينها اال  - ٢  
 طناً مترياً، وذلك بشرط أالّ يكون فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ١٣٠ وقدرها ١١٣ –فلورية 

  ؛٢٠٠٩قد حدد بدائل أخرى ميكن تطبيقها يف عام 
ربون الكلورية يطلب إىل االحتاد الروسي مواصلة دراسة إمكانية استرياد مركبات الك  - ٣  

 لسد احتياجات صناعة الطريان الفضائي اجلوي لديه من املخزونات العاملية املتاحة، ١١٣ –فلورية 
ة باملواد وذلك عمالً بتوصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية املعني

  ؛الكيميائية التابعة له

  لف واجلدول ألف مكرر يف املقررات ذات الصلة بعوامل التصنيعاالستعاضة عن اجلدول أ: ١٩/١٥املقرر 
تصنيع ر بوصفه قائمة استخدامات عوامل يعتمد اجلدول الوارد بالتذييل هلذا املقر  - ١  

 وليحل حمل اجلدول ألف مكرر ١٧/٧ بصيغته املعدلة يف املقرر ١٠/١٤ليحل حمل اجلدول ألف باملقرر 
  ؛١٧/٨يف املقرر 

  ١٩/١٥مرفق املقرر 
  قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع : اجلدول ألف

  اسم املادة املستنفدة لألوزون  التصنيع  
  رابع كلوريد الكربون   يف إنتاج الكلور والقلوياتNCl3القضاء على  ١
استرجاع الكلور يف الغاز املتبقي من إنتاج الكلور  ٢

  والقلويات
  رابع كلوريد الكربون

  رابع كلوريد الكربون  تصنيع املطاط املكلور ٣
  رابع كلوريد الكربون تصنيع إندوسلفان  ٤
  رابع كلوريد الكربون  تصنيع إيبوبروفني  ٥
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  اسم املادة املستنفدة لألوزون  التصنيع  
  رابع كلوريد الكربون تصنيع ديكوفول ٦
  رابع كلوريد الكربون )CSM(تصنيع بوليو ليفني الكلور املسلفن  ٧
   كلوريد الكربونرابع  )PPTA (تصنيع أراميد بوليمر ٨
 CFC-11  تصنيع صفائح ألياف اصطناعية ٩

  رابع كلوريد الكربون  تصنيع الربافني املكلور ١٠
التمثيل الكيماوي الضوئي للسالئف املكونة من البوليثريبول بريوكسيد  ١١

  كامل الفلورة للبوليثريات كاملة الفلورة واملشتقات ثنائية الوظيفة
CFC-12 

لبوليبريوكسيد كامل الفلورة الوسيط يف إنتاج التقليل من ا ١٢
  ثنائيات اإلستر من البوليثريات كاملة الفلورة

CFC-113 

 CFC-113  حتضري ثنائيات البوليثريات كاملة الفلورة عالية األداء ١٣
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج سيكالدمي ١٤
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج بوليربوبني املكلور ١٥
  رابع كلوريد الكربون   املكلورEVAج إنتا ١٦
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج مشتقات ايزو سيانيت امليثيل ١٧
  رابع كلوريد الكربون   فينوكسي برتلدهايد– ٣إنتاج  ١٨
  رابع كلوريد الكربون   ميثلربيدين- ٥ – كلورو – ٢إنتاج  ١٩
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج امييداكلوبريد ٢٠
  رابع كلوريد الكربون  وبروفرتينإنتاج بي ٢١
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج أوكسديازون ٢٢
  رابع كلوريد الكربون   ميثاالنيلني املكلور–إنتاج ن  ٢٣
  رابع كلوريد الكربون   ثنائي كلورو يرتوثيازول– ٣، ١إنتاج  ٢٤
  برومو كلورو امليثان  برومة بوليمر سيترين ٢٥
  رابع كلوريد الكربون  )محض(و فينوكسي استيك أسيد  ثنائي كلور– ٤، ٢ختليق  ٢٦
 رابع كلوريد الكربون  ختليق ثنائي بريوكسي ثنائي الكربونات ٢٧
 رابع كلوريد الكربون  إنتاج سيانوكوباالمني املشع  ٢٨
  CFC-113  إنتاج ألياف البوليايتلن عالية املُعاِملْ  ٢٩
  لكربونرابع كلوريد ا  تصنيع أحادى كلوريد الفينيل  ٣٠
  بروموكلورو امليثان  تصنيع سلتاميسيلني ٣١
  رابع كلوريد الكربون )مبيد(إنتاج برالثرين  ٣٢
  رابع كلوريد الكربون  )أصباغ(نيتروبرتلدهايد -إنتاج أ ٣٣
 رابع كلوريد الكربون  ثيوفيناكربوكسلدهايد-٢ –مثيل -٣إنتاج  ٣٤
  الكربونرابع كلوريد   ثيوفينيكربوكسلدهايد -٢إنتاج  ٣٥
 رابع كلوريد الكربون   ثيوفني اإليثانول-٢إنتاج  ٣٦
 رابع كلوريد الكربون  )DNBC – 3,5( ثنائي نيتروبرتولكلوريد -٥، ٣إنتاج  ٣٧
 رابع كلوريد الكربون   كيتون- ٣- برتأيزوثيازول -٢، ١إنتاج   ٣٨
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  اسم املادة املستنفدة لألوزون  التصنيع  
 رابع كلوريد الكربون   نتروبرتالديهايد-تصنيع م   ٣٩
 رابع كلوريد الكربون  لوبدينتصنيع تايك  ٤٠
 رابع كلوريد الكربون  نترو كحول البرتيل-تصنيع بارا  ٤١
 رابع كلوريد الكربون  تصنيع تولكلوفوس امليثيل  ٤٢

  الذي أعدته جلنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات٢٠٠٦متابعة تقرير التقييم لعام : ١٩/١٦املقرر 

أعدته جلنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات التابعة لفريق  الذي ٢٠٠٦بتقرير عام إذ يرحب 
 التكنولوجيا والتقييم االقتصادي،

  العامل،على نطاقباستمرار العمل على احلد من استعمال اهلالونات وإذ يرحب أيضاً 

ر بعض إىل ما أعربت عنه جلنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات من قلق إزاء توافوإذ يشري 
  العامل،على نطاقاهلالونات 

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن جيري دراسة إضافية عن أوجه   - ١
، وأن يبحث ٢٤٠٢ واهلالون ١٣٠١ واهلالون ١٢١١عدم التوازن اإلقليمية احملتملة بشأن توافر اهلالون 

 ه عدم التوازن تلك والتخفيف من حدا؛ويقترح آليات للعمل يف املستقبل على حتسني التنبؤ بأوج

، لدى إجراء الدراسة، التشاور مع  التكنولوجيا والتقييم االقتصادييطلب إىل فريق  - ٢
،  العاملعلى نطاقمصارف اهلالونات أداء أمانة الصندوق املتعدد األطراف بشأن نتائج دراسته عن 

قدر الذي تكون به مفيدة ملا يقوم به من  عنها تلك الدراسة بالسفرتاستخدام املعلومات اليت و
  استعراض؛
يطلب إىل أمانة األوزون أن تزود فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بإحصاءات   - ٣

، وذلك بقصد إجراء ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤استهالك اهلالونات حبسب نوع اهلالون خالل األعوام 
 دراسته؛

االقتصادي أن يقدم نتائج دراسته يف الوقت يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم   - ٤
 املناسب لكي ينظر فيها االجتماع العشرون لألطراف؛

 واهلالون ١٣٠١ واهلالون ١٢١١ األطراف اليت هلا احتياجات من اهلالون يشجع  - ٥
 باملعلومات التالية ملساعدة فريق ٢٠٠٨أبريل / نيسان١د أمانة األوزون حبلول ي تزوعلى ٢٤٠٢
 :لوجيا والتقييم االقتصادي على إجراء دراستهالتكنو

 لدعم ٢٤٠٢ واهلالون ١٣٠١ واهلالون ١٢١١االحتياجات املتوقّعة من اهلالون   )أ(
 عمل معدات االستخدامات احلرجة أو الضرورية حىت اية مرحلة عمرها التشغيلي؛

الونات الكافية ، يف احلصول على اهلاملتوقعةالصعوبات اليت ووجهت حىت اآلن، أو   )ب(
 لدعم عمل املعدات احلرجة أو الضرورية؛
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 مبا يف ذلك بانتظام، إبالغ أصحاب االستخدامات احلرجةيشجع األطراف على   - ٦
بضرورة االستعداد ملواجهة تقلّص سبل احلصول على والعسكرية وقطاع الطريان دوائر الصناعة البحرية 

 ابري الالزمة للحد من االعتماد على اهلالونات؛اهلالونات يف املستقبل، واختاذ مجيع التد

يطلب إىل أمانة األوزون أن تراسل أمانة املنظمة البحرية الدولية وأمانة منظمة   - ٧
الطريان املدين الدويل لتوجيه نظرها إىل تقلص الكميات املتوافرة من اهلالونات املستعملة يف 

د  ضرورة اختاذ مجيع التدابري الالزمة للحد من االعتمااالستخدامات البحرية واستخدامات الطريان وإىل
  ؛على اهلالونات يف تلك القطاعات

الستخدامات املختربية والتحليلية لدى األطراف يف ااستخدام رابع كلوريد الكربون : ١٩/١٧املقرر 
   من بروتوكول مونتريال٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

 من بروتوكول ٥ من املادة ١جهها البلدان العاملة مبوجب الفقرة  باملصاعب اليت تواإذْ يقر  
  مونتريال يف حبثها عن بدائل صاحلة للطرق التحليلية اليت متتثل للمعايري الدولية،

 أن رابع كلوريد الكربون يلعب دوراً مهماً يف العمليات التحليلية وإذْ يضع يف اعتباره  
ئل له بالنسبة لبعض تلك العمليات لدى األطراف العاملة مبوجب واملختربية، وأنه ال توجد حالياً بدا

  ،٥ من املادة ١الفقرة 
 اتفقت األطراف على أن تؤجل جلنة التنفيذ واجتماع ١٧/١٣ إىل أنه يف املقرر وإذْ يشري  

 حبث حالة االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها بروتوكول مونتريال على رابع ٢٠٠٧األطراف حىت عام 
  ،٥ من املادة ١كلوريد الكربون لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 وافقت األطراف على أن يقوم االجتماع التاسع ١٧/١٣ إىل أنه يف املقرر وإذ يشري كذلك  
  ،٢٠٠٩ – ٢٠٠٧عشر لألطراف باستعراض اإلرجاء املشار إليه عاليه لكي يتناول الفترة 

 حبث حالة االمتثال فيما يتعلق ٢٠١٠األطراف حىت أن تؤجل جلنة التنفيذ واجتماع   - ١  
 اليت ٥ من املادة ١بتدابري الرقابة على رابع كلوريد الكربون بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

، على أن حدوث أي ٧تقدم دليالً إىل أمانة األوزون من خالل تقارير بياناا، اليت تقدم مبوجب املادة 
ستهدف لالستهالك املتعلق ا إمنا يرجع إىل استخدام رابع كلوريد الكربون يف احنراف عن الرقم امل

  العمليات التحليلية واملختربية؛
 على تدنية استهالك رابع ٥ من املادة ١حيث األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ٢  

ء العاملية والتدابري كلوريد الكربون يف االستخدامات املختربية والتحليلية وذلك بتطبيق معايري اإلعفا
اخلاصة باالستخدامات املختربية والتحليلية لرابع كلوريد الكربون املوجودة حالياً بالنسبة لألطراف غري 

  ؛٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
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  إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية: ١٩/١٨املقرر 
عفاء الشامل لالستخدامات ، اإل٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ميدد، حىت   - ١

املختربية والتحليلية وفقاً للشروط املنصوص عليها يف املرفق الثاين من تقرير االجتماع السادس 
 بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف ١٨/١٥ و١٦/١٦ و١٥/٨ ووفقاً للمقررات )٥(لألطراف

  واد اموعة األوىل، باملرفق جيم؛مجيع املرفقات واموعات بربوتوكول مونتريال باستثناء م
يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية الكيميائية أن   - ٢

يقدم، حبلول موعد انعقاد االجتماع احلادي والعشرين لألطراف، قائمة باالستخدامات املختربية 
امات اليت تتوفر هلا بدائل وبالتايل مل تعد ضرورية مع لمواد اخلاضعة للرقابة، مبيناً االستخدلوالتحليلية 

  وصف لتلك البدائل؛
 لالستخدامات ة العامات اإلعفاء قائمة اختبار املواد العضوية يف الفحم منحيذفأن   - ٣
  ؛لتحليلية للمواد اخلاضعة للرقابةاملختربية وا

   مبوجب بروتوكول مونتريالطلب رومانيا رفع أمسها من قائمة البلدان النامية: ١٩/١٩املقرر 
 ١ بطلب رومانيا رفع امسها من قائمة البلدان النامية العاملة مبوجب الفقرة حييط علماً  - ١  
  ؛٥من املادة 
 على طلب رومانيا وحييط علماً كذلك بأن رومانيا سوف تتحمل، مسؤولياا يوافق  - ٢  

يناير / كانون الثاين١اً من ل اعتبار من الربوتوكو٥ من املادة ١كطرف غري عامل مبوجب الفقرة 
  ؛٢٠٠٨

اختصاصات لفريق التقييم العلمي، وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم : ١٩/٢٠املقرر 
  االقتصادي

حييط علماً مع التقدير بالعمل املمتاز واملفيد للغاية الذي أجنزه فريق التقييم العلمي،   - ١
 البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وزمالؤهم على نطاق العامل يف إعداد وفريق تقييم اآلثار

  ؛٢٠٠٧، مبا يف ذلك التقرير التجميعي لعام ٢٠٠٦تقاريرهم املتعلقة بالتقييم لعام 
 يف عام ٢٠٠٦يطلب إيل أفرقة التقييم الثالثة أن تستكمل التقارير اليت أعدا لعام   - ٢

