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  برنامج األمم املتحدة للبيئة

   

   يف اتفاقية فييناؤمتر األطرافاالجتماع الثامن مل
  ماية طبقة األوزونحل

  مونترياللألطراف يف بروتوكول ن والعشراالجتماع 
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-١٦الدوحة 

واالجتماع حلماية طبقة األوزون تقرير االجتماع الثامن لألطراف يف اتفاقية فيينا 
  العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  مقدمة
 لألطراف العشرونع الثامن املشترك ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع عقد االجتما  -  ١

يف بروتوكول مونتريال بفندق ومنتجع شرياتون الدوحة للمؤمترات، يف مدينة الدوحة، يف الفترة 
جزء حتضريي عقد يف الفترة  وقد تألف االجتماع من. ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  -  ١٦ من

تشرين  ٢٠ و١٩  جزء رفيع املستوى عقد يف يوميو نوفمرب/ تشرين الثاين١٨ إىل ١٦من 
  .نوفمرب/الثاين
ويورد هذا التقرير املداوالت اليت جرت حتت كل بند من بنود جدول األعمال املوحد   -  ٢

الجتماع ينبغي أن تفهم على أا تشري إىل االجتماع إىل هذا الالجتماع املشترك؛ وأي إشارات 
  .لهيئتنياملشترك ل

 اجلزء التحضريي: اجلزء األول  

  افتتاح اجلزء التحضريي  - أوالً 
، الرئيس املشارك هلذا اجلزء، )الدامنرك(افتتح اجلزء التحضريي السيد ميكيل آمان سورنسن   -  ٣

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٦ من يوم ١٥/١٠وذلك يف الساعة 
هللا مبارك املعضادي وزير البيئة يف قطر، والسيد وألقي بيانات افتتاحية كل من السيد عبد ا  -  ٤

وأشار السيد املعضادي يف كلمته االفتتاحية إىل أن . ماركو غونزاليز األمني التنفيذي ألمانة األوزون
هذا االجتماع ميثل فرصة ملواجهة التهديدات العاملية الراهنة، نظراً إىل أن البشرية تتحمل مسؤولية 
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ومع أنه سلّم بالتقدم . األجيال املقبلة، بنفس اهليئة اليت ورثها اجليل احلاضرتسليم هذا الكوكب إىل 
الذي أحرز يف محاية طبقة األوزون، فقد نبه إىل أن التخلص من املواد املستنفدة لألوزون ال يزال 

ورحب أيضاً باتفاق األطراف على جعل هذه املناسبة تارخيية حني سريت . يشكل حتدياً كبرياً
اً الورقياً، وقال إن حكومة قطر تربعت باملعدات احلاسوبية وبالنظام الالورقي املستخدمة اجتماع

أثناء االجتماع لربنامج األمم املتحدة للبيئة لتستخدم يف جعل اجتماعات األمم املتحدة يف املستقبل 
 .مبا يف ذلك اجتماعات جملس إدارة الربنامج، أكثر انسجاماً مع البيئة

يد غونزاليز باملشاركني وشكر احلكومة القطرية للدعم الذي قدمته ملبادرة ورحب الس  -  ٥
االجتماع الالورقي، وعلى وجه اخلصوص تربعها باملعدات احلاسوبية اليت استخدمت يف 

وأشار إىل أن االجتماع الالورقي أتاح فرصة مل يسبق هلا مثيل النتشار الفكرة يف كل  .االجتماعات
وأشار إىل . املتحدة وحث األطراف على تبنيها واملساعدة بالتايل يف حفظ البيئةأرجاء منظومة األمم 

 وهو كفالة -  “احملك الفاصل” شهراً، سيواجه الربوتوكول ما وصفه البعض بأنه ١٣أنه يف غضون 
لقضاء على إنتاج واستهالك مركبات الكربون بالنسبة ل ٢٠١٠االمتثال العاملي الشامل ملتطلبات عام 

 ومن مث حث مجيع أصحاب املصلحة على أن - رية فلورية واهلالونات ورابع كلوريد الكربون الكلو
ورحب باملساعدة اليت . يركزوا جهودهم وأن يقدموا أي مساعدة قد تكون مطلوبة يف هذا الصدد

قدمها الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وأمانة ذلك الصندوق، وحث األطراف 
أن تضع يف اعتبارها، عند مناقشة جتديد موارد الصندوق، استمرار أمهية الصندوق يف مواصلتها على 

الدور الذي ب أيضاً نوهو. كلورية فلوريةاهليدروالوفاء بالتزاماا املقبلة واملتعلقة مبركبات الكربون 
، قيامهللتقييم االقتصادي قامت به أفرقة التقييم يف إجناح الربوتوكول وأثىن على فريق التكنولوجيا وا

  . بإعداد حتليله املعقد ملسألة جتديد املواردخالل وقت قصري
ويف معرض إشارته إىل أمهية عناصر معينة للربوتوكول وضعت يف اجتماعات ماضية، مثل   -  ٦

  والقائمة اإلرشادية لفئات التكاليف اإلضافية، رحب باملرونة اليت أبدا األطراف،أحكام التنقيحات
بتكارها ايف متكني كل أجزاء الربوتوكول من التطور وذلك على حنو ما أبدته األمانة من خالل 

، ومشاركتها يف فريق اإلدارة العليا لالتفاقات ”Centrum“لنشرا اإلخبارية اإللكترونية سينتروم 
. التفاقيات األخرىالبيئية املتعددة األطراف لربنامج األمم املتحدة للبيئة ويف تفاعلها مع أمانات ا

وأشار إىل أن جدول أعمال االجتماع الراهن يتسم بأنه مستقبلي املنحى بصفة خاصة، وهو يضع 
أمام األطراف مقترحات هامة بشأن مستقبل التخلص من املواد املستنفدة لألوزون وتدمري هذه 

 الرصد فجوات خطرية يفأعرب، حمذّرا من إمكان حدوث و.  إىل جانب أشياء أخرى،املواد
بالسواتل يف املستقبل القريب، عن أمله يف أن جتدد األطراف التزامها بالعمل يف ذلك اال، وتنظر 
يف اختاذ اإلجراءات املطلوبة إلطالق مهمات ساتلية لسد الفجوات وإنشاء حمطات رصد أرضية 

املمكنة، ومتىن وأشار إىل أن أمانة األوزون على استعداد لتقدمي املساعدة بكل الطرق . جديدة
  .للممثلني مناقشات مثمرة



UNEP/OzL.Conv.8/7-UNEP/OzL.Pro.20/9 

3 

  التنظيميةملسائل ا  - ثانياً 

  احلضور  -ألف 
 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين منحضر االجتماع املشترك الثا  -  ٧

االحتاد الروسي، االحتاد : لألطراف يف بروتوكول مونتريال ممثلو األطراف التالية يف الصكني
، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريتريا، أسبانيا، أستراليا، إستونيا، األورويب

إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، 
باكستان، ، إيطاليا، باراغواي، ) اإلسالمية-مجهورية (أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران 

البحرين، الربازييل، الربتغال، بروين دار السالم، بلجيكا، بليز، بنغالديش، بنن، بوركينا فاسو، 
بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بيالروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد 

 البهاما، جزر القمر، وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائر، جزر
اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، 
اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية 

ة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، الرأس الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابق
األخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسييب، سانت لوسيا، سري النكا، السلفادور، 
سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سيشيل، صربيا، الصومال، الصني، 

 بيساو، فرنسا، الفلبني، فرتويال - ا، غرينادا، غينيا، غينيا طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غان
، فنلندا، قطر، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، الكرسي الرسويل، ) البوليفارية- مجهورية (

كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كريبايت، كينيا، 
، ليختنشتاين، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، التفيا، لبنان، ليتوانيا

اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، 
 ، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال،) املوحدة- واليات (موريشيوس، موزامبيق، ميامنار، ميكرونيزيا 

النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، هننغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، 
  .اليمن، اليونان

  .نيبصفة مراقبوممثل جامعة الدول العربية ثل فلسطني مماالجتماع وحضر   -  ٨
مرفق البيئة :  التالية ممثلو هيئات األمم املتحدة ووكاالا املتخصصةوحضر االجتماع أيضاً  -  ٩

أمانة و  اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود؛وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات العاملية؛
أمانة الصندوق املتعدد و ؛أنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة لالنقراضيف اتفاقية االجتار الدويل 

 ؛مانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخأو ألطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال؛ا
منظمة األمم املتحدة للتنمية برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ وو ؛برنامج األمم املتحدة اإلمنائيو

  .املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةو ؛املنظمة العاملية للملكية الفكريةو ؛البنك الدويلو ؛الصناعية
: ت احلكومية الدولية وغري احلكومية ودوائر الصناعة التالية ممثلة يف االجتماعوكانت اهليئا  -  ١٠

AGRAMKOW / RTI Technologies, Alliance, for Responsible Atmospheric Policy, Alliant 
International, Arysta Life Science North America Corporation, Boehringer Ingelheim 
Pharmaceuticals, Inc., California Cut Flowers, California Strawberry Commission, Canon Spa 
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(Bono Sistemi), Carbon Reduction Technologies AS, Chemtura Corporation,  جملس تعاون وأمانة
 Crop Protection Coalition, DG Regulation and ,،)جملس التعاون اخلليجي(دول اخلليج العربية 

Enforcement, Dow AgroSciences LLC, DuPont Fluoroproducts, Economic Community of West 
African States, Energy and Resources Group, Environmental Investigation Agency, Florida 
Tomato Exchange/Crop Protection Coalition, German Agency for Technical Cooperation 
(GTZ), Global Investment House, Greenpeace International, Institute for Governance and 
Sustainable Development, ICF International, Industrial Estate Authority of Thailand, Industrial 
Technology Research Institute, International Institute of Refrigeration, Japan Industrial 
Conference for Ozone Layer and Climate Protection, Legal Advice and Legislation Council of 

Ministers, تمع االقتصادي الكوييتا ،, Middle East Industrial Fire and Safety, Natural 
Resources Defense Council, Nordiko Quarantine Systems Pty Ltd,  فلسطني، شركة النفط ،

 ,Qatar Science and Technology Park, Regency Group القطرية، جمتمع العلم والتكنولوجيا القطري،
Teijin Twaron, Trical, TouchDown Consulting, Thompson's Specialities Middle East, Trans-

Mond Environment Ltd., وجامعة قطر.  

  أعضاء املكتب  -باء 
جنوب (اجلزء التحضريي من االجتماع املشترك السيدة جودي فرانسيس بومونت ترأست   -  ١١

  .)الدامنرك (سورنسنميكل السيد ، باالشتراك مع )أفريقيا

  إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي  -جيم 
مت إقرار جدول األعمال التايل للجزء التحضريي على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد   -  ١٢

  :UNEP/OzL.Conv.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1يف الوثيقة 
  :افتتاح اجلزء التحضريي  -  ١  
  حكومة قطر؛) ممثلي(بيان ممثل   )أ(    
  .برنامج األمم املتحدة للبيئة) ممثلي(بيان ممثل   )ب(    
  : التنظيميةاألمور  -  ٢  
  إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛  )أ(    
  .تنظيم العمل  )ب(    
 املسائل اخلاصة باتفاقية فيينا واملسائل املشتركة بني اتفاقية فيينا النظر يف  -  ٣

  :وبروتوكول مونتريال
عرض ومناقشة تقرير االجتماع السابع ملديري حبوث األوزون التابعني   )أ(

  لألطراف يف اتفاقية فيينا؛
حالة الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم   )ب(

  صلة باتفاقية فيينا؛ذات ال
لصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا لالتقريران املاليان وامليزانيتان   )ج(

  وبروتوكول مونتريال؛
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حالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال والتعديالت   )د(
  .لربوتوكول مونتريال

  :مناقشة املسائل املتعلقة بربوتوكول مونتريال  -  ٤  
  :ديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالجت  )أ(   

عرض التقرير التكميلي املقدم من فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد   ‘١’
  التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والنظر فيه؛

  اقتراح بتمديد العمل بآلية سعر الصرف الثابت؛  ‘٢’
 من ات مقدمةمقترح(اً من املواد املستنفدة لألوزون التخلص السليم بيئي  )ب(

واليات املكسيك وموريشيوس واألرجنتني واجلماعة األوروبية و
  ؛)ميكرونيزيا املوحدة

  : بأوجه االستخدام الضرورياملتصلةاملسائل   )ج(
 يف ١١٣ - استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية   ‘١’

  سي؛الصناعات الفضائية يف االحتاد الرو
أوجه االستخدام املرشحة إلعفاء االستخدام الضروري يف عامي   ‘٢’

  ؛٢٠١٠   و٢٠٠٩
 ملركبات الكربون الكلورية فلورية أوجه االستخدام الضروري  ‘٣’

ألغراض أجهزة االستنشاق باجلرعات لدفعة واحدة  وإنتاجها
  املقننة؛

  : بربوميد امليثيلاملتصلةالنظر يف املسائل   )د(
 ٢٠٠٩الستخدام احلرج لعامي ستخدام املرشحة إلعفاء اأوجه اال  ‘١’

  ؛٢٠١٠ و
تنقيح بروتوكول مونتريال للسماح بإنتاج بروميد امليثيل لتلبية   ‘٢’

 ٥ من املادة ١االحتياجات احمللية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ؛)مقترح مقدم من كينيا وموريشيوس(

 الزراعي ومعاجلات ما قبل أوجه استخدام بروميد امليثيل يف احلجر  ‘٣’
  ؛)مقترح مقدم من اجلماعة األوروبية(الشحن 

تطبيق األحكام التجارية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية   )ه(
  ؛)مقترح مقدم من أستراليا(

  عوامل التصنيع؛  )و(    
  :تقارير مستكملة مقدمة من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  )ز(    

  ؛)التقرير النهائي(ثات رابع كلوريد الكربون وفرص خفضها انبعا  ‘١’
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  االختالالت اإلقليمية فيما يتعلق باهلالونات؛  ‘٢’
دراسة استكشافية لبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية   ‘٣’

  يف املناجم والظروف شديدة احلرارة؛
  القتصادي؛املسائل اإلدارية املتصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم ا  )ح(
مسائل االمتثال واإلبالغ اليت نظرت فيها جلنة التنفيذ، مبا يف ذلك عدم   )ط(

 إىل استهالك مركبات تعزىي قد ذاالمتثال لربوتوكول مونتريال ال
الكربون الكلورية فلورية يف إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف 

 ١٨/١٦املقرر  (٥ من املادة ١بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ؛)٥ -  ٣الفقرات 

  :٢٠٠٩النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام   )ي(
  أعضاء جلنة التنفيذ؛  ‘١’
  أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف؛  ‘٢’
  .ن للفريق العامل املفتوح العضويةالرئيسان املشاركا  ‘٣’

  .مسائل أخرى  -  ٥  
مسائل ” من جدول األعمال، ٥لية مدرجة للمناقشة يف إطار البند وكانت املسائل التا  -  ١٣

إفراج نيبال عن خمزونات مصادرة من مركّبات الكربون الكلورية فلورية؛ والصعوبات اليت : “أخرى
يواجهها العراق بوصفه طرفا جديدا؛ وإعالن الدوحة؛ واملواد ذات اإلمكانات العالية إلحداث 

خصيات وأدوارها يف شال”   عن مركّبات الكربون الكلورية فلورية؛ واالحترار العاملي البديلة
اإللكتروين اجلديد لشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد يف برنامج املنشور ، “بروتوكول مونتريال
  .األمم املتحدة للبيئة

  تنظيم العمل  -دال 
رودها يف جدول تتناول بنود جدول األعمال حسب ترتيب واتفقت األطراف على أن   -  ١٤

 يف االجتماع ت شكّليت بتجديد املوارد الةفريق االتصال املعنيكما اتفقت على أن تستمر . األعمال
 على أن يكون مفهوماً أن السيدة الورا  يف العملالثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية

جمموعيت وطلبت أيضاً إىل . استهسيتشاركان رئا) بلجيكا(والسيد جوزيف باييز ) األرجنتني(بريون 
نفس بيف ذلك االجتماع مواصلة مداوالما أثناء االجتماع الراهن وئا  أُنشاآلخرين اللتنياالتصال 

 بالتخلص السليم بيئياً من املواد املستنفدة لألوزون موعتنيعىن أحد اتوحتديداً، . نياستالرئ
 األخرىعىن تو) املكسيك (لسيد أوغستني سانشيزاو) كندا( السيد مارتن سريوا ويتشارك رئاستها

 )النمسا( السيد بول كراينك ويتشارك رئاستهابأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 
 ).اهلند( دوريسامي روموغانوالسيد أ
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 النظر يف املسائل اخلاصة باتفاقية فيينا واملسائل املشتركة بني اتفاقية فيينا وبروتوكول  -  ثالثاً
  مونتريال