، لينظر ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ك التقارير املستكملة إىل األمانة حبلول  وأن تقدم تل٢٠١٠
فيها الفريق العامل املفتوح العضوية واالجتماع الثالث والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونتريال يف 

  ؛٢٠١١عام 
يطلب إىل أفرقة التقييم املواظبة على اطالع األطراف يف بروتوكول مونتريال بأي   - ٣

  طورات جديدة مهمة حتدث؛ت
                                                        

)٥(  UNEP/OzL.Pro.6/7.  
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  :، يف قضايا تشمل٢٠١٠أن ينظر فريق التقييم العلمي، بالنسبة لتقرير عام   - ٤
  تقييم حالة طبقة األوزون وتطورها يف املستقبل؛  )أ(  
تقييم ثقب األوزون فوق منطقة انتاركتيكا واستنفاد األوزون يف املنطقة القطبية   )ب(  

   يف هاتني الظاهرتني؛الشمالية والتغيريات املتوقّعة
تقييم االجتاهات يف تركيز املواد املستنفدة لألوزون يف الغالف اجلوي ومدى اتساق   )ج(  

تلك االجتاهات مع املعلومات الواردة يف التقارير عن إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون 
  والتبعات احملتملة يف حالة طبقة األوزون؛

  تغري املناخ والتغريات يف طبقة األوزون؛تقييم التفاعل بني   )د(  
  تقييم التفاعل بني أوزون طبقيت التروبوسفري والستراتوسفري؛  )ه(  

وصف وتفسري التغيريات امللحوظة يف األوزون يف العامل ويف املنطقة القطبية ويف   )و(
اة اآلثار األشعة فوق البنفسجية، وكذلك توقعات وسيناريوهات مستقبل تلك املتغريات، مع مراع

  املتوقعة لتغري املناخ، ضمن أمور أخرى؛
تقييم النهوج املتسقة لتقدير األثر املترتب يف طبقة األوزون عن املواد قصرية العمر   )ز(

  للغاية، مبا يف ذلك مواد أخرى قد حتلّ حملّها؛
  تبين أي ديدات أخرى لطبقة األوزون واإلبالغ عنها، حسب االقتضاء؛  )ح(
ظر فريق تقييم اآلثار البيئية، بالنسبة الستكمال املعلومات مستقبالً ولتقرير عام وأن ين  - ٥

  :، يف املسائل التالية٢٠١٠
االستمرار يف حتديد اآلثار البيئية الستنفاد األوزون واآلثار البيئية للتفاعل بني استنفاد   )أ(

  األوزون وتغري املناخ وذلك يف مجيع ااالت اليت جيري تقييمها؛
  تقييم آثار استنفاد األوزون يف الطبقة الستراتوسفريية على صحة البشر؛  )ب(
 باء على النظم اإليكولوجية -تقييم األثر املترتب عن ازدياد األشعة فوق البنفسجية   )ج(

األرضية واملائية، وعلى تفاعالت هذه النظم مع بعضها البعض ومع الدورات الكيميائية األرضية 
  واإلحيائية؛
بوسفريية عن استنفاد األوزون يف الطبقة رالتأثريات املترتبة يف الطبقة الت  )د(

  الستراتوسفريية وتبعات هذا االستنفاد على البيئة؛
  تقييم األثر املترتب عن األشعة فوق البنفسجية باء على املواد؛  )ه(
لنظر يف أن يقوم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ضمن مجلة أمور أخرى، با  - ٦

  :املوضوعات التالية
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األثر املترتب عن التخلص التدرجيي التام من املواد املستنفدة لألوزون يف التنمية   )أ(
 ويف البلدان اليت متر اقتصاداا ٥ من املادة ١املستدامة، وخباصة يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  مبرحلة انتقال؛
  التقدم التقين يف مجيع القطاعات؛  )ب(
اخليارات ادية تقنياً واقتصادياً املتعلقة خبفض املواد املستنفدة لألوزون وبالتخلص   )ج(

  منها من خالل استخدام البدائل، مع مراعاة تأثريها يف تغري املناخ وأدائها البيئي العام؛ 
  التقدم التقين يف استعادة املواد املستنفدة لألوزون وإعادة استخدامها وتدمريها؛  )د(
مسك معلومات مضبوطة عن إنتاج املواد املستنفدة لألوزون واستخدامها يف خمتلف   )ه(

التطبيقات، وعن املخزونات من هذه املواد، وعن وجود هذه املواد يف املنتجات، وعن إنتاج املواد 
  القصرية العمر للغاية واستخدامها يف خمتلف التطبيقات؛

وزون ذات الصلة دف استكمال حساب انبعاثات مجيع املواد املستنفدة لأل  ) و(
املعلومات عن أمناط االستخدام باستمرار، وتنسيق هذه البيانات مع فريق التقييم العلمي من أجل 

 اثات والتركيزات يف الغالف اجلوي؛التوفيق دورياً بني تقديرات االنبع

 إنتاج املواد اخلاضعة  ألحكام بروتوكول مونتريال اليت حتكم٢٠٠٥عدم االمتثال يف عام : ١٩/٢١املقرر 
ومتطلبات ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(للرقابة يف اموعة األويل من املرفق ألف 

 من الربوتوكول فيما يتعلق بنقل حقوق إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ٢املادة 
  من قبل اليونان

، ١٩٨٨ديسمرب /نون األول كا٢٩ أن اليونان صدقت على بروتوكول مونتريال يف إذ يالحظ
يناير / كانون الثاين٣٠، وعلى تعديل كوبنهاجن يف ١٩٩٣مايو / أيار١١وعلى تعديل لندن يف 

 كانون ٢٧ وعلى تعديل بيجني يف ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧، وعلى تعديل مونتريال يف ١٩٩٥
   من الربوتوكول،٥املادة  من ١ وصنفت على أا طرف غري عامل مبقتضى الفقرة ٢٠٠٦يناير /الثاين

 أن اليونان أبلغت عن استهالك سنوي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف إذ يالحظ أيضاً
 ٢ ١٤٢ مقداره ٢٠٠٥ عن عام )مركبات الكربون الكلورية فلورية(اموعة األوىل من املرفق ألف 

سية احمللية لألطراف العاملة مبقتضى املادة طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون، لتلبية االحتياجات األسا
 من الربوتوكول، وهو يتجاوز مستوى اإلنتاج األقصى املسموح به للطرف من املواد اخلاضعة ٥

   طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون،٧٣٠للرقابة الذي يبلغ 
االت  طناً حمسوبة بد١ ٣٧٤ الشرح املقدم من الطرف بأن مقدار إذ يالحظ مع التقدير

استنفاد األوزون الزائد يف إنتاجه من مركبات الكربون الكلورية فلورية يرجع إىل نقل خمصصات إنتاج 
مركبات الكربون الكلورية فلورية من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية إىل اليونان يف 

 قبل تاريخ النقل وفقاً ملقتضيات ، أن اليونان مل ختطر األمانةولكنه يالحظ مع القلق، ٢٠٠٥عام 
   من الربوتوكول،٢أحكام املادة 
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 طناً حمسوبة بداالت استنفاد األوزون ٣٨ الشرح املقدم من اليونان بأن مقدار إذ يالحظ أيضاً
 الذي مل حيسب ضمن ٢٠٠٥من جمموع إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية املبلغ عنه عام 

سوء فهم الطرف يف حساب خط أساسه إلنتاج مركبات الكربون خمصصات نقل اإلنتاج يعكس 
 من الربوتوكول ٥الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات األساسية احمللية لألطراف العاملة مبقتضى املادة 

  ،١٩٩٥وأخطاء من قبل الطرف يف البيانات املبلغ عنها خلط أساس عام 
 ١٩٩٥ن لتدعيم طلبها تنقيح بياناا لعام  املعلومات اليت قدمتها اليوناإذ يالحظ أيضاً

املستخدمة حلساب خط أساس الطرف إلنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات 
   من الربوتوكول،٥األساسية احمللية لألطراف العاملة مبقتضى املادة 

 لربوتوكول مونتريال،  للجنة التنفيذ مبقتضى إجراء عدم االمتثال٣٩/١٦ إىل التوصية إذ يشريو
 لالجتماع اخلامس ١٥/١٩اليت خلصت إىل أن املعلومات اليت قدمتها اليونان ال تليب متطلبات املقرر 

عشر لألطراف لدعم طلب تنقيح بيانات خط األساس، وذلك يف األساس بسبب أن الطرف مل يتمكن 
‘ ٣’) أ (٢لوب مبوجب الفقرة من التحقق من صحة بيانات خط األساس اجلديدة املقترحة كما هو مط

  ،١٥/١٩من املقرر 
، مع ذلك، أن اليونان توقفت عن إنتاج مركبات الكربون الكلورية إذ يالحظ مع التقديرو

 ولن تصدر تراخيص إلنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يف ،٢٠٠٦يناير /فلورية يف كانون الثاين
 تؤكد عودا إىل االمتثال ٢٠٠٦ملستنفدة لألوزون لعام املستقبل، وأا أبلغت بيانات عن املواد ا

  لتدابري الرقابة على إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية وفق الربوتوكول لذلك العام،
 من الربوتوكول اليت ٢ ألحكام املادة ٢٠٠٥أن اليونان مل تكن ممتثلة يف عام   - ١  

لوقت الذي يقدر فيه إعراب الطرف عن أسفه لعدم حددت اإلجراء املتبع لنقل حقوق اإلنتاج، يف ا
 وتعهده بكفالة أن يتم أي نقل يف املستقبل وفقاً ٢متكنه من االمتثال لشروط اإلخطار مبوجب الفقرة 

  ألحكام تلك املادة؛
 لتدابري الرقابة على اإلنتاج مبوجب ٢٠٠٥أن اليونان مل تكن ممتثلة أيضاً يف عام   - ٢  

مركبات ( للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة األوىل من املرفق ألف الربوتوكول بالنسبة
  من الربوتوكول؛) الكربون الكلورية الفلورية

أن يرصد مدى التزام الطرف باالمتناع عن إنتاج مركبات الكربون الكلورية   - ٣  
ل، ينبغي االستمرار يف معاملته فلورية، وما دام الطرف يعمل ويليب تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكو

  بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف قائم بالتزاماته؛
حيذر اليونان، طبقاً للبند باء من قائمة التدابري اإلرشادية اليت قد يتخذها اجتماع أن   - ٤  

 اختاذ تدابري األطراف بصدد عدم االمتثال، أا ما مل تلتزم مبواصلة االمتثال، سينظر اجتماع األطراف يف
وقد تشمل تلك التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املنصوص . وفقاً للبند جيم من قائمة التدابري اإلرشادية

  ؛٤عليها مبقتضى املادة 
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  عدم امتثال باراغواي لربوتوكول مونتريال: ١٩/٢٢املقرر 
 كانون ٣ يف  أن باراغواي قد صدقت على بروتوكول مونتريال وعلى تعديل لندنإذ يالحظ

 وعلى تعديل ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٧، وعلى تعديلي كوبنهاجن ومونتريال يف ١٩٩٢ديسمرب /األول
 من ٥ من املادة ١، وصنفت على أا طرف يعمل مبقتضى الفقرة ٢٠٠٦يوليه / متوز١٨بيجني يف 

  ،١٩٩٧فرباير /الربوتوكول، ووافقت اللجنة التنفيذية على برناجمها القطري يف شباط
 دوالراً أمريكياً من ١ ٧٨٧ ٠٣٠ أن اللجنة التنفيذية قد وافقت على مبلغ إذ يالحظ أيضاًو

 من الربوتوكول لتمكني ١٠الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال طبقاً للمادة 
  باراغواي من االمتثال،

ابة من اموعة أن باراغواي قد أبلغت عن استهالك سنوي من املواد اخلاضعة للرق  - ١
 طناً ٢٥٠,٧ مقداره ٢٠٠٥ عن عام )مركبات الكربون الكلورية فلورية(األوىل من املرفق ألف 

حمسوبة بدالة استنفاد األوزون، وهو ما يتجاوز مستوى االستهالك األقصى املسموح به للطرف وقدره 
باراغواي غري ممتثلة لتدابري  أطنان من تلك املادة اخلاضعة للرقابة لتلك السنة، ومن مث تكون ١٠٥,٣

الرقابة على االستهالك اليت يفرضها بروتوكول مونتريال على مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 
  ؛٢٠٠٥

أن باراغواي قد أبلغت عن استهالك سنوي من املادة اخلاضعة للرقابة من اموعة   - ٢
طن حمسوبة بدالة استنفاد . ,٧ مقداره ٢٠٠٥م عن عا) رابع كلوريد الكربون(الثانية من املرفق باء 

 طن حمسوبة ٠,١األوزون، وهو ما يتجاوز مستوى االستهالك األقصى املسموح به للطرف وقدره 
بدالة استنفاد األوزون من هذه املادة اخلاضعة للرقابة لتلك السنة، ومن مث تكون باراغواي غري ممتثلة 

  ؛٢٠٠٥وريد الكربون مبوجب الربوتوكول يف عام لتدابري الرقابة على استهالك رابع كل
مع التقدير تقدمي باراغواي خلطة عمل لضمان عودا الفورية إىل االمتثال  إن يسجل  - ٣

لتدابري الرقابة على مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون اليت يفرضها الربوتوكول، 
  :لية املالية للربوتوكولواليت مبوجبها، ودون املساس بتشغيل اآل

  :تلتزم باراغواي حتديداً باآليت
  :خفض استهالك مركبات الكربون الكلورية الفلورية مبا ال يتجاوز  )أ(

 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ طناً حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف أعوام ٣١,٦  ‘١’
  ؛٢٠٠٩و

 ، ما عدا ما كان٢٠١٠صفر طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف عام   ‘٢’
  لالستخدامات األساسية اليت قد ترخص ا األطراف؛
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  :خفض استهالك رابع كلوريد الكربون إىل ما ال يتجاوز  )ب(
 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف أعوام . ,١  ‘١’

  ؛٢٠٠٩و
، ما عدا ما كان ٢٠١٠صفر طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف عام   ‘٢’