  عرض ومناقشة تقرير االجتماع السابع ملديري حبوث األوزون التابعني لألطراف يف اتفاقية فيينا  -ألف 

  حالة الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا  -باء 
  .معاً) ب (٣و) أ (٣تناولت األطراف البندين الفرعيني   -  ١٥
رئيس االجتماع السابع ملديري ) الواليات املتحدة األمريكية( السيد مايكل كوريلو وقدم  -  ١٦

حبوث األوزون التابعني لألطراف يف اتفاقية فيينا عرضاً تناول أعمال االجتماع السابع الذي عقد يف 
ة وبدأ بيانه بشرح األغراض التكميلية واملتميز. ٢٠٠٨مايو / أيار٢١ إىل ١٨جنيف يف الفترة من 

لتقارير مديري حبوث األوزون والتقديرات العلمية اليت اشترك يف إجرائها املنظمة العاملية لألرصاد 
وقال إن االجتماع السابع بدأ بعروض عن احلالة العامة لطبقة . اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

امج الرصد الدولية،  لربعن االستكماالت، و٢٠١٠األوزون كلها واخلطط إلجراء تقييم علمي عام 
وأضاف أن تقارير املناطق اإلقليمية الست . مع تركيز خاص على البحث والرصد بواسطة السواتل

للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية اليت تبعت ذلك كانت مصدر معلومات يف صياغة التوصيات يف 
نتظم، وحفظ البيانات، وبناء الرصد امل، وااالت الرئيسية األربعة املتمثلة يف احلاجات من البحوث

  .يف تقرير االجتماع السابع إىل جانب التقارير الوطنيةترد وهذه التوصيات . القدرات
وقال إن مثة حاجة، كما هو مشروح بالتفصيل يف تقرير االجتماع، إىل مزيد من البحوث   -  ١٧

 واملخزونات ، واالنبعاثاتبشأن استعادة طبقة األوزون؛ والصلة بني استنفاد األوزون وتغري املناخ؛
يف األجهزة، والتطور املناخي للمواد املستنفدة لألوزون، والبدائل وغريها من الغازات الرترة ذات 

وشدد على األمهية احلرجة ألعمال الرصد املنتظم يف فهم ورصد التغيريات الطويلة . الصلة باملناخ
ي ينطوي ضمناً على استمرار احلاجة إىل األجل يف األوزون واإلشعاع فوق البنفسجي، األمر الذ

. شبكات أرضية أفضل يف بعض املناطق، وإجراءات لسد الفجوة املتوقعة يف قدرات الرصد الساتلي
كما أن حلفظ البيانات ولضمان جودا أمهيةً بالغة، األمر الذي ينطوي ضمناً أيضاً على حاجة إىل 

ماعهم السادس؛ واستخدام البيانات التارخيية التنفيذ الكامل لتوصيات مديري البحوث يف اجت
بصورة أكثر فعالية؛ وتوحيد اإلجراءات لضمان نوعية البيانات؛ وإقامة روابط أفضل فيما بني مراكز 

 املراكز عددوأخرياً الحظ أن . البيانات؛ وحفظ البيانات املتأتية من الدراسات العملية اإلقليمية
بناء ال يكفي جلهود  ، يف البلدان الناميةخاصةاسات والتدريب، واإلقليمية للبحث واملعايري والقي

وميكن أن تشمل االستجابات تشجيع التربعات النقدية والعينية للصندوق .  بصورة فعالةالقدرات
االستئماين للرصد والبحث، ووضع إجراء لتقدمي الطلبات للحصول على دعم من الصندوق 

يف ء القدرات يف العمل يف جمال األوزون مبوجب برنامج املساعدة  مبا يف ذلك الدعم لبنا،االستئماين
  .المتثال التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئةا

وقدمت ممثلة األمانة عرضاً شرحت فيه تاريخ الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة   -  ١٨
 ومتديده حىت ٢٠٠٣ه يف عام  مبا يف ذلك إنشاؤ،البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا
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 والترتيبات املؤسسية املتفق عليها بني األمانة واملنظمة ٢٠٠٧قر يف عام  الذي كان قد أ٢٠١٥ُعام 
  .٢٠٠٥قرت يف عام العاملية لألرصاد اجلوية واليت أُ

وقدمت بعد ذلك تفصيالً لألنشطة اإلدارية اليت اضطلعت ا األمانة يف إطار الصندوق   -  ١٩
. ئماين، مثل إرسال دعوات سنوية لتقدمي التربعات، وقدمت معلومات عن املسامهات والنفقاتاالست

وقالت إن منشوراً عن رصد األوزون يف البلدان النامية قامت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واألمانة 
 تتطلب ، اطلع األطراف على األنشطة ذات األولوية اليت٢٠٠٨بإعداده بصورة مشتركة يف عام 

  وأضافت أنه مت تلقي مبلغ قدره. متويالً وعلى تقديرات التكاليف اليت ينطوي عليها ذلك
أسبانيا،  دوالراًً، مبا يف ذلك الفائدة املتراكمة حىت تارخيه، وأن األطراف املتربعة كانت ١٧٩ ١٣٥

 واململكة ،، وفنلندا، وكازاخستان وسويسرا،اجلمهورية التشيكية، وجنوب أفريقياوإستونيا، و
  وأعلنت أن إمجايل النفقات على ثالثة أنشطة بلغ. املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ١٤٨ ٠٣٥ دوالر وأن هناك مشاريع أخرى قيد اإلعداد تستهلك الرصيد املتبقي البالغ ٣١ ١٠٠
  .دوالراً
اً عن نظام رصد األوزون وقدم السيد غري براثن من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية عرض  -  ٢٠

التابع لربنامج املنظمة للمراقبة اجلوية العاملية، مؤكداً أن التشديد ينصب بصورة مستمرة على ضمان 
وقال إن هناك ثالثة أنشطة تلقت الدعم حىت اآلن عن طريق . نوعية البيانات وحفظ البيانات

 تسعة من أجهزة دوبسون للقياس استضافة مصر الجتماع ملقارنة ومعايرة: الصندوق االستئماين
 ١١٦وار رقم و مبعايرة جهازي بر٢٠٠٦سبتمرب يف عام /؛ والقيام يف أيلول٢٠٠٤الطيفي يف عام 

وتشمل األنشطة املخططة مقارنة ومعايرة أجهزة دوبسون للقياس .  يف إندونيسيا١٧٦يف نيبال و
  .قياس الطيفي يف الربازيلوار للوالطيفي األفريقية يف جنوب أفريقيا، ومعايرة أجهزة بر

ويف املناقشة اليت تلت ذلك أثىن عدة ممثلني على املنجزات اليت حققها مديرو حبوث   -  ٢١
األوزون كما مت اإلعراب عن تأييد واسع النطاق الستنتاجات وتوصيات اجتماعهم السابع، حبسب 

 .UNEP/OzL.Conv.8/6ما وردت يف الوثيقة 

لى أمهية البحوث وتبادل املعلومات يف استعادة طبقة األوزون يف وشدد مجيع املتكلمني ع  -  ٢٢
وأبرز عدة ممثلني ضرورة تقوية . الستراتوسفري ويف االستجابة لالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية

شبكة الرصد املنتظم، وإقامة حمطات رصد أكثر عدداً وأفضل جتهيزاً وبناء القدرات يف بعض املناطق 
ن هناك اتفاق عريض أيضاً على أن النقص املمكن احلدوث يف بيانات السواتل عن وكا. اإلقليمية

  .هو مسألة تثري قلقاً كبرياًاألوزون تنبؤات طبقة األوزون يف تقرير مديري حبوث 
ولفت عدد من املمثلني االنتباه إىل جهود بلدام الرامية إىل مجع وحتليل البيانات عن طبقة   -  ٢٣

  .اتساق البياناتلكفالة إىل حتسني اآلليات حتدث باسم عدد من البلدان  ممثل كما دعا. األوزون
تماع السابع ملديري حبوث  إىل االجا قدمت تقريرحكومتها إىل أن ت ممثلة بلدوأشار  -  ٢٤

 وأبرزت بصورة خاصة، دعمها املستمر والنشط لربوتوكول مونتريال عن طريق القيام ،األوزون
من القيادة ، وتوفري عالية من اجلودة، لألوزون ولإلشعاع فوق البنفسجيبأعمال رصد ذات درجة 

 استضافة مركز البيانات العاملي عن األوزون واإلشعاع فوق البنفسجي التابع للمنظمة العاملية خالل
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لألرصاد اجلوية، ودعم ثالثي أجهزة برووار للقياس الطيفي لألوزون يف مركز البيئة الكندي مبدينة 
الذي ينتج الورقات واالستعراضات العلمية اهلامة ويساعد يف تنمية وتدريب األفراد عن طريق تورنتو 

بأمهية زيادة القدرات العاملية على ت املمثلة عن قناعتها وأعرب. حلقات عمل ملستخدمي أجهزة برووار
ت رصد التطور الطويل األجل لطبقة األوزون، الذي هو سبب دعم كندا بصورة عامة للتوصيا

الصادرة عن االجتماع السابع ملديري حبوث األوزون التابعني لألطراف يف اتفاقية فيينا، مبا يف ذلك 
ضرورة االعتراف بوجود فجوة يف الرصد الساتلي لطبقة األوزون ومعاجلتها وتقدمي بيانات مراقبة 

ن واإلشعاع فوق اجلودة عن األوزون واإلشعاع فوق البنفسجي إىل املركز العاملي لبيانات األوزو
  .البنفسجي التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف تورنتو

منطقة شار ممثالن إىل ضرورة تقوية القدرة على رصد األوزون الستراتوسفريي يف وأ  -  ٢٥
ورد السيد براثن على ذلك بقوله إنه سوف يطلب إىل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أن . اخلليج

  .ف املعنية، بناء على طلبها، يف حيازة ومعايرة املعدات الالزمة ويف تقدمي البياناتتساعد األطرا
 يف  ملؤمتر األطرافسابعرئيس مكتب االجتماع ال، )نغالالس(دجيبو لييت كا وقدم السيد   -  ٢٦

االجتماع السابع واالجتماع التاسع عشر تبي ، فيما بعد مشروعي مقررين باسم مكَاتفاقية فيينا
 املقررين توصيات مديري حبوث األوزون وتناول أحد مشروعي.  يف بروتوكول مونتريالطرافلأل

  .وتناول اآلخر الصندوق االستئماين
ويف املناقشة اليت تبعت ذلك أوجز السيد كوريلو بعض اجلهود اجلارية والرامية إىل حتديد   -  ٢٧

يف القدرة الساتلية على رصد مستويات التدابري القصرية والطويلة األجل ملواجهة النقص املتوقع 
وأضاف رداً على سؤال ألحد األطراف، أن مديري حبوث . األوزون واإلشعاع فوق البنفسجي

األوزون وجلنة األوزون الدولية يعملون جاهدين على التعريف مبسألة الرصد الساتلي ودعا املمثلني 
  .يف االجتماع الراهن إىل دعم تلك اجلهود

اب مشاورات غري رمسية مت االتفاق على إجراء تعديالت طفيفة لنصي مشروعي ويف أعق  -  ٢٨
ع املستوى ملزيد من ووافقت األطراف على مشروعي املقررين وأحالتهما إىل اجلزء الرفي. املقررين

  .النظر فيهما
 نترياللصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مووامليزانيتان لالتقريران املاليان   جيم

لفت الرئيس املشارك، لدى تقدميه هذا البند، االنتباه إىل امليزانيتني املقترحتني الواردتني يف   -  ٢٩
 والبيانني املاليني الواردين يف الوثيقتني UNEP/OzL.Pro.20/4 وUNEP/OzL.Conv.8/4الوثيقتني 

UNEP/OzL.Conv.8/4/Add.1و UNEP/OzL.Pro.20/4/Add.1 .عادة جرت يف وأشار إىل أن ال
ستعراض الوثائق املتصلة بامليزانيتني الاالجتماعات السابقة على أن يشكل األطراف جلنة للميزانية 

ووفقاً هلذه املمارسة، اتفق األعضاء على .  املتعلقة بامليزانيةاألموروإعداد مشروع مقرر أو أكثر عن 
 والسيد إيف إنريكيه )إيطاليا(انو بريو  السيد أليساندرو جولييتشارك رئاستهاإنشاء جلنة للميزانية 

لالتفاق على ميزانييت الصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول ) املكسيك(غوميز ساالس 
  .مونتريال وإعداد مشروعي مقررين بشأن األمور املالية لالتفاقية والربوتوكول
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 مت االتفاق على خمصصات امليزانية تقريراً إىل االجتماع أعلن فيه أنهالسيد بريو وقدم   -  ٣٠
 عن طريق السحب ،وقال إنه.  وعلى مشروعي املقرريناملقترحة لكل من الصندوقني االستئمانيني

. ٢٠٠٨ عند مستوى سنة ٢٠١٠ و٢٠٠٩للسنتني سيتم اإلبقاء على املسامهات من االحتياطي، 
اجلزء الرفيع املستوى هما إىل وأحالتاملقررين ويف أعقاب هذا التقرير، أقرت األطراف مشروعي 

  .للنظر فيهما وإقرارمها

  حالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال والتعديالت لربوتوكول مونتريال  - الد
قدمت هذا البند الرئيسة املشاركة فعرضت موجزاً مقتضباً للمعلومات الواردة يف الوثيقة   -  ٣١

UNEP/OzL.Conv.8/INF/2-UNEP/OzL.Pro.20/INF/1 عن حالة التصديق على االتفاقات بشأن 
نه منذ أوالحظت . االنضمام إليها أو قبوهلا أو إقرارها وأمحاية طبقة األوزون يف الستراتوسفري 

االجتماع التاسع عشر لألطراف قام طرفان إضافيان بالتصديق على اتفاقية فيينا وعلى بروتوكول 
وقالت إن ثالثة أطراف .  طرفا١٩٣ً كل من الصكني مونتريال، وأصبح جمموع األطراف يف

؛ وستة أطراف صدقت على تعديل ١٨٩صدقت على تعديل لندن وبذلك ارتفع اموع إىل 
 أطراف صدقت على تعديل مونتريال لريتفع العدد ١٠أن ؛ و١٨٤ن فأصبح اموع جكوبنها

  . طرفا١٤٤ًأصبح اموع  طرفاً صدقت على تعديل بيجني و١٢؛ كما أن ١٦٧اإلمجايل إىل 
فيينا  ولفتت الرئيسة املشاركة االنتباه إىل مشروع املقرر عن حالة التصديق على اتفاقية  -  ٣٢

-UNEP/OzL.Conv.8/3 وبروتوكول مونتريال والتعديالت لربوتوكول مونتريال الواردة يف الوثيقة

UNEP/OzL.Pro.20/3ذ يف املاضي من أجل تسجيل ، ووصفته بأنه مقرر عادي من النوع الذي اُخت
  . وتشجيع املزيد من األطراف على التصديقحالة التصديقات

استكمال مشروع املقرر وأحالته إىل اجلزء الرفيع  تقوم األمانة بووافقت األطراف على أن  -  ٣٣
  .املستوى للنظر فيه

 مناقشة املسائل املتعلقة بربوتوكول مونتريال  -  رابعاً

 لصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالجتديد موارد ا  -ألف 

عرض التقرير التكميلي املقدم من فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد التابعة لفريق التكنولوجيا   -  ١
 والتقييم االقتصادي والنظر فيه

ابعة لفريق قدم السيد المربت كويربز، الرئيس املشارك لفرقة العمل املعنية بتجديد املوارد الت  -  ٣٤
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عرضاً الستنتاجات التقرير التكميلي لفرقة العمل املعنية بتجديد 

ه، وأشار إىل أن. ٢٠٠٨أكتوبر /، والذي نشر يف تشرين األول٢٠٠٨مايو /املوارد املقدم يف أيار
ستهالك من مركبات الكربون  على أساس االفتراضني املتعلقني بتمويل اال، التقرير التكميليكما بين

 بالنسبة إىل األطراف العاملة مبوجب  وافتراضني يتعلقان بفعالية التكاليفاهليدروكلورية فلورية
، تتراوح احتياجات التمويل املتوقعة لفترة السنوات الثالث )٥أطراف املادة  (٥املادة  من ١الفقرة 
وأضاف أن هذه األرقام متثل . الر مليون دو٦٣٠ مليون دوالر و٣٣٩ بني ٢٠١١ إىل ٢٠٠٩
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 يف ضوء املقررات ٢٠٠٨مايو /تعديالت للتقديرات الواردة يف الدراسة اليت أجراها الفريق يف أيار
 شرحو. يف اجتماعها السادس واخلمسني للصندوق املتعدد األطراف اليت اختذا اللجنة التنفيذية
سترشدت ا الدراسات املضطلع ا من أجل ، اليت ا١٩/١٠   و١٩/٦العناصر اهلامة يف املقررين 