  ة اليت قد ترخص ا األطراف؛لالستخدامات األساسي
رصد نظام تراخيص وحصص االسترياد لديها من املواد املستنفدة لألوزون ومد هذا   )ج(

  النظام ليشمل رابع كلوريد الكربون؛
رصد تنفيذ احلظر الذي فرضته على تصدير مجيع املواد املستنفدة لألوزون وعلى استرياد   )د(

 -  اجلديدة أو املستعملة، اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلوريةمعدات التربيد وتكييف اهلواء، سواء
  ؛١٢ -  ومركبات الكربون الكلورية فلورية١١

حيث باراغواي على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات العالقة لتنفيذ خطة عملها   - ٤
  الكربون؛الكلورية الفلورية ورابع كلوريد للتخلص التدرجيي من استهالك مركبات الكربون 

يرصد عن كثب تقدم باراغواي احملرز فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها والتخلص   - ٥
ومادام الطرف يعمل على . التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون

ل ا أي طرف تلبية تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول، ينبغي مواصلة معاملته بنفس الطريقة اليت يعام
ويف هذا الصدد، ينبغي أن تواصل باراغواي تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من تلبية . قائم بالتزاماته

التزاماا طبقاً للبند ألف من قائمة التدابري اإلرشادية اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم 
  االمتثال؛

ء من قائمة التدابري اإلرشادية اليت قد يتخذها أن حيذر باراغواي، طبقاً للبند با  - ٦
اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال، أنه، يف حالة فشلها يف االستمرار يف االمتثال، فإن 

وقد تشمل هذه . األطراف سوف تنظر يف اختاذ تدابري تتمشى مع البند جيم من قائمة التدابري اإلرشادية
 ضمان وقف اإلمدادات من مركبات الكربون مثل، ٤ءات جتيزها املادة التدابري إمكانية اختاذ إجرا

رة يف  ال تساهم األطراف املصدحىت عدم االمتثال موضوعالكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون 
  ؛استمرار حالة عدم االمتثال

توكول مونتريال  ألحكام برو٢٠٠٥احتمال عدم امتثال اململكة العربية السعودية يف عام : ١٩/٢٣املقرر 
وطلب خطة ) بروميد امليثيل(اليت حتكم استهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق هاء، 

  عمل
أن اململكة العربية السعودية قد صدقت على بروتوكول مونتريال وعلى تعديلي إذ يالحظ 
من املادة  ١ وصنفت على أا طرف يعمل مبقتضى الفقرة ،١٩٩٣مارس / آذار١لندن وكوبنهاجن يف 

   من الربوتوكول،٥
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 ونتريالم للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول  أن اللجنة التنفيذيةإذ يالحظ أيضاً
 دوالر أمريكي من الصندوق املتعدد األطراف لتمكني اململكة العربية ٦٥ ٠٠٠وافقت على مبلغ 

   من الربوتوكول،١٠السعودية من االمتثال طبقا للمادة 
ملكة العربية السعودية أبلغت عن استهالك سنوي من هذه املادة اخلاضعة إن امل  - ١

 طناً حمسوبة بدالة استنفاد ٢٧,٦ مقداره ٢٠٠٥عن عام ) بروميد امليثيل(للرقابة يف املرفق هاء 
 طن حمسوبة ٠,٥األوزون، وهو ما يتجاوز مستوى االستهالك األقصى املسموح به للطرف والبالغ 

ألوزون من هذه املادة اخلاضعة للرقابة لتلك السنة، ولذا، ويف غياب املزيد من التوضيح بدالة استنفاد ا
 لتدابري الرقابة على بروميد امليثيل ٢٠٠٥من اململكة العربية السعودية، يفترض أا غري ممتثلة يف عام 

  عمالً بالربوتوكول؛
 بشكل عاجل، ويف موعد يطلب من اململكة العربية السعودية أن تقدم إىل األمانة،  - ٢

، لنظر جلنة التنفيذ يف اجتماعها القادم، شرحاً لتجاوزها االستهالك مع ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩غايته 
وقد . خطة عمل ذات عالمات قياس ذات إطار زمين حمدد لضمان عودة الطرف الفورية إىل االمتثال

طتها حتديد حصص لالسترياد لدعم جداول ترغب اململكة العربية السعودية يف النظر يف أن تضمن يف خ
  التخلص التدرجيي وسياسات وأدوات ناظمة تضمن التقدم يف حتقيق التخلص التدرجيي؛

يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه اململكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتخلص   - ٣
قابة احملددة للربوتوكول، ينبغي وما دام الطرف يعمل على تلبية تدابري الر. التدرجيي من بروميد امليثيل

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تواصل . مواصلة معاملته بنفس طريقة معاملة أي طرف قائم بالتزاماته
اململكة العربية السعودية تلقي املساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماا طبقاً للبند ألف من قائمة 

  ماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال؛التدابري اإلرشادية اليت قد يتخذها اجت
حيذر اململكة العربية السعودية، طبقاً للبند باء من قائمة التدابري اإلرشادية اليت قد   - ٤

يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال، أنه، يف حالة فشلها يف العودة إىل االمتثال يف 
نظر يف اختاذ تدابري تتمشى مع البند جيم من قائمة التدابري الوقت احملدد، فإن اجتماع األطراف سوف ي

، مثل ضمان وقف اإلمدادات ٤وقد تشمل هذه التدابري إمكانية اختاذ إجراءات جتيزها املادة . اإلرشادية
ة يف استمرار حالة من بروميد امليثيل اليت ختضع لعدم االمتثال حبيث ال تكون األطراف املصدرة مسامه

  ؛العدم االمتث

 طلب تركمانستان تغيري بيانات خط األساس: ١٩/٢٤املقرر 

 أن تركمانستان قدمت طلباً لتنقيح بيانات استهالكها من املواد اخلاضعة للرقابة يف إذ يالحظ
 طناً حمسوبة بدالة استنفاد ١٤,٣ من صفر إىل ١٩٩٨عن سنة خط األساس ) بروميد امليثيل(املرفق هاء 
  األوزون،

 الصادر عن االجتماع اخلامس عشر لألطراف حدد ١٥/١٩ أن املقرر لكوإذ يالحظ كذ
  منهجية لتقدمي واستعراض الطلبات اخلاصة بتنقيح بيانات خط األساس،
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 اجلهود املوسعة اليت تبذهلا تركمانستان للوفاء مبتطلبات املعلومات اليت وإذ يالحظ مع التقدير
من دقة بيانات خط األساس اجلديدة املقترحة وذلك ، وخباصة جهودها للتحقق ١٥/١٩يطلبها املقرر 

  عن طريق التفتيش على مواقع استخدام بروميد امليثيل،
 لتربير طلبها تغيري ١٥/١٩أن تركمانستان قد قدمت معلومات كافية مبوجب املقرر   - ١

  بيانات خط األساس اخلاصة ا بشأن استهالك بروميد امليثيل؛
هالك خط األساس اخلاصة بتركمانستان من بروميد امليثيل يقرر تغيري بيانات است  - ٢

  ؛اً حمسوبة بدالة استنفاد األوزون طن١٤,٣ من صفر إىل ١٩٩٨للعام 

  من بروتوكول مونتريال٧البيانات واملعلومات اليت قدمتها األطراف مبوجب املادة : ١٩/٢٥املقرر 

اليت ينبغي أن تكون قد أبلغت  طرفاً ١٩٠ طرفاً من أصل ١٣٠:  أنوإذ يالحظ مع التقدير
يونيه / حزيران٣٠ من تلك األطراف أبلغت بياناا يف ٧٢ قد فعلت ذلك وأن ٢٠٠٦بيانات عام 

  ،١٥/١٥ مبوجب املقرر ٢٠٠٧
 يقل عن ٢٠٠٦، مع ذلك، مع القلق أن عدد األطراف اليت أبلغت بيانات عام وإذ يالحظ

  ،٢٠٠٦سبتمرب /وذلك حىت أيلول ٢٠٠٥عدد األطراف اليت أبلغت بيانات عن عام 
 أن نقص اإلبالغ عن البيانات يف الوقت املناسب من جانب األطراف يعوق فعالية وإذ يالحظ

  رصد وتقييم مدى امتثال األطراف اللتزاماا اليت يفرضها بروتوكول مونتريال،
د كبري يونيه كل سنة ييسر إىل ح/ حزيران٣٠ أن اإلبالغ يف موعد غايته وإذ يالحظ كذلك

عمل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال يف مساعدة األطراف 
 من الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

  الربوتوكول،
لغ البيانات املطلوبة إىل  أن تب٢٠٠٦حيث األطراف اليت مل تبلغ بعد بياناا عن عام   - ١

 من بروتوكول مونتريال، والعمل عن كثب مع الوكاالت املنفذة حيثما ٧األمانة مبوجب أحكام املادة 
  كان ذلك مناسباً؛

يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض يف اجتماعها القادم وضع األطراف اليت مل تقدم   - ٢
   حىت ذلك الوقت؛٢٠٠٦بياناا عن عام 

ع األطراف على مواصلة إبالغ بيانات االستهالك واإلنتاج بأسرع ما ميكن يشج  - ٣
يونيه من كل عام على النحو / حزيران٣٠مبجرد توافر األرقام، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد غايته 

  ؛١٥/١٥املتفق عليه يف املقرر 
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  مونتريال باء من بروتوكول ٤تقرير عن إنشاء نظم تراخيص مبوجب املادة : ١٩/٢٦املقرر 
 باء من بروتوكول مونتريال تقضي بأن يقوم كل طرف، ٤ من املادة ٣ إىل أن الفقرة إذ يشري

يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق نظامه اخلاص بتراخيص استرياد وتصدير املواد اجلديدة أو 
ف، وباء، وجيم وهاء من املستعملة أو املعاد تدويرها أو استصالحها من املواد املدرجة يف املرفقات أل

  الربوتوكول، بتقدمي تقرير إىل األمانة عن إنشاء وتشغيل ذلك النظام،
 طرفاً يف تعديل مونتريال على الربوتوكول قد أنشأت نظماً ١٤٣ أن وإذ يالحظ مع التقدير

  السترياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون حسبما تقتضي أحكام التعديل،
 طرفاً من األطراف يف الربوتوكول اليت مل تصدق بعد ٢٦ أن التقديروإذ يالحظ أيضاً مع 

  لمواد املستنفدة لألوزون،لعلى تعديل مونتريال قد أنشأت أيضاً نظم تراخيص واردات وصادرات 
 بأن نظم التراخيص تنص على رصد واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون وإذ يسلم

  يها وعلى متكني األطراف من مجع البيانات،وعلى منع االجتار غري املشروع ف
يؤكد أن بربادوس وجزر كوك وإريتريا وهاييت وكريبايت وناورو ونيوى وساو تومي   - ١

وبرينسييب والصومال وتونغا ومجهورية ترتانيا املتحدة وأوزباكستان، أطراف يف تعديل مونتريال على 
استرياد وتصدير للمواد املستنفدة لألوزون وهي الربوتوكول، وأا مل تقم بعد بإنشاء نظم تراخيص 

 باء من الربوتوكول وأنه متت املوافقة على تقدمي املساعدة املالية هلا ٤بالتايل غري ممتثلة ألحكام املادة 
  مجيعاً؛

 أن يقدم إىل األمانة ١يطلب من كل من األطراف االثنيت عشرة املدرجة يف الفقرة   - ٢
، لنظر جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ يتجاوز كمسألة عاجلة ويف موعد ال

االمتثال لربوتوكول مونتريال يف اجتماعها األربعني، خطة عمل لضمان سرعة إنشاء وتشغيل نظام 
  تراخيص السترياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة؛

بعد على تعديل مونتريال يشجع مجيع األطراف يف الربوتوكول املتبقية اليت مل تصدق   - ٣
على التصديق عليه وعلى إنشاء نظم تراخيص لواردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون إن مل تكن 

  قد فعلت ذلك؛
حيث مجيع األطراف اليت هلا نظم تراخيص مطبقة حالياً للمواد املستنفدة لألوزون   - ٤

   الربوتوكول وعلى تنفيذها وإنفاذها بفاعلية؛ باء من٤ذه النظم وفقاً للمادة هلعلى ضمان وضع هياكل 
يستعرض دورياً مواقف مجيع األطراف يف الربوتوكول من إنشاء نظم تراخيص   - ٥

  ؛ باء من الربوتوكول٤إليه الفقرة استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة؛ على حنو ما دعت 
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   مونتريالامتثال مجهورية إيران اإلسالمية لربوتوكول: ١٩/٢٧املقرر 
 تشرين ٣ إىل أن مجهورية إيران اإلسالمية صدقت على بروتوكول مونتريال يف إذ يشري

 ١٩٩٧أغسطس / آب٤، وعلى تعديلي لندن وكوبنهاجن على الربوتوكول يف ١٩٩٠أكتوبر /األول
، وأا صنفت كطرف ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٧وعلى تعديل مونتريال على الربوتوكول يف 

 من الربوتوكول، وقد وافقت اللجنة التنفيذية على برناجمها القطري ٥ من املادة ١وجب الفقرة عامل مب
  .١٩٩٣يونيه /يف حزيران

 دوالراً من الصندوق ٦٥ ٣٢٣ ٣٥٠ إىل أن اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغ وإذ يشري أيضاً
وكول لتمكني مجهورية إيران  من الربوت١٠املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال طبقاً للمادة 

  اإلسالمية من االمتثال،
 الصادر عن االجتماع السابع عشر لألطراف ينص على ١٧/١٣ كذلك أن املقرر وإذ يالحظ

 النظر يف االمتثال لتدابري الرقابة على رابع كلوريد الكربون املنصوص ٢٠٠٧أن تؤجل جلنة التنفيذ حىت 
 يثبت بالدليل ألمانة األوزون ٥ من األطراف العاملة باملادة عليها يف الربوتوكول من جانب أي طرف

يف تقريره السنوي للبيانات أن احنرافه من احلدود السنوية لالستهالك مبوجب الربوتوكول كان راجعاً 
  إىل استخدام رابع كلوريد الكربون يف العمليات التحليلية واملختربية،

يانات اليت أبلغت عنها بشأن استهالك رابع كلوريد  مجهورية إيران اإلسالمية على البأن يهنئ
، واليت تبني أا يف حالة امتثال اللتزاماا مبوجب تدابري الرقابة مبوجب ٢٠٠٦الكربون يف عام 

  بروتوكول مونتريال بالنسبة لتلك املادة لتلك السنة،
اره  مقد٢٠٠٥إن مجهورية إيران اإلسالمية أبلغت عن استهالك سنوي يف عام   - ١

 طناً حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة الثانية، املرفق ١٣,٦
وهو ما يتجاوز احلد األقصى للمستوى املسموح للطرف باستهالكه من ) رابع كلوريد الكربون(باء 

وزون لذلك العام وإن كان يشري  طناً حمسوبة بدالة استنفاد األ١١,٦هذه املادة اخلاضعة للرقابة وهو 
  أيضاً إىل أن االستهالك الزائد كان من أجل استخدامات خمتربية وحتليلية؛

يشري مع التقدير إىل أن مجهورية إيران اإلسالمية قدمت خطة عمل تكفل عودا   - ٢  
ول، تلتزم مجهورية الفورية إىل االمتثال لتدابري الرقابة على رابع كلوريد الكربون الواردة يف الربوتوك

  :إيران اإلسالمية مبوجبها، ومع عدم اإلخالل بتشغيل اآللية املالية للربوتوكول، مبا يلي بوجه خاص
  :ختفيض االستهالك إىل ما ال يزيد عن  )أ(

  ؛٢٠٠٧ طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف عام ١١,٦  ‘١’
، باستثناء ما ٢٠٠٨ام صفر من األطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف ع  ‘٢’

  كان لالستخدامات األساسية اليت قد تأذن ا األطراف؛
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أن يرصد نظامه القائم بشأن تراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة   )ب(
  لألوزون، مبا يف ذلك حصص الواردات؛

فيذ حيث مجهورية إيران اإلسالمية على العمل مع وكاالت التنفيذ ذات الصلة لتن  - ٣  
  خطة عملها للتخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون؛

يرصد عن كثب التقدم الذي حتققه مجهورية إيران اإلسالمية بشأن تنفيذ خطة   - ٤
وما دام الطرف يعمل على الوفاء بتدابري الرقابة . عملها والتخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون

 ا أي طرف احملددة الواردة يف الربوتوكول ويفي ا، ينبغي مواصلة معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل
ويف هذا الصدد، ينبغي أن تستمر مجهورية إيران اٍإلسالمية يف تلقي املساعدة الدولية . قائم بالتزاماته

لتمكينها من الوفاء بالتزاماا مبوجب البند ألف من قائمة التدابري اإلرشادية اليت ميكن أن يتخذها 
  اع األطراف حبق عدم االمتثال؛اجتم

حيذر مجهورية إيران اإلسالمية بأا ما مل تعد إىل االمتثال يف الوقت املناسب، فإن   - ٥
اجتماع األطراف سوف ينظر، طبقاً للبند باء من قائمة التدابري اإلرشادية، يف اختاذ تدابري مبوجب البند 

ك التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف وقد تتضمن تل. جيم من قائمة التدابري اإلرشادية
، مثل وقف إمدادات رابع كلوريد الكربون موضوع عدم االمتثال حىت ال تساهم األطراف ٤املادة 
  ؛رة يف استمرار حالة عدم االمتثالاملصد

 الكربون  فيما يتعلق باإلبالغ عن إنتاج مركبات١٧/١٢ من املقرر ١تنفيذ الفقرة : ١٩/٢٨املقرر 
 من بروتوكول ٥ من املادة ١الكلورية فلورية بواسطة األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

  ٥ من املادة ١مونتريال لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  لالجتماع السابع عشر لألطراف حث األطراف غري العاملة١٧/١٢ إىل أن املقرر إذ يشري
 من الربوتوكول على أن تطلب تأكيداً خطياً قبل تصدير مركبات ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

، بأا يف حاجة ملركبات ٥ من املادة ١الكربون الكلورية فلورية إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  تلك األطراف،الكربون الكلورية الفلورية وأن استريادها هلذه املركبات لن يؤدي إىل عدم امتثال 

 حتث مجيع األطراف غري العاملة مبوجب ١٧/١٢ من املقرر ١ إىل أن الفقرة وإذ يشري أيضاً
 من الربوتوكول اليت تنتج مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات ٥ من املادة ١الفقرة 

لسنوية املقدمة لألمانة صوراً من  على أن ترفق يف تقارير بياناا ا٥األساسية لألطراف العاملة باملادة 
  التأكيدات اخلطية اليت تتلقاها من اجلهات املستوردة املرتقبة عمالً بذلك املقرر،

، يطلب إىل األمانة، أن تقدم، يف ١٧/١٢ من املقرر ٢ إىل أنه وفقاً للفقرة وإذ يشري كذلك
الكلورية فلورية لدى بلدان كل اجتماع عادي لألطراف، تقريراً عن مستوى إنتاج مركبات الكربون 

 الالزمة لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة بتلك املادة، ٥األطراف غري العاملة باملادة 
 ألف من الربوتوكول، وأن ترفق صوراً من ٢مقارنة باإلنتاج املسموح هلا به، كما هو مبني يف املادة 

  عة بالبيانات املتوافرة عن نقل حقوق اإلنتاج،هذه التأكيدات لدى قيامها بذلك، مشفو
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 إىل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال أن تستعرض، بناء يطلب
 من ١، مدى تنفيذ األطراف للفقرة ١٧/١٢ من املقرر ٢على التقرير الذي أعدته األمانة وفقاً للفقرة 

صيات مناسبة، إىل اجتماع  إليه، مبا يف ذلك أي توتتوصل، وأن تقدم تقريراً عن ما ١٧/١٢املقرر 
  ؛األطراف

  اختيار رؤساء مشاركني جدد لفريق التقييم العلمي: ١٩/٢٩املقرر 
يتقدم للرئيسني التاليني املشاركني يف رئاسة فريق التقييم العلمي منذ نشأته بالشكر   - ١

  : بروتوكول مونتريالعلى ما بذاله ملدة طويلة من جهود جبارة بالنيابة عن
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(السيد دانيال ألربيتون   ) أ(
 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(السيد روبرت واطسن   ) ب(

وعن إعجابه بعمل هذا األخري ) فرنسا(يعرب عن حزنه لوفاة الدكتور جريار ميجي   - ٢
 / إعداد تقريري الفريق التقييمينيهكمشارك يف رئاسة فريق التقييم العلمي حيث توىل بصفته تلك توجي

  ؛٢٠٠٢ و١٩٩٨لعامي 
  :خيتار لرئاسة فريق التقييم العلمي الرؤساء املشاركني اجلدد التالية أمساؤهم  - ٣

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(السيد جون بايل   ) أ(
 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(السيد بول نيومن   ) ب(

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(را رافيشانكا. السيد أ  )ج(

  االجتماع العشرون لألطراف يف بروتوكول مونتريال: ١٩/٣٠املقرر 
  ؛ة الدوحة بقطر يف مدين٢٠٠٨أن يعقد االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال يف عام 

  إعالن مونتريال: ١٩/٣١املقرر 
  )٦(.ارد يف املرفق الرابع لتقرير االجتماع التاسع عشر لألطرافيعتمد إعالن مونتريال على النحو الو

  تعليقات أبديت وقت اعتماد املقررات
وعقب اعتماد املقرر بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، صرح ممثل االحتاد   -٢٠٥

 إىل حتوير  املقترح الراميعلى بلده اختاذ موقف إجيايب بشأنالروسي بأنه كان من العسري للغاية 
ومع ذلك، . الربوتوكول من أجل تسريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

ن االحتاد الروسي سوف يدرس احلد إوقال . فربوح من التراضي مل يعترض بلده على التحوير املقترح

                                                        
)٦(  UNEP/OzL.Pro.19/7.  
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عجل من مركبات الكربون مليبذل قصارى جهده لضمان التخلص التدرجيي امث الزمين الوارد يف املقرر، 
  .اهليدروكلورية فلورية رغم صعوبة تلك املهمة

 ومع ذلك ،وقال ممثل الصني إن التعجيل باجلدول الزمين للتخلص التدرجيي ميثل معلماً تارخيياً  -٢٠٦
فقد أكد أن ذلك سوف يعين أن الصني، بصفتها أكرب منتج ومستهلك ملركبات الكربون 

 وأن تقدم ، باملسؤوليةاًيف العامل، سوف يكون عليها أن تظهر إحساساً كبرياهليدروكلورية فلورية 
نه مقتنع، مع ذلك، بأنه إذا استفادت إوقال . تضحيات كربى لتحقيق التخفيضات املتفق عليها

األطراف استفادة كاملة من خربات العشرين سنة املاضية، وأنه لو قدمت البلدان املتقدمة متويالً 
كافية ومناسبة، فسوف يتم التوصل إىل حتقيق مجيع األرقام املستهدفة من التخلص وتكنولوجيات 

  .التدرجيي
أعرب ممثلو اهلند والواليات املتحدة والسودان عن عميق امتنام إىل حكومة وشعب كندا   -٢٠٧

  .للحفاوة احلارة، ولكل من أسهم يف إجناح هذا االجتماع
اجلهود عتمدت للتصدي للتحديات املتبقية اليت تواجه أُمة قد الحظ ممثل اهلند أن مقررات مه  - ٢٠٨

فأشاد ممثل الواليات املتحدة األمريكية باألطراف لقرارهم .  طبقة األوزوناليت يبذهلا العامل الستنقاذ
بالتعجيل بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لدى كل من األطراف العاملة 

وقال إن حكومته تستشعر املصاعب اليت قد يواجهها بعض .  واألطراف غري العاملة ا٥ة مبوجب املاد
األطراف يف تسريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وأنه ممنت للغاية 

 ،ومتهن املقرر الذي اعتمدته األطراف لىب أعز أماين حكإوقال . ألا على الرغم من ذلك التزمت به
وأعرب أيضاً عن تقدير بلده ملا تقوم به أمانة . ومثل إجنازاً رئيسياً على صعيد محاية طبقة األوزون

  .األوزون من أعمال لتيسري حبث هذه املسألة أثناء االجتماع احلايل

  اعتماد تقرير االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال  - ثالث عشر
، على أساس مشروع ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١لتقرير يوم اجلمعة املوافق وقد اعتمد هذا ا  -٢٠٩

  .التقرير الذي قدم إىل اجتماع األطراف

  اختتام االجتماع  -رابع عشر 
أعربت األطراف عن تقديرها املخلص حلكومة وشعب كندا ملساعدما املمتازة وحفاوما   -٢١٠

  .أثناء االجتماع
عن احلكومة املضيفة، قال السيد بريد بأن اعتماد املقررات من جانب ويف بيانه اخلتامي نيابة   -٢١١

وأن القرار بتسريع التخلص التدرجيي من . اجتماع األطراف ميثل يوماً تارخيياً للبيئة ولطبقة األوزون
إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بعشرة سنوات كاملة هو إجناز عظيم هلذا 

وشجع مجيع املمثلني . وف يسهم كثرياً يف اجلهود الرامية إىل مكافحة االحترار العاملي وس،الكوكب
ووجه الشكر إىل برنامج .  أفق وروح من التعاون أثناء هذا األسبوعوسعةعلى ما أبدوه من تفهم 
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دا ملا قاموا  وإىل املسؤولني من وزارة البيئة يف كن،األمم املتحدة للبيئة، وإىل أجهزة بروتوكول مونتريال
وقال إنه منذ عشرين عاماً، استلهم اتمع العاملي فكرة .  عمل شاق لدعم هذا االجتماعنم به

التصدي ملشكلة عاملية، وأن االجتماع احلايل حيتفل بنجاح بروتوكول مونتريال وباجلهود اليت تستفيد 
  .من ذلك النجاح

من تبادل عبارات ااملة، أعلن الرئيس اختتام وعقب إلقاء السيد بريد لبيانه وإجراء املزيد   -٢١٢
  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ اجلمعة، مساء ٣٥/١٠االجتماع يف متام الساعة 
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  األولمرفق 

  التقارير املالية وامليزانيات: املسائل املالية
  لصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزونا

  ٢٠٠٩ة لعام ي وامليزانية اإلشار٢٠٠٨ و٢٠٠٧ لعام انتملعتمد اانتامليزاني
  ٢٠٠٨ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٧ عمل/شهر    

 )دوالر(
  ٢٠٠٩ عمل/شهر

 )دوالر(

       عنصر موظفي املشروع ١٠
       موظفو املشروع ١١٠٠ 
 ١٤٣ ٧٥٢ ٦ ١٣٩ ٥٦٥ ٦ ١٣٥ ٥٠٠ ٦ )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٢-مد(األمني التنفيذي   ١١٠١   
  ٢٥٥ ٦٧٧  ١٢  ٢٤٨ ٢٣٠  ١٢  ٢٤١ ٠٠٠  ١٢  )١-مد(نائب األمني التنفيذي   ١١٠٢   
  ١٧٥ ٠٤٩  ١٢  ١٦٩ ٩٥٠  ١٢  ١٦٥ ٠٠٠  ١٢  )٥-ف(موظف قانوين أقدم   ١١٠٣   
بالتقاسم مع ) (٥-ف(موظف أقدم للشؤون العلمية   ١١٠٤   

  ٩٢ ٨٢٩  ٦  ٩٠ ١٢٥  ٦  ٨٧ ٥٠٠  ٦  )اتفاقية فيينا
  صفر    صفر    صفر    )تدفع من اليونيب) (٤ -ف (ي موظف إدار  ١١٠٥   
  ١٢٧ ٢٩٤  ١٢  ١٢٥ ٦٦٠  ١٢  ١٢٢ ٠٠٠  ١٢  ))٣-ف(نظم تكنولوجيا املعلومات (مدير قاعدة بيانات   ١١٠٦   
تدفع )) (٣-ف(االتصاالت واملعلومات (موظف برنامج   ١١٠٧   