  .التقرير التكميلي
وقالت السيدة شيكوي زانغ، الرئيسة املشاركة لفرقة العمل، إن الفريق العامل املفتوح   -  ٣٥

العضوية طلب يف اجتماعه الثامن والعشرين إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعيد النظر 
، مع تركيز خاص القضاياوأضافت أن الفريق نظر يف مجيع هذه . من التفصيليف بعض القضايا مبزيد 

 كانت إجراء مزيد من القضايا، وأن إحدى هذه ٢٠١١ إىل ٢٠٠٩على فترة السنوات الثالث 
ويف ذلك السياق، شرحت أن فرقة العمل أجرت . التحليل لتكاليف تدمري املواد املستنفدة لألوزون

. اجلاهزة للتدمري، كلورية فلورية واهلالوناتالقدير كميات مركبات الكربون مزيداً من التحقيقات لت
 بينت أن مبلغ ٥ طرفاً من أطراف املادة ٢٨وأعلنت أن التحليالت املستندة إىل البيانات املقدمة من 

 مليون دوالر سوف تغطي كل التكاليف املمكنة للتدمري يف فترة السنوات الثالث املقبلة، وهو ٢٧
  .٢٠٠٨مايو /تطابق مع الوارد يف تقرير الفريق الصادر يف أيارما ي
 زانغ بعد ذلك إىل احلديث عن التكاليف املرتبطة بتمويل النفقات غري ةوانتقلت السيد  -  ٣٦

االستثمارية وغري املتصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، واليت توقع تقرير جتديد املوارد 
وأشارت إىل أن الفريق .  مليون دوالر٢٠٢,٧ أن تكون يف حدود ٢٠٠٨مايو /الصادر يف أيار

العامل املفتوح العضوية كان قد طلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يدرس التأثري 
وقد خلصت فرقة العمل بعد أن درست التكاليف املعرضة للتأثر . احملتمل للتضخم على جتديد املوارد

 سوف تزداد ما ٢٠١١ إىل ٢٠٠٩االحتياجات من التمويل لفترة السنوات الثالث بالتضخم إىل أن 
التضخم، تبعاً ألي من واحدة يف كل نقطة مئوية مع ارتفاع  ماليني دوالر ٩ ماليني دوالر و٤بني 

  . دراستهجتريافتراضي التمويل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
استجابة لطلبات الفريق العامل املفتوح العضوية، بإعادة تقييم ومضت قائلة إن الفريق قام،   -  ٣٧

وعلى أساس االستعراض الذي أجري لعمل اللجنة التنفيذية والتعليقات . تكاليف التعزيز املؤسسي
اليت قدمتها بعض األطراف، خلصت فرقة العمل إىل إنه ال يوجد تربير يذكر إما إلنقاص أو زيادة 

غري أا أشارت إىل أن التمويل املشمول بتقديرات جتديد املوارد خلدمة . سيالتمويل للتعزيز املؤس
 مليون دوالر للعناصر اليت تعترب عادة ١٣,٣مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مشل أيضاً مبلغ 

لذلك فإن مثل هذا التمويل ميكن أن يعترب زيادة ضمنية يف اإلنفاق على . أنشطة تعزيز مؤسسي
  .املؤسسيالتعزيز 

  إىل التمويلوواصل السيد كويربز تقدمي العرض فتناول استعراض فرقة العمل للحاجات  -  ٣٨
أي التواريخ اليت ال تكون القدرات على إنتاج املواد (اليت تنطوي عليها تواريخ القطع البديلة 

 مبركبات متعلقةلتنطبق على مشاريع ، )الكيميائية واملنتجات واملعدات بعدها مؤهلة للتمويل
وأشار إىل أن فرقة العمل درست يف تقريرها التكميلي تواريخ القطع . الكربون اهليدروكلورية فلورية

 سوف يسفر عن ٢٠١٠، وأا وجدت أن تاريخ القطع يف عام ٢٠٠٧ و٢٠٠٤ و٢٠٠٠يف أعوام 
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 املتأخر وبصورة عامة، فإن تاريخ القطع. ٢٠٠٧نفس النتائج اليت يسفر عنها تاريخ قطع يف عام 
ينطوي على قدر أقل من االستهالك املؤهل للتمويل، ويف املقابل، فإن تواريخ القطع األسبق تنطوي 
على مستويات أصغر من استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املؤهلة للتمويل وبالتايل 

 أسفر حتليل ،وريةغري أنه يف حالة مركبات الكربون اهليدروكلورية فل. احتياجات متويل أدىن
التخفيضات يف قطاع مزيدا من فقد استلزمت تواريخ القطع األسبق . التكاليف عن نتائج غري عادية

وعلى هذا األساس فإن التكاليف املرتبطة بتاريخ قطع يف عام . األكثر تكلفةالتربيد وتكييف اهلواء 
من دوالر اليني  م١٠٥إىل  ١٦مببلغ يتراوح بني ، على سبيل املثال، قدرت بأا أعلى ٢٠٠٠

 يف احتياجات التمويل ال يف أول  تؤثروتواريخ القطع األسبق. ٢٠٠٧تكاليف تاريخ القطع يف عام 
.  كذلك فترات السنوات الثالث التالية، بل ويف فحسب) ٢٠١١ – ٢٠٠٩(فترة ثالث سنوات 

االستهالك املؤهل خلفض  جتد صعوبة يف حتديد قد الوباإلضافة إىل ذلك فإنه رغم أن عدة أطراف 
يف املائة، فإن أطرافاً  ٣٠بنسبة تصل إىل استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

أخرى قد تكافح من أجل إجياد ااالت اليت تجري فيها ختفيضات حمتملة يف االستهالك املؤهل 
تاريخ القطع إنه مع أن وقال ). ٢٠١٧ – ٢٠١٢(للتمويل يف فتريت الثالث سنوات الثانية والثالثة 

 إال أنه ينطوي ،تمويل من الصندوققدر أدىن من ال على احتياج ،األسبق ينطوي، يف األجل الطويل
  .٥ األطراف العاملة مبوجب املادة  إىل بعض التمويل مناجةاحلأيضاً على 

ها الصندوق املتعدد أي حتويل الشركات اليت ساعد(وفيما يتعلق مبسألة التحويالت الثانية   -  ٣٩
، قال إن ) إىل استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةالنتقالاألطراف يف وقت سابق يف ا

التقرير التكميلي ركز بصورة رئيسية على الشركات اليت ساعدها الصندوق يف التحول من االعتماد 
 –هليدروكلورية فلورية  إىل مركبات الكربون ا١١ - على مركبات الكربون الكلورية فلورية 

الت الثانية، أحدمها جبعل هذه التحويالت ب لتمويل التحونيفتراضاوذكر أنه مت النظر يف ). ب(١٤١
متتد على مدى عدة من فترات السنوات الثالث، واآلخر يفترض إمتام كل التحويالت الثانية يف فترة 

سوف يتشاركان، على أغلب اضني االفتر الوذكر أن الواقع هو أن ك. السنوات الثالث األوىل
 ات األطراف يف خططها، وسوف يعتمد كل منهما على خيار أي من االفتراضنياحتمال، عناصر

. إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، اليت جيري حالياً وضعها
  . الدراسةواختتم بشرح طريقة استخالص عوامل فعالية التكلفة اليت استخدمت يف

 تقدمي العرض فأوجز ،وواصل السيد خوسيه بونس بونس، وهو عضو يف فرقة العمل  -  ٤٠
الفوائد اليت تعود على املناخ من جراء التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

تراضات وقال إن فرقة العمل سعت، عن طريق استخدام أربعة اف. املشروحة يف التقرير التكميلي
غري أا قررت أن اخلريطة التكنولوجية املتغرية . للتحليل، إىل حتديد طرق تقدير التكاليف واملنافع

وشدد على أن .  يف هذه املرحلة عليها يف خفض التكاليف يعولجتعل من املستحيل تتبع منحنيات
مفهوم فعالية التكاليف يف توقيت عمليات التحويل سوف يؤثر على املكاسب احملتملة يف املناخ، وأن 

بتكارية آخذ يف إل راسخ األساس يف معايري األوزون، وأن مزيداً من آليات التمويل ا١٩/٦املقرر 
  .الربوز إال أا حتتاج إىل أن تنظَّم مبنهجيات مالئمة
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راف وفيما يتعلق باملناقشة الواردة يف التقرير التكميلي لتأثري قاعديت الصندوق املتعدد األط  -  ٤١
بشأن امللكية متعددة اجلنسيات والتجارة الدولية، قال السيد بونس بونس، إن الفريق طبق يف تقريره 