  صفر  ١٢  صفر  ١٢  صفر  ١٢  )من اتفاقية فيينا
  ١٢٧ ٣٠٨  ١٢  ١٢٣ ٦٠٠  ١٢  ١٢٠ ٠٠٠  ١٢  )٣-ف (-) االمتثالالرصد و(موظف برنامج   ١١٠٨   
  ٩٢١ ٩٠٨  ٨٩٧ ١٣٠  ٨٧١ ٠٠٠  اموع الفرعي ١١٩٩ 
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  ٢٠٠٨ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٧ عمل/شهر    
 )دوالر(

  ٢٠٠٩ عمل/شهر
 )دوالر(

       اخلرباء االستشاريون ١٢٠٠ 
  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٣٠ ٠٠٠    مساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الترويج لتنفيذ الربوتوكول  ١٢٠١   
  ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  فرعياموع ال ١٢٩٩ 
       الدعم اإلداري ١٣٠٠ 
  ١٩ ٨٤٥  ٦  ١٨ ٩٠٠  ٦  ١٨ ٠٠٠  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٧ -ع .خ(مساعد إداري   ١٣٠١   
  ٣١ ٤٢١  ١٢  ٢٩ ٩٢٥  ١٢  ٢٨ ٥٠٠  ١٢  )٦ -ع .خ(مساعد شخصي   ١٣٠٢   
  صفر  ١٢  صفر  ١٢  صفر  ١٢  )تدفع من اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(مساعد برنامج   ١٣٠٣   
  ١٥ ٩٨٦  ٦  ١٥ ٢٢٥  ٦  ١٤ ٥٠٠  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(مساعد معلومات   ١٣٠٤   
  ١٤ ٣٣٣  ٦  ١٣ ٦٥٠  ٦  ١٣ ٠٠٠  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(مساعد برنامج   ١٣٠٥   
  ٢٠ ٩٤٨  ١٢  ١٩ ٩٥٠  ١٢  ١٩ ٠٠٠  ١٢  )٤ -ع .خ(موظف وثائق   ١٣٠٦   
  ٣٤ ١٧٨  ١٢  ٣٢ ٥٥٠  ١٢  ٣١ ٠٠٠  ١٢  )٦ -ع .خ(مساعد بيانات   ١٣٠٧   
  صفر ١٢  صفر ١٢  صفر ١٢  )تدفع من اليونيب) (٦-ع.خ( الصندوق -مساعد برنامج   ١٣٠٨   
 صفر ١٢ صفر ١٢ صفر ١٢ )تدفع من اليونيب) (٣ -ع .خ(مساعد لشؤون النقل واإلمداد  ١٣٠٩  
  صفر ١٢  صفر ١٢  صفر ١٢  )تدفع من اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(سكرتري أقدم ملم بلغتني   ١٣١٠  
  ١٨ ٩٠٠    ١٨ ٩٠٠   ١٨ ٠٠٠   املساعدة املؤقتة  ١٣٢٠   
  ٤٥٠ ٠٠٠    ٤٥٠ ٠٠٠    ٥٥٦ ٤٣٢    )١(اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  ١٣٢١   
بالتقاسم مع (االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف   ١٣٢٢   

ثالث سنوات، وينطبق هذا على االجتماع اتفاقية فيينا مرة كل 
العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال واالجتماع الثامن 

  ٥٠٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    )٢٠٠٨ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف عام 
  ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    اجتماعات أفرقة التقييم  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    اجتماعات املكتب  ١٣٢٤   



UNEP/OzL.Pro.19/7 

85 

  ٢٠٠٨ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٧ عمل/شهر    
 )دوالر(

  ٢٠٠٩ عمل/شهر
 )دوالر(

  ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ٩٠ ٠٠٠    )٢(اجتماعات جلنة التنفيذ  ١٣٢٥   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونتريال  ١٣٢٦   
 ١ ٣٤١ ٨١٠  ١ ١٨٥ ٣٠٠  ١ ٤١٣ ٤٣٢  اموع الفرعي ١٣٩٩ 
              
       السفر يف مهام رمسية ١٦٠٠ 
  ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    فني يف مهام رمسيةسفر املوظ  ١٦٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    سفر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمسية  ١٦٠٢   
 ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ١٦٩٩ 

 ٢ ٥٢٨ ٧١٨  ٢ ٣٤٧ ٤٣٠  ٢ ٥٣٩ ٤٣٢  جمموع العنصر ١٩٩٩

       املشاركة/عنصر االجتماعات ٣٠
       )٣(تكاليف دعم املشاركة ٣٣٠٠ 
  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    اجتماعات أفرقة التقييم  ٣٣٠١   
  ٣٥٠ ٠٠٠    ٤٠٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف  ٣٣٠٢   
  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٤٤ ٠٠٠    اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  ٣٣٠٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ملكتباجتماعات ا  ٣٣٠٤   
  ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    اجتماعات جلنة التنفيذ  ٣٣٠٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    مشاورات يف اجتماع غري رمسي  ٣٣٠٦   
 ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٩ ٠٠٠  اموع الفرعي ٣٣٩٩ 

 ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٥٩ ٠٠٠  جمموع العنصر ٣٩٩٩
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  ٢٠٠٨ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٧ عمل/شهر    
 )دوالر(

  ٢٠٠٩ عمل/شهر
 )دوالر(

       عنصر املعدات واملباين ٤٠

       ) دوالر١ ٥٠٠بنود تقل عن (املعدات املستهلكة  ٤١٠٠ 
  ٢٢ ٠٠٠    ١٧ ٠٠٠    ١٧ ٠٠٠    )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(بنود مستهلكة متنوعة   ٤١٠١   
  ٢٢ ٠٠٠   ١٧ ٠٠٠   ١٧ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤١٩٩ 
       املعدات املعمرة ٤٢٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    حواسيب شخصية وملحقاا  ٤٢٠١   
  ٥ ٠٠٠    صفر    ٢ ٢٧٣    حواسيب حممولة  ٤٢٠٢   
حواسيب اخلدمة وأجهزة املسح (معدات مكتبية أخرى   ٤٢٠٣   

  )والفاكس واألثاث املكتيب اخل
  ١٠ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٨ ٠٠٠  

  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    أجهزة تصوير املستندات  ٤٢٠٤   
 ٣٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٥ ٢٧٣  اموع الفرعي ٤٢٩٩ 
       مباين املكاتب ٤٣٠٠ 
 ٣٣ ٠٠٠  ٢٨ ٠٠٠  ٢٨ ٠٠٠  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(إجيارات مباين املكاتب  ٤٣٠١  
 ٣٣ ٠٠٠  ٢٨ ٠٠٠  ٢٨ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤٣٩٩ 

 ٩٠ ٠٠٠  ٦٥ ٠٠٠  ٧٠ ٢٧٣  جمموع العنصر ٤٩٩٩
       صروفات املتنوعةعنصر امل ٥٠

           تشغيل املعدات وصيانتها ٥١٠٠ 
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(صيانة املعدات وغريها  ٥١٠١  
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥١٩٩ 
              
              



UNEP/OzL.Pro.19/7 

87 

  ٢٠٠٨ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٧ عمل/شهر    
 )دوالر(

  ٢٠٠٩ عمل/شهر
 )دوالر(

       تكاليف إعداد التقارير ٥٢٠٠ 
  ٥٥ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    )٣(تقاريرإعداد ال  ٥٢٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ) أفرقة التقييم(إعداد التقارير   ٥٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )التوعية بشأن الربوتوكول(إعداد التقارير   ٥٢٠٣   
 ٧٥ ٠٠٠  ٧٠ ٠٠٠  ٧٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٢٩٩ 
        مصروفات نثرية ٥٣٠٠ 
  ٤٦ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    تاالتصاال  ٥٣٠١   
  ٦٠ ٠٠٠    ٦٠ ٠٠٠    ٧٠ ٠٠٠    رسوم الشحن  ٥٣٠٢   
  ١٠ ٥٠٠    ٦ ٥٠٠    ٦ ٥٠٠    التدريب  ٥٣٠٣   
اليوم الدويل لألوزون واالحتفال بالذكرى (مصروفات أخرى   ٥٣٠٤   

  )٣()العشرين لربوتوكول مونتريال
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠  

 ١٢٦ ٥٠٠  ١١٦ ٥٠٠  ١٢١ ٥٠٠  اموع الفرعي ٥٣٩٩ 
       الضيافة ٥٤٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    )٣(الضيافة  ٥٤٠١   
  ٢٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٤٩٩ 

 ٢٤٦ ٥٠٠  ٢٢١ ٥٠٠  ٢٢٦ ٥٠٠  جمموع العنصر ٥٩٩٩

 ٤ ١٧٠ ٢١٨  ٣ ٩٨٨ ٥٣٤  ٤ ١٩٥ ٢٠٥  جمموع تكاليف املشروع املباشرة ٩٩

 ٥٤٢ ١٢٧  ٥١٨ ٥٦٠  ٥٤٥ ٣٧٦  )٪١٣(نامج تكاليف دعم الرب 
 ٤ ٧١٢ ٣٤٥  ٤ ٥٠٧ ٤٩٠  ٤ ٧٤٠ ٥٨١  )مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج(اموع الكلي  
  ١٧٤ ٧٨٤   ١١١ ٣٩٠   صفر   احتياطي النقد العامل باستثناء تكاليف دعم الربنامج 
  ٤ ٨٨٧ ١٢٩   ٤ ٦١٨ ٨٨٠   ٤ ٧٤٠ ٥٨١   امليزانية اإلمجالية 
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  ٢٠٠٨ عمل/شهر )دوالر (٢٠٠٧ عمل/شهر    
 )دوالر(

  ٢٠٠٩ عمل/شهر
 )دوالر(

 ٦١٠ ١٩٦  ٣٤١ ٩٤٧  ٤٦٣ ٦٤٨  )٤(بالغ املسحوبةامل 
 ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  مسامهات األطراف 

لعامل املفتوح أضيفت يف هذا البند تكلفة حلقة عمل بشأن التحديات اليت يواجهها بروتوكول مونتريال يف املستقبل استغرقت يومني وعقدت بالتعاقب مع االجتماع السابع والعشرين للفريق ا  )١(
  .العضوية

  . دوالر لتغطية نفقات يوم إضايف الجتماع جلنة التنفيذ الذي يعقد كل منه بالتعاقب مع اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية٢١ ٢٠٠قدرت األطراف ختصيص مبلغ   )٢(
 بأي مبالغ ٣٣٠٠ و٥٤٠١ و٥٣٠٤ و٥٢٠٠ فقط، ميكن استكمال املبالغ الواردة يف بنود امليزانية ٢٠٠٧ال يف عام من املفهوم أنه، بغية تيسري االحتفال بالذكرى السنوية العشرين لربوتوكول مونتري  )٣(

  .غري منفقة من أي بند آخر يف امليزانية وأية أموال مشاركة تعود أو ميكن أن تعود من إلغاء سفر بعض املشاركني
  .٢٠٠٩ دف احملافظة على مستوى ثابت للمسامهات طيلة عام ٢٠٠٩ و٢٠٠٨وقد حددت مستويات للسحب يف عامي .  املتفق عليه ملسامهات األطراف بغية احملافظة على املستوى٢٠٠٧عدل السحب يف عام   )٤(
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 ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ وامليزانيتني املقترحتني لعامي ٢٠٠٧مالحظات تفسريية للميزانية املعتمدة لعام 
  ن املواد املستنفدة لطبقة األوزونللصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأ

 التعليق باب امليزانية
 عنصر املوظفني

١١٠٨-١١٠١ 
تكاليف مرتبات املوظفني الفنيني اإلشارية السارية على مقر العمل يف نريويب لفترة السنتني 

 وتعود عادة مبالغ ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ استخدمت ملقترحات ميزانييت ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨
 إىل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريالااللتزامات اليت مل تنفق 

أجرى تعديل يف هذه البنود من امليزانية لتغطية التغيريات يف مرتبات واستحقاقات املوظفني   
  يف الفئة الفنية وما فوقها

 يف املائة على ١٣تتواصل تغطية وظيفة املوظف اإلداري من تكاليف دعم الربنامج البالغة   ١١٠٥
 األمانة موافقة األطراف على إعادة تصنيف هذه الوظيفة تطلبو. ت الفعليةوفاأساس املصر

 رفع مستواها يف  أن مت لتعكس الزيادة يف مستويات املسؤولية والعمل منذ٥إىل الرتبة ف 
٢٠٠٨..  

 -اخلرباء االستشاريون 
١٢٠١  

ألساسية يستمر طلب املساعدة يف إبالغ البيانات وحتديث املطبوعات، وترمجة املعامل ا
للموقع الشبكي ألمانة األوزون وكذلك يف تطوير نظم رقمية تامة الترابط يف األمانة؛ 

 من امليزانية خللق وظائف ١١٠٠ حتت هذا البند إىل البند وميكن حتويل األموال املرصودة
 .قصرية األجل من الفئة الفنية إذا دعت الضرورة لذلك

  املوظفون/الدعم اإلداري
١٣٠٧ - ١٣٠١  

ستخدمت تكاليف مرتبات موظفي اخلدمة العامة املطبقة يف مقر نريويب يف وضع امليزانيتني ا
 ٢٠٠٧وقد أجرى تعديل يف هذه البنود من ميزانية  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨املقترحتني لعامي 

  .٢٠٠٦نوفمرب /لتغطية الزيادة يف املرتبات اليت نفذت يف تشرين الثاين
ومساعد شؤون النقل واإلمداد ) الصندوق(يفة مساعد برنامج تتواصل تغطية تكاليف وظ  ١٣٠٩ و١٣٠٨

  . يف املائة١٣من تكاليف دعم الربنامج البالغة نسبتها ) ةاللوجيستيالشؤون (
  .وظيفة سكرترية ملمة بلغتني ممولة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا  ١٣١٠
املؤقتة، وخباصة يف جمال إعداد الوثائق تستمر حاجة األمانة إىل اعتمادات للمساعدة العامة   ١٣٢٠

لالجتماعات، وتطوير املوقع الشبكي وصيانته بانتظام، وترتيبات حضور املشاركني 
  .لالجتماعات

دعم /الدعم اإلداري
  املؤمترات
١٣٢٦ - ١٣٢١  

، )١٣٢٦–١٣٢١(ميكن حتويل األموال الالزمة من بنود امليزانية املتعلقة خبدمة املؤمترات 
 من الضروري تقدمي هذه اخلدمات من خالل اخلدمات االستشارية من أفراد أو إذا أصبح

  .إبرام عقود مع شركات

  :وقد وضعت تكاليف خدمة املؤمترات احلالية على أساس األسباب واالفتراضات التالية  
 عامي امليزانية املقترحة هي الجتماع واحد للفريق العامل املفتوح العضوية يعقد كل سنة يف: ١٣٢١  

  . يف نريويب أو يف مكان آخر لألمم املتحدة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست٢٠٠٩ و٢٠٠٨
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 التعليق باب امليزانية
 حيث أن ٢٠٠٧ أقل من امليزانية املخصصة لعام ٢٠٠٨امليزانية املخصصة لعام : ١٣٢٢  

 سيتم تقامسها مع ٢٠٠٨ يف مونتريالتكاليف االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول 
 .ثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينااالجتماع ال

 ٢٠٠٨من املفترض أن يعقد اجتماع األطراف واالجتماع التحضريي له يف نريويب يف عامي   
وعندما تعقد االجتماعات يف مكان آخر غري .  بلغات األمم املتحدة الرمسية الست٢٠٠٩و

  . ذلكنريويب تتحمل احلكومات املضيقة التكاليف اإلضافية النامجة عن
 تكاليف تنظيم ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ستغطي املبالغ املخصصة من امليزانية لعامي : ١٣٢٣  

االجتماعات السنوية ألفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية التابعة لفريق التكنولوجيا 
والتقييم االقتصادي وكذلك تكاليف االتصاالت والتكاليف املتفرقة األخرى املتصلة 

 .ق من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالبأعمال أعضاء الفري

 مع ٢٠٠٩ و٢٠٠٨من املقرر عقد اجتماع واحد للمكتب يف كل من عامي : ١٣٢٤  
  .ختصيص أموال للترمجة الفورية وترمجة الوثائق باللغات املناسبة تبعاً لعضوية املكتب

 للجنة التنفيذ مدة الواحد منها ثالثة أيام يف ومن املقرر عقد اجتماعني على األقل: ١٣٢٥  
.  مع ترمجة فورية وترمجة الوثائق حسبما هو مطلوب٢٠٠٩ و٢٠٠٨كل من عامي 

وتعقد االجتماعات بالتعاقب مع اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية واجتماع 
نة يأيت واتفقت األطراف على إضافة يوم اجتماعات يف الس. األطراف يف هذين العامني

 .مباشرة بعدة اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية

من املتوقع أن تعقد كل عام مشاورة واحدة غري رمسية على األقل يف نريويب يف : ١٣٢٦ 
 لتيسري العمل على مساعدة األطراف وكذلك تشجيع التصديق ٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي 

 .على بروتوكول مونتريال وتعديالته واالمتثال له
  -فر يف مهام رمسية الس

١٦٠٢-١٦٠١  
 عند مستويات ٢٠٠٩ و٢٠٠٨جيري اإلبقاء على مستويات السفر يف مهام رمسية لعامي 

  .٢٠٠٧عام 
عنصر 

-املشاركة /االجتماعات
٠٣٣٠٠ 

  مشاركة ممثلي البلدان النامية
 يف خمتلف ٥يفترض أن تبلغ تكاليف مشاركة ممثلي األطراف العاملة مبوجب املادة 

 دوالر لالجتماع الواحد لكل ممثل، وذلك مع مراعاة عدم ٥ ٠٠٠ت الربوتوكول اجتماعا
حتمل تكاليف السفر ألكثر من شخص واحد لكل بلد، وباستخدام أسعار تذاكر السفر 

 .األنسب من الناحية االقتصادية وبدل املعيشة اليومي املعمول به لدى األمم املتحدة
 لألعضاء واخلرباء يف أفرقة ٢٠٠٩ و٢٠٠٨نية املطلوبة لعامي مت اإلبقاء على خمصصات امليزا  ٣٣٠١

  .٢٠٠٧التقييم وجلان اخليارات التقنية الذين حيضرون اجتماعات أفرقة التقييم عند مستويات 
 ٢٠٠٨يتحمل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال كامل تكاليف املشاركة يف  ٣٣٠٢

ضرون االجتماع الثامن املشترك لألطراف يف  مشاركا حي٨٠استنادا  إىل مشاركة حنو استنادا  إىل مشاركة حنو 
 تعود ٢٠٠٩ويف عام . اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال

 .٢٠٠٧خمصصات امليزانية إىل ما كانت عليه مستويات 
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 مشاركا حيضرون اجتماعات الفريق العامل ٦٠وضعت تكاليف املشاركة على أساس حنو   ٣٣٠٣

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨عضوية يف كل من مفتوح ال
وضعت تكاليف املشاركة على أساس اجتماع واحد للمكتب يف السنة بالنسبة ألربعة  ٣٣٠٤

مشاركني من أعضاء املكتب من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال 
 .لكل اجتماع

 يف السنة على أساس مثانية أعضاء من حسبت تكاليف املشاركة يف اجتماعني للجنة التنفيذ ٣٣٠٥
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف كل اجتماع وممثل من ثالثة أو 

ورصدت خمصصات كذلك . أربعة بلدان مدعوة من جانب جلنة التنفيذ لكل اجتماع
 حلضور ثالثة ٥لسفر رئيس أو نائب رئيس جلنة التنفيذ من طرف عامل مبوجب املادة 

  .اجتماعات للجنة التنفيذية سنوياً
خصصت أموال لتمويل مشاركة مشاركني اثنني من البلدان النامية والبلدان اليت متر  ٣٣٠٦

 ٢٠٠٨اقتصاداا مبرحلة انتقال كجزء من املشاورات غري الرمسية اليت تعقد يف نريويب يف 
 .ل مونتريال بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة بربوتوكو٢٠٠٩و

    عنصر املعدات واملباين
 ملراعاة معدالت ٢٠٠٩جتري زيادة تكاليف السلع املستهلكة املتنوعة بصورة طفيفة يف  ٤١٠١ -معدات مستهلكة 

التضخم، وجيري رصد استخدام املوارد على الدوام للمحافظة على اإلنفاق عند مستوى 
 .منخفض

 لتلبية الزيادة يف قدرات حواسيب ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ن األموال يف عامي خصص قدر أدىن م ٤٢٠٠-املعدات املعمرة 
  .ومتكني األمانة من استبدال املعدات عندما يلزم ذلك) السريفر(اخلدمة 

 -) اإلجيارات(املباين 
٤٣٠٠  

  . بسبب معدالت التضخم٢٠٠٩اقترحت زيادة ضئيلة يف عامي 

   عنصر املصروفات املتنوعة
 - تشغيل وصيانة املعدات 

٥١٠١ 
 لتغطية الزيادة يف تكاليف ٢٠٠٩جيري رصد زيادة طفيفة لتشغيل ولصيانة املعدات يف 

  .الصيانة لزيادة قدرات حاسوب اخلدمة املستمرة واملتطلبات احلاسوبية اإلضافية للموظفني
تكاليف إعداد التقارير 

وتشمل التحرير والنشر (
) والترمجة والنسخ والطبع

٥٢٠٣ - ٥٢٠١ 

 لتقارير ٥٢٠٢واحتفظ بالبند . العامة إلعداد التقارير لألمانة واردة يف هذه البنودالتكاليف 
 .أفرقة التقييم

  -املصروفات النثرية 
 ٥٣٠١ -االتصاالت 

من شأن الرصد الدقيق ملوارد االتصاالت الالسلكية واستخدام الربيد اإللكتروين بدالً من 
حتفاظ مبستوى منخفض نسبياً من أموال االتصال بالفاكسميل مساعدة األمانة على اال

  .امليزانية هلذا البند
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أخذت العمليات اإلضافية إلرسال الوثائق فيما يتعلق بالذكرى العشرين يف االعتبار لدى   ٥٣٠٢ -الشحن والربيد 

  .٢٠٠٧تعديل ميزانية 
املتطور وتنفيذ خطط سوف يتم اإلبقاء على تقدمي التدريب ملواجهة احتياجات التدريب   ٥٣٠٣ -التدريب 

  .التدريب اليت أدخلتها األمم املتحدة نتيجة لربنامج إصالح املوارد البشرية اجلاري حالياً
اليوم العاملي (بنود أخرى 

لألوزون والذكرى السنوية 
) العشرون لربوتوكول مونتريال

- ٥٣٠٤  

العشرين ذكرى السنوية بال كانت من أجل أنشطة االحتفال ٢٠٠٧املبالغ اليت طلبتها األمانة يف 
 .١٦/٤٥والسنة الدولية لطبقة األوزون على النحو الذي أعلنته األطراف يف املقرر 

 ملساعدا ٢٠٠٩ و٢٠٠٨وستواصل أمانة األوزون توفري املساعدة لبعض البلدان خالل عامي   
  .يف اإلعداد الحتفاالت اليوم العاملي للمحافظة على طبقة األوزون

 .تتبع ترتيبات الضيافة إجراءات الشراء املعمول ا يف األمم املتحدة  ٥٤٠١ -بند الضيافة 

 سيجرى تقاسم تكاليف استقباالت الضيافة بني بروتوكول مونتريال ٢٠٠٨ويف عام   
واتفاقية فيينا نتيجة لعقد االجتماع العشرين لألطراف واالجتماع الثامن ملؤمتر األطراف 

 حيث أن التكاليف يف ذلك ٢٠٠٩ دوالر لعام ٥٠٠٠ ويطلب مبلغ إضايف قدره. معاً
  .العام لن يتم تقامسها مع اتفاقية فيينا
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  الثايناملرفق 

  الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
  قررة استناداً إىل جدول األمم املتحدة لألنصبة امل٢٠٠٨ و٢٠٠٧جدول مسامهات األطراف للسنتني 

 )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية( ) يف املائة٢٢، مع عدم دفع أي طرف ما يزيد عن ٢٠٠٤مارس / آذار٣ املؤرخ A/Res 59/I Bقرار اجلمعية العامة (

 اسم الطرف
جدول األمم املتحدة 

  لألنصبة املقررة
٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
املعدل حبيث يستبعد 

 غري املسامهني

األمم املتحدة املعدل  لجدو
مع حد أقصى لألنصبة 

  يف املائة ٢٢قدره 

 ٢٠٠٨مسامهات عام 
 حسب الطرف

 ٢٠٠٩مسامهات عام 
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ أفغانستان
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ ألبانيا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٥ اجلزائر
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ أنغوال
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢  وبربوداأنتيغوا

 ١٣ ٨٥٣ ١٣ ٨٥٣ ٠,٣٢٤ ٠,٣٢٥ ٠,٣٢٥ األرجنتني
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ أرمينيا
 ٧٦ ١٧١ ٧٦ ١٧١ ١,٧٨١ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ أستراليا
 ٣٧ ٨٠٨ ٣٧ ٨٠٨ ٠,٨٨٤ ٠,٨٨٧ ٠,٨٨٧ النمسا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ أذربيجان
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ جزر البهاما

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٣ البحرين
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ بنغالديش
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 اسم الطرف
جدول األمم املتحدة 

  لألنصبة املقررة
٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
املعدل حبيث يستبعد 

 غري املسامهني

األمم املتحدة املعدل  لجدو
مع حد أقصى لألنصبة 

  يف املائة ٢٢قدره 

 ٢٠٠٨مسامهات عام 
 حسب الطرف

 ٢٠٠٩مسامهات عام 
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ بربادوس
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٠ بيالروس
 ٤٦ ٩٧٦ ٤٦ ٩٧٣ ١,٠٩٨ ١,١٠٢ ١,١٠٢ بلجيكا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بليز
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بنن

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بوتان
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ بوليفيا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ البوسنة واهلرسك
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٤ بوتسوانا
 ٣٧ ٣٣٩ ٣٧ ٣٣٩ ٠,٨٧٣ ٠,٨٧٦ ٠,٨٧٦ الربازيل

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٦ بروين دار السالم
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٠ بلغاريا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ بوركينا فاصو
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بوروندي
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ كمبوديا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ الكامريون
 ١٢٦ ٨٩٤ ١٢٦ ٨٩٤ ٢,٩٦٧ ٢,٩٧٧ ٢,٩٧٧ كندا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الرأس األخضر
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 اسم الطرف
جدول األمم املتحدة 

  لألنصبة املقررة
٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
املعدل حبيث يستبعد 

 غري املسامهني

األمم املتحدة املعدل  لجدو
مع حد أقصى لألنصبة 

  يف املائة ٢٢قدره 

 ٢٠٠٨مسامهات عام 
 حسب الطرف

 ٢٠٠٩مسامهات عام 
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ تشاد
 ٦ ٨٦٣ ٦ ٨٦٣ ٠,١٦٠ ٠,١٦١ ٠,١٦١ شيلي
 ١١٣ ٦٨٠ ١١٣ ٦٨٠ ٢,٦٥٨ ٢,٦٦٧ ٢,٦٦٧ الصني

 ٤ ٤٧٦ ٤ ٤٧٦ ٠,١٠٥ ٠,١٠٥ ٠,١٠٥ كولومبيا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر القمر
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الكونغو

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ - جزر كوك
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٢ كوستاريكا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ كوت ديفوار
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٥٠ كرواتيا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٥٤ كوبا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٤ قربص
 ١١ ٩٧٨ ١١ ٩٧٨ ٠,٢٨٠ ٠,٢٨١ ٠,٢٨١ اجلمهورية التشيكية

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٣١ ٥٠٠ ٣١ ٥٠٠ ٠,٧٣٧ ٠,٧٣٩ ٠,٧٣٩ الدامنرك
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جيبويت
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 اسم الطرف
جدول األمم املتحدة 

  لألنصبة املقررة
٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
املعدل حبيث يستبعد 