 يف املائة يف حساباته لالحتياجات من التمويل لرياعي ٢٠ ختفيضاً بنسبة ٢٠٠٨مايو /الصادر يف أيار
 أنه ال توجد معلومات وأشار إىل أن الصادرات ميكن أن تكون أكرب من ذلك، غري. هاتني القاعدتني

العنصر املتعدد اجلنسية ، مل ينظر يف ٢٠٠٨مايو /ن يف تقرير أيارإيعول عليها، وباإلضافة إىل ذلك ف
  .يف مشاريع الرغاوى

ويف حالة املشاريع اإليضاحية، ذكر أن فرقة العمل قد أعادت النظر يف التمويل املفترض يف   -  ٤٢
تكلفة أظ ىل االفتراض بأن املشاريع اإليضاحية سوف تكون واستناداً إ. ٢٠٠٨مايو /تقرير أيار

 احتياجات التمويل مببلغ فإن توزيع إقليمي هلذه املشاريع، وبافتراضمبرتني من املشاريع العادية، 
قسمت إىل جزئني ، قد ٢٠٠٨مايو / كانت قد أدرجت يف تقرير أيار اليت مليون دوالر٥,٤

فترض أنه سيقع يف إطار اللجانب اإليضاحي واآلخر متساويني، أحدمها خمصص بالتحديد 
وأشار إىل أن هذه . االحتياجات إىل متويل استهالك من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

 ٢,٧ مببلغ ٢٠١١ – ٢٠٠٩االفتراضات سوف تخفض احتياجات التمويل لفترة السنوات الثالث 
  .مليون دوالر

لعرض بتقدمي نظرة شاملة مفصلة على احتياجات التمويل واختتم السيد بونس بونس ا  -  ٤٣
 وأورد األنشطة املخصصة لقطاع االستهالك من املواد غري مركبات ٢٠١١ – ٢٠٠٩للفترة 

الكربون اهليدروكلورية فلورية، وألنشطة التدمري واألنشطة الداعمة، اليت ذكر أن احتياجات التمويل 
ة اليت اختذا اللجنة التنفيذية بشأن حتويالت أجهزة فيها ستكون أقل بسبب املقررات األخري

وأوجز األنشطة املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، . االستنشاق باجلرعات املقننة
وذكر أن املبلغ قد زيد نتيجة ملقررات اللجنة التنفيذية األخرية املتعلقة بتمويل اإلعداد خلطة إدارة 

م من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وأن هذا، إىل حد ما، سوف التخلص التدرجيي التا
  . اخلفض املذكور سابقاًيعادل
ونتيجة ملراعاة بعض التغيريات املذكورة أعاله، ذكر أن احتياجات التمويل لفترة السنوات   -  ٤٤

 مليون ٣٨٧ إىل مليون ٣٣٩كون يف حدود ت اليت يقترحها الفريق اآلن س٢٠١١ – ٢٠٠٩الثالث 
مليون دوالر بافتراض   ٦٣٠ إىل مليون ٥١١دوالر الفتراض متويل خط األساس، ويف حدود 

 .٢٠١٢التمويل لسنة 

وحث . ومشلت املناقشات اليت أعقبت ذلك عدداً من جوانب العرض الذي قدمه الفريق  -  ٤٥
 على أن يتم ، املواردعملية جتديداألنشطة اليت ستمول عن طريق  يف تعليقام العامة على ،املمثلون

حتقق فعالية التكلفة  ذكر أحد املمثلني أن تشغيل الصندوق بطريقة فيماذلك بطريقة عملية ومرنة، 
 منوذجاً حيتذى يف متويل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية وفرحىت اآلن، ي

 ٥ت من التمويل تساعد أطراف املادة وقال عدة ممثلني إن مما له أمهية احملافظة على مستويا. فلورية
 مع مراعاة احلاجة املستمرة إىل التعزيز املؤسسي وبناء القدرات، ،على حتقيق أهداف االمتثال

واملخزونات من املواد املستنفدة لألوزون اليت تتطلب التدمري، واحلاجة إىل وضع وتنفيذ خطط 
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وذُكرت املشاريع اإليضاحية . لورية فلوريةإلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروك
  .ونقل التكنولوجيا باعتبارها من العناصر اهلامة يف هذه العملية

وزيادة غري املواتية  وقال بعض املمثلني إن مثة عوامل خمتلفة، من بينها أسعار الصرف  -  ٤٦
ممثل تأثري التضخم  وعلى نقيض ذلك، الحظ .تكاليف اليد العاملة، تقلص من قيمة متويل الربنامج

كما أعرب عن اعتقاده بأن االفتراضات يف . على مستويات التمويل اليت قد يبطلها الركود احلايل
التقرير عن جتديد املوارد بشأن النمو يف استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد تكون 

ولكن ممثلني آخرين قالوا إن افتراضات . أعلى مما هي يف الواقع، نظرا إىل الظروف االقتصادية الراهنة
وشدد بعض املمثلني على . منو استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية فعالية يف التحفظ

احلاجة إىل ضمان أن تراعي قرارات جتديد املوارد، التآزر مع الصكوك األخرى وال سيما بروتوكول 
  .ن تغري املناخكيوتو يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأ

وفيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية للتحويالت الثانية، قال بعض املمثلني إنه ينبغي أن يغطي   -  ٤٧
والحظت . متويل التحويالت الثانية كل التكاليف، مبا فيها التكاليف الرأمسالية وتكاليف التشغيل

نبغي االهتمام بكفالة أال يكون بعض الوفود أنه مهما كان املقرر الذي سيتخذ ذا اخلصوص، فإنه ي
 يف تدينلذلك املقرر تأثري غري مقصود يؤدي إىل تشجيع البدائل أو التكنولوجيات اليت قد تسفر عن 

وفيما يتعلق بافتراضي متويل مركّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت ناقشها تقرير . األداء البيئي
ن الضروري االهتمام، عند حماولة التوصل إىل توافق يف اآلراء جتديد املوارد، قال أحد املمثلني إن م

بضمان جتنب احلوافز املضللة اليت قد تزيد استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف املدى 
  .بدال من أن ختفضهالقصري 

د ساعد وفيما يتعلق بآلية معدل الصرف الثابت، قال أحد املمثلني إن تطبيق هذه اآللية ق  -  ٤٨
وقال أحد املمثلني، . على تشغيل الصندوق بكفاءة، وأن التطبيق الدائم هلذه اآللية قد يثبت فائدته
 أوضاعتعمل يف ظل  مشرياً إىل أن اآللية أثبتت أا فعالة يف أزمنة النمو االقتصادي القوي، أا مل

 ميكنه أن يؤيد إقامة اآللية بصورة اقتصادية مماثلة لتلك السائدة حالياً، وبناء عليه فإن وفد بلده ال
دائمة يف االجتماع الراهن، غري أن بإمكانه أن يؤيد مواصلة استخدامها على أساس جترييب خالل 

 .السنوات الثالث املقبلة

 بتجديد املوارد ملواصلة ة االتصال املعنيجمموعةووافقت األطراف على إحالة املسألة إىل   -  ٤٩
 .دراستها

ب مناقشات يف جمموعة االتصال، أقرت األطراف مشروع املقرر الذي ميدد العمل ويف أعقا  -  ٥٠
 وأحالته إىل اجلزء رفيع املستوى ملزيد من النظر ٢٠١١-٢٠٠٩بآلية سعر الصرف الثابت للفترة 

  .فيه
وعقب مشاورات أخرى يف جمموعة االتصال، أعلنت الرئيسة املشاركة أن اموعة متكّنت   -  ٥١

إىل توافق آراء بشأن املبلغ املطلوب لتجديد املوارد للصندوق املتعدد األطراف لفترة من التوصل 
 مليون ٧٣,٩ مليون دوالر، منها ٤٩٠وسوف يكون جمموعه . ٢٠١١- ٢٠٠٩الثالث سنوات 

دوالر تتألف من األموال املتبقية من املسامهات املتوقعة املستحقة للصندوق ومن مصادر أخرى عن 
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، بينما ستوفر الفوائد اليت ستتراكم للصندوق عن الفترة ٢٠٠٨- ٢٠٠٦نوات فترة الثالث س
 ٤٠٠لذلك فإن االحتياج من التمويل اجلديد سيكون .  مليون دوالر١٦,١ مبلغ ٢٠١١-٢٠٠٩

وشكرت مجيع أعضاء اموعة على ما بذلوه من عمل شاق وما أبدوه من روح . مليون دوالر
 أن بروتوكول مونتريال يواصل إحراز النجاح حىت يف أصعب التعاون والحظت أن االتفاق يوضح