 غري املسامهني

األمم املتحدة املعدل  لجدو
مع حد أقصى لألنصبة 

  يف املائة ٢٢قدره 

 ٢٠٠٨مسامهات عام 
 حسب الطرف

 ٢٠٠٩مسامهات عام 
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ دومينيكا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٤ اجلمهورية الدومينيكية

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢١ إكوادور
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٨ مصر

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٠ السلفادور
  ٠  ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٢  غينيا االستوائية

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ إريتريا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ إستونيا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ إثيوبيا

 ١٠٦ ٥٦٢ ١٠٦ ٥٦٢ ٢ ٤٩٢ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ اجلماعة األوروبية
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ فيجي
 ٢٤ ٠٤٠ ٢٤ ٠٤٠ ٠,٥٦٢ ٠,٥٦٤ ٠,٥٦٤ فنلندا
 ٢٦٨ ٥٧٩ ٢٦٨ ٥٧٩ ٦,٢٨٠ ٦,٣٠١ ٦,٣٠١ فرنسا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ غابون
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غامبيا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ جورجيا
 ٣٦٥ ٥٩٣ ٣٦٥ ٥٩٣ ٨,٥٤٨ ٨,٥٧٧ ٨,٥٧٧ أملانيا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ غانا
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 اسم الطرف
جدول األمم املتحدة 

  لألنصبة املقررة
٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
املعدل حبيث يستبعد 

 غري املسامهني

األمم املتحدة املعدل  لجدو
مع حد أقصى لألنصبة 

  يف املائة ٢٢قدره 

 ٢٠٠٨مسامهات عام 
 حسب الطرف

 ٢٠٠٩مسامهات عام 
  حسب الطرف

 ٢٥ ٤٠٤ ٢٥ ٤٠٤ ٠,٥٩٤ ٠,٥٩٦ ٠,٥٩٦ اليونان
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غرينادا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٢ غواتيماال
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غينيا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١  بيساو-غينيا 
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غيانا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ هاييت

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ هندوراس
 ١٠ ٤٠٠ ١٠ ٤٠٠ ٠,٢٤٣ ٠,٢٤٤ ٠,٢٤٤ هنغاريا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٧ آيسلندا
 ١٩ ١٨١ ١٩ ١٨١ ٠,٤٤٨ ٠,٤٥٠ ٠,٤٥٠ اهلند

 ٦ ٨٦٣ ٦ ٨٦٣ ٠,١٦٠ ٠,١٦١ ٠,١٦١ إندونيسيا
 ٧ ٦٧٢ ٧ ٦٧٢ ٠,١٧٩ ٠,١٨٠ ٠,١٨٠ )اإلسالمية-مجهورية(إيران 
 ١٨ ٩٦٨ ١٨ ٩٦٨ ٠,٤٤٣ ٠,٤٤٥ ٠,٤٤٥ أيرلندا

 ١٧ ٨٦٠ ١٧ ٨٦٠ ٠,٤١٨ ٠,٤١٩ ٠,٤١٩ إسرائيل
 ٢١٦ ٤٩٢ ٢١٦ ٤٩٢ ٥,٠٦٢ ٥,٠٧٩ ٥,٠٧٩ إيطاليا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ جامايكا
 ٧٠٨ ٥٩٥ ٧٠٨ ٥٩٥ ١٦,٥٦٨ ١٦,٦٢٤ ١٦,٦٢٤ اليابان
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 اسم الطرف
جدول األمم املتحدة 

  لألنصبة املقررة
٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
املعدل حبيث يستبعد 

 غري املسامهني

األمم املتحدة املعدل  لجدو
مع حد أقصى لألنصبة 

  يف املائة ٢٢قدره 

 ٢٠٠٨مسامهات عام 
 حسب الطرف

 ٢٠٠٩مسامهات عام 
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٢ األردن
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٩ كازاخستان

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ كينيا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ كرييبايت
 ٧ ٧٥٨ ٧ ٧٥٨ ٠,١٨١ ٠,١٨٢ ٠,١٨٢ الكويت

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ قريغيزستان
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٨ التفيا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٤ لبنان

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ليسوتو
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ليبرييا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٦٢ اجلماهريية العربية الليبية
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ ليختنشتاين

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣١ ليتوانيا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٥ لكسمبورغ
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ مدغشقر
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مالوي
 ٨ ٠٩٩ ٨ ٠٩٩ ٠,١٨٩ ٠,١٩٠ ٠,١٩٠ ماليزيا
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 اسم الطرف
جدول األمم املتحدة 

  لألنصبة املقررة
٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
املعدل حبيث يستبعد 

 غري املسامهني

األمم املتحدة املعدل  لجدو
مع حد أقصى لألنصبة 

  يف املائة ٢٢قدره 

 ٢٠٠٨مسامهات عام 
 حسب الطرف

 ٢٠٠٩مسامهات عام 
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ملديف
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مايل
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٧ مالطة

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ زر مارشالج
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ موريتانيا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١١ موريشيوس
 ٨٦ ٢٠٤ ٨٦ ٢٠٤ ٢,٢٤٩ ٢,٢٥٧ ٢,٢٥٧ املكسيك

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ )موحدة-واليات(ميكرونيزيا 
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ موناكو
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١  منغوليا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١  ألسوداجلبل ا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٢ املغرب

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ موزامبيق
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ ميامنار
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ ناميبيا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ناورو
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ نيبال
 ٧٩ ٨٣٦ ٧٩ ٨٣٦ ١,٨٦٧ ١,٨٧٣ ١,٨٧٣ هولندا



UNEP/OzL.Pro.19/7  

100 

 اسم الطرف
جدول األمم املتحدة 

  لألنصبة املقررة
٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
املعدل حبيث يستبعد 

 غري املسامهني

األمم املتحدة املعدل  لجدو
مع حد أقصى لألنصبة 

  يف املائة ٢٢قدره 

 ٢٠٠٨مسامهات عام 
 حسب الطرف

 ٢٠٠٩مسامهات عام 
  حسب الطرف

 ١٠ ٩١٢ ١٠ ٩١٢ ٠,٢٥٥ ٠,٢٥٦ ٠,٢٥٦ لندانيوزي
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ نيكاراغوا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ النيجر
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٨ نيجرييا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ - نوي

 ٣٣ ٣٣٣ ٣٣ ٣٣٣ ٠,٧٧٩ ٠,٧٨٢ ٠,٧٨٢ النرويج
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٣ عمان

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٥٩ باكستان
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ االوب

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٣  بنما
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ بابوا غينيا اجلديدة

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ باراغواي
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٨ بريو

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٧ الفلبني
 ٢١ ٣٥٥ ٢١ ٣٥٥ ٠,٤٩٩ ٠,٥٠١ ٠,٥٠١ بولندا

 ٢٢ ٤٦٣ ٢٢ ٤٦٣ ٠,٥٢٥ ٠,٥٢٧ ٠,٥٢٧ الربتغال
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٥ قطر

 ٩٢ ٦٢٤ ٩٢ ٦٢٤ ٢,١٦٦ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ مجهورية كوريا
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 اسم الطرف
جدول األمم املتحدة 

  لألنصبة املقررة
٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
املعدل حبيث يستبعد 

 غري املسامهني

األمم املتحدة املعدل  لجدو
مع حد أقصى لألنصبة 

  يف املائة ٢٢قدره 

 ٢٠٠٨مسامهات عام 
 حسب الطرف

 ٢٠٠٩مسامهات عام 
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مجهورية مولدوفا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٠ رومانيا

 ٥١ ١٥٠ ٥١ ١٥٠ ١,٠٩٦ ١,٢٠٠ ١,٢٠٠ االحتاد الروسي
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ رواندا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سانت كيتس ونيفس
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سانت لوسيا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سانت فنسنت وجزر غرينادين
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ساموا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ساو تومي وبرينسييب
 ٣١ ٨٨٣ ٣١ ٨٨٣ ٠,٧٤٥ ٠,٧٤٨ ٠,٧٤٨ اململكة العربية السعودية

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ السنغال
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢١ الصرب
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ سيشيل
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سرياليون
 ١٤ ٧٩١ ١٤ ٧٩١ ٠,٣٤٦ ٠,٣٤٧ ٠,٣٤٧ سنغافورة
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٦٣ سلوفاكيا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٩٦ سلوفينيا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر سليمان
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 اسم الطرف
جدول األمم املتحدة 

  لألنصبة املقررة
٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
املعدل حبيث يستبعد 

 غري املسامهني

األمم املتحدة املعدل  لجدو
مع حد أقصى لألنصبة 

  يف املائة ٢٢قدره 

 ٢٠٠٨مسامهات عام 
 حسب الطرف

 ٢٠٠٩مسامهات عام 
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الصومال
 ١٢ ٣٦١ ١٢ ٣٦١ ٠,٢٨٩ ٠,٢٩٠ ٠,٢٩٠ جنوب أفريقيا

 ١٢٦ ٥١١ ١٢٦ ٥١١ ٢,٩٥٨ ٢,٩٦٨ ٢,٩٦٨ إسبانيا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ سري النكا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ السودان
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سورينام
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ سوازيلند
 ٤٥ ٦٥١ ٤٥ ٦٥١ ١,٠٦٧ ١,٠٧١ ١,٠٧١ السويد
 ٥١ ٨٣٢ ٥١ ٨٣٢ ١,٢١٢ ١,٢١٦ ١,٢١٦ سويسرا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ اجلمهورية العربية السورية
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ طاجيكستان

 ٧ ٩٢٨ ٧ ٩٢٨ ٠,١٨٥ ٠,١٨٦ ٠,١٨٦ تايلند
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ توغو
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ تونغا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٧ ترينيداد وتوباغو
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣١ تونس
 ١٦ ٢٤٠ ١٦ ٢٤٠ ٠,٣٨٠ ٠,٣٨١ ٠,٣٨١ تركيا
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 اسم الطرف
جدول األمم املتحدة 

  لألنصبة املقررة
٢٠٠٩-٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
املعدل حبيث يستبعد 

 غري املسامهني

األمم املتحدة املعدل  لجدو
مع حد أقصى لألنصبة 

  يف املائة ٢٢قدره 

 ٢٠٠٨مسامهات عام 
 حسب الطرف

 ٢٠٠٩مسامهات عام 
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ تركمانستان
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ توفالو
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ أوغندا
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٥ أوكرانيا

 ١٢ ٨٧٣ ١٢ ٨٧٣ ٠,٣٠١ ٠,٣٠٢ ٠,٣٠٢ اإلمارات العربية املتحدة
 ٢٨٣ ١١٤ ٢٨٣ ١١٤ ٦,٦٢٠ ٦,٦٤٢ ٦,٦٤٢ اململكة املتحدة

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٩٣٧ ٧٤٦ ٩٣٧ ٧٤٦ ٢١,٩٢٦ ٢٢,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ الواليات املتحدة األمريكية

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٧ أوروغواي
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ أوزبكستان

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ فانواتو
 ٨ ٥٢٥ ٨ ٥٢٥ ٠,١٩٩ ٠,٢٠٠ ٠,٢٠٠ ) بوليفارية-مجهورية (فرتويال 
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٤ فييت نام

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧ اليمن
 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ زامبيا

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ زمبابوي
٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٣٣٩ ١٠٢,٤٧٣ موعا 
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  املرفق الثالث

التنقيحات اليت وافق عليها االجتماع التاسع عشر لألطراف، واملتعلقة باملواد اخلاضعة 
مركبات الكربون (للرقابة املدرجة باموعة األوىل باملرفق جيم من بروتوكول مونتريال 

  )اهليدروكلورية فلورية

الجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لألوزون إن ا
بناء  من بروتوكول مونتريال، و٢ من املادة ٩ طبقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة يعتمد،يقرر أن 

هالك  إنتاج واستتنقيحات ختفيضات يف من الربوتوكول، ٦على التقييمات اليت أجريت مبوجب املادة 
  :املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق جيم على النحو التايل

  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية:  واو٢املادة 
 ٢، وتصبح الفقرة ٢ واو من الربوتوكول الفقرة ٢ احلالية من املادة ٨تصبح الفقرة   - ١

  .٣احلالية الفقرة 
  :٦ إىل ٤ بالفقرات التالية وترقم الفقرات ٦ إىل ٣ة يستعاض عن الفقرات احلالي  - ٢

 كانون ١على كل طرف أن يضمن لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ من   - ٤’’
، ويف كل فترة اثين عشر شهراً بعد ذلك، أال يتجاوز املستوى احملسوب ٢٠١٠يناير /الثاين

 ٢٥ األوىل من املرفق جيم، سنوياً، الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة
وعلى أي طرف ينتج واحدة أو .  من هذه املادة١يف املائة من الكمية املشار إليها يف الفقرة 

أكثر من هذه املواد بالنسبة لنفس الفترات، أن يضمن أال يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب من 
 يف املائة من املستوى احملسوب ٢٥جيم املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق 

إال أنه من أجل سد االحتياجات األساسية احمللية .  من هذه املادة٢املشار إليه يف الفقرة 
، جيوز ملستواها احملسوب من اإلنتاج أن يتجاوز ٥ من املادة ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

سوب لإلنتاج من املواد اخلاضعة للرقابة  يف املائة من مستواها احمل١٠هذا احلد األقصى حىت 
  ؛٢الواردة يف اموعة األوىل من املرفق جيم على النحو املشار إليه يف الفقرة 

 كانون ١ على كل طرف أن يضمن لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ من   - ٥
احملسوب ، ويف كل فترة اثين عشر شهراً بعد ذلك، أال يتجاوز املستوى ٢٠١٥يناير /الثاين

 يف ١٠الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم، سنوياً 
وعلى أي طرف ينتج واحدة أو أكثر .  من هذه املادة١املائة من الكمية املشار إليها يف الفقرة 

وب إلنتاجه من  أال يتجاوز املستوى احملس-من هذه املواد أن يضمن بالنسبة لنفس الفترات 
املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم سنوياً، عشرة يف املائة من 
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إال أنه من أجل سد االحتياجات .  من هذه املادة٢املستوى احملسوب املشار إليه يف الفقرة 
 يتجاوز مستوى ، جيوز أن٥ من املادة ١األساسية احمللية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 يف املائة من مستواه احملسوب إلنتاج املواد ١٠إنتاجه احملسوب ذلك احلد مبقدار يصل إىل
  .٢اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة األوىل من املرفق جيم على النحو املشار إليه يف الفقرة 

 كانون ١على كل طرف أن يضمن لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ من   - ٦
، ويف كل فترة إثىن عشر شهراً بعد ذلك، أال يتجاوز املستوى احملسوب ٢٠٢٠يناير /الثاين

 وعلى .الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم صفراً
أي طرف ينتج واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن بالنسبة لنفس الفترة، أال يتجاوز 

وى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم املست
  :ومع ذلك. صفراً

 يف ٠,٥جيوز لكل طرف أن يتجاوز ذلك احلد بالنسبة لالستهالك مبقدار   )أ(
ي قبل  من هذه املادة يف أي فترة إثين عشر شهراً تنته١املائة من الكمية املشار إليها يف الفقرة 

، شريطة أن يقتصر مثل هذا االستهالك على خدمة معدات ٢٠٣٠يناير / كانون الثاين١
 ؛٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١التربيد وتكييف اهلواء املوجودة يف 

 يف املائة ٠,٥جيوز لكل طرف أن يتجاوز ذلك احلد بالنسبة لإلنتاج مبقدار   )ب(
 املادة وذلك خالل أي فترة إثين عشر شهراً تنتهي  من هذه٢من املتوسط املشار إليه يف الفقرة 

، شريطة أن يكون ذلك اإلنتاج مقصوراً على خدمة معدات ٢٠٣٠يناير / كانون الثاين١قبل 
  ‘‘.٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١التربيد وتكييف اهلواء املوجودة يف 

  الوضع اخلاص للبلدان النامية: ٥املادة 
) ب(و) أ(حمل الفقرتني الفرعيتني احلاليتني ) ه(إىل ) أ(لية حتل الفقرات الفرعية التا  - ٣
  :٥ ثالثاً من املادة ٨من الفقرة 

 من هذه املادة أن يضمن أنه يف ١على كل طرف عامل مبوجب الفقرة   )أ"(
، ويف كل فترة أثين عشر شهراً ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١فترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف 

يتجاوز املستوى احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف بعد ذلك أال 
 ٢٠٠٩اموعة األوىل من املرفق جيم، سنوياً، متوسط املستويات احملسوبة لالستهالك يف 

ثين اإل من هذه املادة أن يضمن أنه يف فترة ١وعلى كل طرف عامل مبوجب الفقرة . ٢٠١٠و
، ويف كل فترة اثين عشر شهراً بعد ذلك، ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١عشر شهراً اليت تبدأ يف 

أال يتجاوز املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة األوىل من 
  ؛٢٠١٠ و٢٠٠٩املرفق جيم، سنوياً، متوسط مستوياته احملسوبة لإلنتاج يف عامي 
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ه املادة أن يضمن أنه يف  من هذ١ة على كل طرف عامل مبوجب الفقر  )ب(
، ويف كل فترة اثين عشر شهراً ٢٠١٥يناير / كانون الثاين١ثين عشر شهراً اليت تبدأ يف فترة اإل

بعد ذلك أال يتجاوز املستوى احملسوب من استهالكه للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف 
 متوسط مستوياته احملسوبة لالستهالك  يف املائة من٩٠اموعة األوىل من املرفق جيم، سنوياً 

وعلى كل طرف ينتج واحدة أو أكثر من هذه املواد، لنفس . ٢٠١٠ و٢٠٠٩يف عامي 
الفترات، أن يضمن أال يتجاوز املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة الواردة 

مستوياته احملسوبة لإلنتاج  يف املائة من متوسط ٩٠يف اموعة األوىل من املرفق جيم، سنوياً، 
 ؛٢٠١٠ و٢٠٠٩يف عامي 

ه املادة أن يضمن أنه يف  من هذ١على كل طرف عامل مبوجب الفقرة   )ج(
، ويف كل فترة اثين عشر شهراً ٢٠٢٠يناير/ كانون الثاين١ثين عشر شهراً اليت تبدأ يف فترة اإل

ة للرقابة الواردة يف اموعة بعد ذلك أال يتجاوز املستوى احملسوب الستهالكه للمواد اخلاضع
 يف املائة من متوسط مستوياته احملسوبة لالستهالك يف عامي ٦٥األوىل من املرفق جيم، سنوياً 

وعلى كل طرف ينتج واحدة أو أكثر من هذه املواد، لنفس الفترات، أن . ٢٠١٠ و٢٠٠٩
ة الواردة يف اموعة يضمن أال يتجاوز املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقاب

 يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة لإلنتاج يف عامي ٦٥األوىل من املرفق جيم، سنوياً، 
  ؛٢٠١٠ و٢٠٠٩

ه املادة أن يضمن أنه يف  من هذ١على كل طرف عامل مبوجب الفقرة   )د(
رة اثين عشر شهراً ، ويف كل فت٢٠٢٥يناير / كانون الثاين١ثين عشر شهراً اليت تبدأ يف فترة اإل

بعد ذلك، أال يتجاوز املستوى احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف 
 يف املائة من متوسط مستوياته احملسوبة ٣٢,٥اموعة األوىل من املرفق جيم، سنوياً 

 وعلى كل طرف ينتج واحدة أو أكثر من هذه املواد، أن. ٢٠١٠ و٢٠٠٩لالستهالك عامي 
يضمن، لنفس الفترات، أال يتجاوز املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة 

 يف املائة من متوسط املستويات ٣٢,٥الواردة يف اموعة األوىل من املرفق جيم، سنوياً، 
 ؛٢٠١٠ و٢٠٠٩احملسوبة لإلنتاج يف عامي 

ضمن أنه يف ه املادة أن ي من هذ١على كل طرف عامل مبوجب الفقرة   )ه(
، ويف كل فترة اثين عشر شهراً ٢٠٣٠يناير / كانون الثاين١ثين عشر شهراً اليت تبدأ يف فترة اإل

بعد ذلك أال يتجاوز املستوى احملسوب الستهالكه للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف اموعة 
واد، لنفس وعلى كل طرف ينتج واحدة أو أكثر من هذه امل. األوىل من املرفق جيم صفراً

الفترات، أن يضمن أال يتجاوز املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة الواردة 
  :ومع ذلك. يف اموعة األوىل من املرفق جيم، صفراً
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جيوز ألي طرف، يف أي فترة اثين عشر شهراً، أن يتجاوز حد االستهالك   ‘١’
 كانون ١بة خالل فترة السنوات العشر من ذاك ما دام جمموع مستويات استهالكه احملسو

 يف ٢,٥، مقسوما على عشرة، ال يتجاوز ٢٠٤٠يناير / كانون الثاين١ إىل ٢٠٣٠يناير /الثاين
، وشريطة أن يقتصر ٢٠١٠ و٢٠٠٩املائة من متوسط مستوياته احملسوبة لالستهالك يف عامي 

 كانون ١املوجودة يف مثل هذا االستهالك على خدمة معدات التربيد وتكييف اهلواء 
  ؛٢٠٣٠يناير /الثاين

جيوز ألي طرف، يف أي فترة اثين عشر شهراً، أن يتجاوز حد االستهالك   ‘٢’
 كانون ١ذاك ما دام جمموع مستويات استهالكه احملسوبة خالل فترة السنوات العشر من 

 يف ٢,٥تجاوز ، مقسوما على عشرة، ال ي٢٠٤٠يناير / كانون الثاين١ إىل ٢٠٣٠يناير /الثاين
، وشريطة أن يقتصر ٢٠١٠ و٢٠٠٩املائة من متوسط مستوياته احملسوبة لالستهالك يف عامي 

 كانون ١مثل هذا االستهالك على خدمة معدات التربيد وتكييف اهلواء املوجودة يف 
  ."٢٠٣٠يناير /الثاين

 تصبحان الفقرتني ٥دة  ثالثاً من املا٨من الفقرة ) د(و) ج(الفقرتان الفرعيتان احلاليتان   - ٤
  ).زاي(و) واو(الفرعيتني 
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  املرفق الرابع

  إعالن مونتريال
  ، حلماية طبقة األوزونإن األطراف يف بروتوكول مونتريال

، مبناسبة الذكرى العشرين للربوتوكول، بالنجاح يف إبرام اتفاق تارخيي بشأن حتتفل باعتزازإذ 
قطع أشواط كبرية ب وبالتايلون اهليدروكلورية فلورية، التعجيل بالتخلص التدرجيي من مركبات الكرب

يف اجلهود العاملية املبذولة حلماية طبقة األوزون وللعمل يف الوقت نفسه على إتاحة فرص إلحراز املزيد 
  من اآلثار اإلجيابية على البيئة مبا يف ذلك تغير املناخ،

 خالل السنوات العشرين املاضية يف ظل بالتعاون العاملي التارخيي الذي حتققإذ تسلّم باعتزاز 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ألجل استعادة ومحاية طبقة األوزون ملصلحة 

  :هذا اجليل واألجيال املقبلة وإذ يشري بصفة خاصة إىل التايل
فية طبقة أن بروتوكول مونتريال قد أحرز تقدماً كبرياً ومؤكَّداً حنو استعادة عا

  األوزون ويعترف به كأحد االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األكثر جناحاً،
وأن جناح بروتوكول مونتريال يعكس روحاً من التعاون غري مسبوقة فيما بني 

 البلدان املتقدمة والبلدان النامية،

اوتة وأن بروتوكول مونتريال يعمل وفق مفهوم املسؤوليات املشتركة وإن كانت متف
  لألطراف مع التزام من جانب مجيع األطراف باملشاركة واالخنراط بالكامل،

وأن بروتوكول مونتريال يلْقَى الدعم من جانب مؤسسات تقدم الدعم العلمي 
من واالقتصادي والبيئي والتقين الذي تستضيء به األطراف يف صناعة السياسات، وكذلك 

 يف مساعدة  حاسمكول مونتريال، الذي كان له دورالصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتو
   االمتثال ويف بناء القدرات املرتبطة بذلك،يفاألطراف 

وأن أمانة األوزون قدمت الدعم الكامل جلميع األطراف إلجناح بروتوكول 
  مونتريال،

 التكنولوجية اليت تسهم بدرجة االبتكاراتوأن بروتوكول مونتريال قد حفز تطوير 
  محاية البيئة وصحة اإلنسان،كبرية يف 

وأن اإلجراءات اليت اختذت حلماية طبقة األوزون قد أسفرت عن تأثريات مفيدة 
   مبا يف ذلك تغري املناخ،،وكبرية بالنسبة لقضايا الغالف اجلوي العاملية

وأن بروتوكول مونتريال رحب، منذ نشأته، باملشاركة العريضة الشاملة جلميع 
  فاد من تلك املشاركة،شرائح اتمع واست
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 أنه على الرغم من اإلجنازات اليت حققها بروتوكول مونتريال فإن طبقة األوزون ال وإذ تدرك
تزال ضعيفة، وحتتاج إىل عقود كثرية لكي تسترد عافيتها، وأن محايتها يف املدى الطويل تعتمد على 

  استمرار اليقظة والتفاين واإلجراءات اليت تتخذها األطراف،
 بأمهية وفاء مجيع األطراف بالتزاماا اخلاصة بالتخلص التدرجيي واختاذ التدابري املناسبة  تقروإذ

  ملنع املواد املستنفدة لألوزون من ديد طبقة األوزون،
 بالدور املستمر الذي قد يضطلع به بروتوكول مونتريال يف خدمة أكثر أجزاء هذا وإذ تقر  

  الكوكب وسكانه تعرضاً لألخطار،
 من جديد التزامها بالتخلص التدرجيي من استهالك وإنتاج املواد املستنفدة تؤكد  - ١  

  لألوزون مبا يتوافق مع االلتزامات اليت يرتبها بروتوكول مونتريال؛
 باحلاجة إىل استمرار اليقظة لصيانة التقدم الذي أحرز حىت اآلن من حيث حتقيق تقر  - ٢  

  القضايا الناشئة؛أهداف بروتوكول مونتريال ولعالج 
ألجل التصديق يف أقرب وقت ممكن على مجيع التعديالت اليت  جاهدة تسعى  - ٣  

  أدخلت على الربوتوكول؛
 باألمهية التارخيية واملستمرة للمشاركة شبه العاملية يف معاهدة ذات أهداف تسلّم  - ٤  

 اآلليات اليت أنشئت، واضحة وقابلة للقياس وطموحة وعملية يف آن واحد، والدور الذي تقوم به
   املساعدة التقنية والسياساتية واملالية؛يف توفريوالسيما الصندوق املتعدد األطراف، 

  ٥ -  على الوفاء ٥ من املادة ١ بأمهية مساعدة األطراف العاملة مبوجب الفقرة تقر 
تبادل املعلومات بالتزاماا مبقتضى الربوتوكول، وذلك من خالل وسائل شىت منها نقل التكنولوجيا و

  والشراكة من أجل بناء القدرات؛
 باملسامهة احليوية للعلم يف فهمنا لطبقة األوزون وللتهديدات اليت تكتنفها، تعترف  - ٦  

أن محاية طبقة األوزون سوف حتتاج الستمرار االلتزام العاملي، وإىل مستوى مستمر من البحث بو
  العلمي والرصد واليقظة؛

زات واخلدمات غري العادية اليت قُدمت لألطراف من جانب املؤسسات  باإلجناتسلّم  - ٧
  الداعمة لربوتوكول مونتريال وأمهية استمرار دورها؛

 تسريع استعادة طبقة األوزون لعافيتها بطريقة تتناول قضايا بيئية أخرى تسلّم بأمهية  - ٨
  وال سيما تغري املناخ؛

ل مونتريال واألجهزة الدولية املختصة األخرى بوجود فرصة للتعاون بني بروتوكو تسلّم  - ٩
  .واالتفاقات يف زيادة محاية البيئة واإلنسان
____________  