  .الظروف
وردا على أسئلة، شرح ممثل الصندوق متعدد األطراف أن العمود الذي يشري إىل آلية سعر   -  ٥٢

الصرف الثابت يف مرفق مشروع املقرر يبني أهلية األطراف الستخدام اآللية، وليس ما إذا كانت 
  . قرارا باستخدامهااستخدمتها فعال أو اختذت

 .وأقرت األطراف مشروع املقرر لإلحالة إىل اجلزء رفيع املستوى ملزيد من النظر فيه  -  ٥٣

واجلماعة   من األرجنتنيات مقدمةمقترح(التخلص السليم بيئياً من املواد املستنفدة لألوزون   -باء 
 )واليات ميكرونيزيا املوحدةوموريشيوس واألوروبية 

يس املشارك، يف معرض تقدميه هذا البند، إىل املناقشات اليت دارت خالل أشار الرئ  -  ٥٤
 يف تقرير خلرباء عند نظرهيوليه، /االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية يف متوز

 االتصال جمموعةوبعد املناقشات، قدم رئيسا . استشاريني وسلسلة مقترحات مقدمة من األطراف
مقترحاً من جانبهما، كما مت يف تاريخ أثناء اجتماع الفريق العامل  للنظر يف املسألة تنشئ أُيتال

 .أحدث عهداً، استالم مقترح جديد من املكسيك

٥٥  -   االتصال، عن شكره جلميع موعة وأعرب ممثل كندا، وهو أحد الرئيسني املشاركني
ن املناقشات اليت إوقال .  وقت الحق الوفود اليت قدمت تعليقات يفاموعة وكلاملشاركني يف 

 االتصال قد حسنت فهم مجيع املشاركني للمسألة، ومكنت من إجراء مناقشة جمموعةجرت يف 
هج ـ بشأن احلاجة إىل ن قد ساديف اآلراءأن توافقا عاما وأشار إيل . لطائفة واسعة من املسائل

حلالية من بعض املواد املصادرة وامللوثة؛ تدرجيي، تتألف اخلطوة األوىل منه من معاجلة املخزونات ا
وتتضمن املسائل اليت . الصندوق املتعدد األطراف بدور يف هذه العمليةمن املمكن أن يضطلع وأن 

تستحق مزيداً من املناقشة إمكانية إعادة استخدام املخزونات املصادرة أو امللوثة؛ وطرائق التمويل؛ 
عظم مركبات الكربون الكلورية فلورية املخزنة سوف تصدر وسرعة العمل، وخاصة بالنظر إىل أن م

؛ والتنسيق مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، مبا يف ذلك ٢٠١٥انبعاثات حبلول عام 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية بازل بشأن نقل النفايات اخلطرة والتخلص 

سوف يكون حتقيق توافق يف اآلراء بشأن مجيع هذه املسائل املتبقية مهمة صعبة، و. منها عرب احلدود
عمل على هذه املسألة أثناء ت سيت االتصال الجمموعةإال أنه توقع حدوث قدر جيد من التقدم يف 

 .االجتماع احلايل

يهدف إىل التقليل إىل أدىن حد ممكن من خماطر مشروع مقرر  ممثل املكسيك وعرض  -  ٥٦
، بغية خفض كل من تغري املناخ ٥تخلص من املخزونات امللوثة يف األطراف العاملة مبوجب املادة ال

تنظيم ويقترح وقال إن مشروع املقرر يقترح معايري لتوفري الدعم املايل، . واستنفاد طبقة األوزون
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إمكانية قيام اقترح و. حلقات عمل إقليمية بشأن تكنولوجيات التدمري احلالية واآلليات املالية املتاحة
 . مبناقشة مشروع املقررفريق االتصال

وأثناء املناقشات اليت أعقبت ذلك، أبرز املمثلون أمهية املسألة لكل من تغري املناخ واستنفاد   -  ٥٧
طبقة األوزون، وال سيما بالنظر إىل االنبعاثات احملتملة من املخزونات يف حالة عدم وجود أي إجراء 

املمثلني أن حجم بعض املواد املستنفدة لألوزون احملتفظ ا يف املخازن يتجاوز والحظ بعض . خرآ
باإلضافة إىل املسائل اليت حددها ممثل كندا، مواضيع أثريت و. إىل حد كبري إنتاجها واستهالكها

 املدى القصري، حتسني إدارة املخزونات وتوسيع نطاق االحتواء،  علىحمتملة أخرى للمناقشة تشمل،
سترجاع وإعادة التدوير، ويف املدى املتوسط والطويل، مواصلة فريق التكنولوجيا والتقييم واال

قترحت إمكانية عقد فريق عامل فيما بني اُو. االقتصادي العمل بشأن حتليالت املنافع مقابل التكاليف
إلطارية بشأن تغري جانب احلاجة إىل العمل مع اهليئات املعنية يف اتفاقية األمم املتحدة اإىل الدورات 

ألطراف ااملناخ وبروتوكول كيوتو يف وقت يتيح نقل رسالة واضحة إىل االجتماع الرابع عشر ملؤمتر 
يف بوزنان، بولندا، يف كانون املقرر عقده يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

 .٢٠٠٨ديسمرب /األول

 الفريق ا أنشأهيت االتصال الجمموعةملسائل إىل ووافقت األطراف على إحالة كل هذه ا  -  ٥٨
 .العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثامن والعشرين

وفيما بعد، قدم الرئيس املشارك موعة االتصال تقريرا عن مناقشات اموعة، فشكر   -  ٥٩
د املضنية اليت مجيع الذين اشتركوا يف املناقشات، وكذلك زميله الرئيس املشارك اآلخر، على اجلهو

وذكر أن كل القضايا العالقة قد حلّت وبالتايل فإن بإمكانه أن يقدم مشروع مقرر خطي . بذلوها
وأعلن أن األطراف . بتوافق اآلراء بشأن التخلص السليم بيئيا من خمزونات املواد املستنفدة لألوزون

 . الدراسةأقرت مشروع املقرر لإلحالة إىل اجلزء الرفيع املستوى للمزيد من

 املسائل املتصلة بأوجه االستخدام الضروري  -جيم 

 يف الصناعات الفضائية يف االحتاد ١١٣ - بات الكربون الكلورية فلورية استخدام مركّ  -  ١
 الروسي

أشار السيد ستيفن أندرسون، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، إىل   -  ٦٠
أوجه االستخدام الضروري من أجل للحصول على إعفاء ا االحتاد الروسي الطلبات اليت تقدم أن 
 يف بعض التطبيقات الفضائية قد متت املوافقة ١١٣ – مركبات الكربون الكلورية فلورية ستعمالا

غري أن االجتماع األخري مل يوافق إال على . عليها يف االجتماعني الثامن عشر والتاسع عشر لألطراف
ي بدائل من جانب الفريق ميكن أن تنفذ أ حتديد بشرط أال يتم ٢٠٠٩  و٢٠٠٨ إعفاءات لعامي

 وعلى أساس أن اخلرباء الذين يعينهم الفريق سوف جيتمعون مع املهندسني الروس ٢٠٠٩ لولحب
 ااالحتاد الروسي مستعديكون ثبتت فعاليتها إذا أمكن ذلك، وأن ألتقييم التطبيقات والتوصية ببدائل 

  . من املخزونات العاملية١١٣ –افر مركبات الكربون الكلورية فلورية الستقصاء تو
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أكتوبر /بريين اللذين عينهما الفريق زارا االحتاد الروسي يف تشرين األولاخلوأوضح أن   -  ٦١
أنه سيكون ممكناً استخدام إىل وقد خلص هذان اخلبريان .  وأجريا مناقشات مستفيضة هناك٢٠٠٨

استخدام أوجه لتحل حمل بعض ) ب (١٤١  و١٢٢ - وكلورية فلورية مركبات الكربون اهليدر
 غري أن استعماهلا التجاري ال يزال يتطلب إكمال ١١٣ –مركبات الكربون الكلورية فلورية 

 ممكن من الناحية النظرية ٢٠١٠وأضاف أن اإلحالل الناجح حبلول سنة . عمليات موافقة خمتلفة
 خمتلف املنظمات وقدراً هاماً من البحث واالختبار واملبادرات من ولكنه قد يتطلب تعاوناً وثيقاً بني

وبناء عليه، يوصي الفريق بإعادة تأكيد إعفاءات أوجه . جانب الصناعة الفضائية يف روسيا
 ٢٠٠٨ لعام ١١٣ – طناً من مركبات الكربون الكلورية فلورية ١٤٠لـ  االستخدام الضرورية

ىل التقدم الذي أحرز حىت تارخيه وإىل العمل املتبقي على إنتاج  استناداً إ٢٠٠٩ طناً لعام ١٣٠و
  .بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على نطاق جتاري

وسكو وللمقترحات مل اخلبريينوقدم ممثل االحتاد الروسي شكره للفريق لتنظيمه زيارة   -  ٦٢
وأعرب عن . فضاء الروسية وهيئاا األخرى مع وكالة الاخلبريان أثناء املناقشة اليت قدمها املفيدة

 . على الوفاء بأهداف بروتوكول مونتريالبلد،تصميم 

 حددمها اخلبريين اللذينندرسون، أن آ على أسئلة وجهها املمثلون، شرح السيد ورداً  -  ٦٣
ئل وناقش هذان اخلبريان املسا. ٢٠٠٨أكتوبر /الفريق زارا موسكو ملدة أربعة أيام يف تشرين األول

 خبرياً من وكالة الفضاء الروسية، واملعاهد التقنية واألكادميية وجهات تصنيع ١٢بتعمق مع 
 واستعرضا نتائج ١١٣ - فلورية  وأجريا تقييماً لتطبيقات مركبات الكربون الكلورية. املكونات

ة، وحددا عدداً من  من الناحية التقنيمالئمةالبحوث املتعلقة باستخدام البدائل احملتملة، اليت وجدا أا 
سمح باستخدام البدائل، يف بعض غري أنه لن ي. البدائل احملتملة األخرى اليت تتطلب التحقق منها

 مبقتضى اللوائح يف االحتاد الروسي، اليت تفرض حدوداً لتعرض البشر هلذه املواد عند ،احلاالت
لذلك خلص اخلبريان إىل أن وكنتيجة . مستويات تقل كثرياً عنها يف البلدان الصناعية األخرى

 يف التطبيقات الفضائية مؤهلة لالستخدام ١١٣ - استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية 
وذكر السيد أندرسون يف اخلتام أن الفريق يقوم .  مبوجب بروتوكول مونتريال“الضروري”

احلايل وسوف يتيح  التذييالت التقنية الشاملة خالل االجتماع ومعهباستعراض تقرير اخلبريين 
 . عمليا ممكنااملعلومات يف أسرع وقت

 ٢٠٠٩ طناً ويف عام ١٤٠ مبقدار ٢٠٠٨واتفقت األطراف على تأكيد املخصصات لعام   -  ٦٤
 . لذلك االستخدام٢٠٠٧ طناً اليت وافقت عليها األطراف يف عام ١٣٠مبقدار 

 ٢٠١٠  و٢٠٠٩مي ملرشحة إلعفاء االستخدام الضروري يف عاستخدام ااالأوجه   -  ٢

 الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية تقرير فريق توبقدمت السيدة هيلني   -  ٦٥
ركبات مل إعفاء االستخدام الضروري ملنحالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن الطلبات املقدمة 
 قدمت ٢٠٠٨ بداية عام وقالت إنه يف. كربون كلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

. ٢٠٠٩ طناً ذا الترتيب لعام ٢٤٨ و طنا٣٨ًاجلماعة األوروبية واالحتاد الروسي طلبات بتخصيص 
مزيداً من قد أجرت اللجنة وكانت . ٢٠١٠ طناً لعام ١٨٢وطلبت الواليات املتحدة األمريكية 
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بعد وذلك  والواليات املتحدة  املقدمة من اجلماعة األوروبيةمع األطراف بشأن الطلباتاملناقشات 
  .يوليه املاضي/فتوح العضوية املعقود يف متوزاملاالجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل 

كبات رمن مثالثة عناصر فعالة وقد أدت هذه املناقشات إىل سحب اجلماعة األوروبية ل  -  ٦٦
من هذا و. طناً  ٢٢لبها إىل وبذلك خفضت إمجايل ط الواردة يف طلبها، الكربون الكلورية فلورية

مقصودا ألجهزة الكربون الكلورية فلورية  يف املائة من مركبات ٤٠ ما نسبته احلجم املتبقي، كان
 يف املائة ٦٠ ما نسبته، و٥ من املادة ١أطراف عاملة مبوجب الفقرة االستنشاق باجلرعات املقننة يف 
. لومات إضافية تدعم ذلك الطلب األخريوقد قدم الطرف مع. موعة من املنتجات يف إيطاليا

ورغم أن معظم األعضاء يف اللجنة مل يعتربوا تلك اموعة من املنتجات ذات استخدام ضروري، 
إلعفاءات، أن ل لترشيح هو السنة األخرية ل٢٠٠٩أن عام  ىلإ، نظراً  على مضضإال أن الفريق قرر

 وعدم وجود طرق  اجلرعات املقننةة تركيب التقدم الذي أحرز يف إعادبسبب ا الترشيح هذزكيي
  .للوصول إىل املخزونات املتاحة

 لعنصرين فعالني، مما أتاح ختفيض جمموع طلبها رشيحها سحبت الواليات املتحدة ت،وباملثل  -  ٦٧
 املتبقي من مركبات الكربون الكلورية ترشيح طناً وقد قدمت معلومات جديدة تدعم ٩٢إىل 

ورغم أن بعض أعضاء اللجنة مل يعتربوا استخدام هذه املادة إلنتاج . اإلبينفرينج  إلنتاإلعفاءلفلورية 
على قد قرر الفريق فأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املستندة إىل اإلبينفرين استخداماً ضرورياً، 

  وعدم سهولةتركيب اجلرعاتبسبب التقدم املتوقع إحرازه يف إعادة زكي هذا الترشيح ، أن يمضض
لن توصي مبركبات بأا غري أن اللجنة كانت واضحة يف إعالا . الوصول إىل املخزونات املتاحة

  .٢٠١٠الكربون الكلورية فلورية لاليبنفرين بعد عام 
وشكر ممثال الواليات املتحدة واجلماعة األوروبية جلنة اخليارات التقنية الطبية على عملها   -  ٦٨

وأجرى وفد الواليات املتحدة تبادالً إجيابياً لوجهات . قضايا باستفاضةالشاق واستعدادها ملناقشة ال
النظر أتاح للطرف أن يقرر أنه يستطيع أن يعدل من طلبه األصلي بأن يعتمد على املخزونات 

وقرر الطرف االحتفاظ بعقار واحد يف طلبه وهو اإلبينفرين الذي كان خاضعاً . املوجودة لديه
 ممثل الواليات املتحدة يشعر بالقلق إزاء اقتراح اللجنة ومع ذلك، ظل. راهنةلعملية صنع القواعد ال

عدم املوافقة على التوصية باستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق 
وقال إن مما له أمهيته كفالة أن يكون االنتقال . ٢٠١٠باجلرعات املقننة العاملة باإلبينفرين بعد عام 

البدائل عدمية مركبات الكربون الكلورية فلورية جيد التخطيط وأن يتاح وقت كاف لتوعية إىل 
فإن ما يعقد املسألة كون اإلبينفرين متاحاً بصورة مباشرة وليس عن ،املرضى؛ ويف احلالة الراهنة 
وقال إن وفد بالده أعد مقترحاً مبشروع مقرر، واقترح مجعه مع . طريق الوصفات الطبية فقط

 . ممثل اجلماعة األوروبية االقتراحلَبِقترح اجلماعة األوروبية، وقَم

وفيما بعد أبلغ ممثل اجلماعة األوروبية االجتماع بأن وفده ووفد الواليات املتحدة قد   -  ٦٩
 ، وافقتوبناء على ذلك. استشارا مجيع األطراف املعنية وأما توصال إىل اتفاق بشأن مشروع مقرر

 . من النظريالئه مزيداًلة مشروع املقرر إىل اجلزء رفيع املستوى إلاألطراف على إحا
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ألغراض ملركبات الكربون الكلورية فلورية وإنتاجها دفعة واحدة االستخدام الضروري أوجه   -  ٣
 أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

ه االستخدام وب، تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن أوجتقدمت السيدة   -  ٧٠
 ألغراض أجهزة االستنشاق  وإنتاجها لدفعة واحدةركبات الكربون الكلورية فلوريةملالضروري 

وقالت إن اللجنة الحظت أن التقدم اهلام الذي أحرز يف االنتقال من أجهزة . باجلرعات املقننة
 األطراف العاملة كل االستنشاق باجلرعات املقننة املستندة إىل مركبات الكربون الكلورية فلورية يف

 أن مشاريع إال.  إىل جعل جمموعة من البدائل املمكنة عملياً من الناحية التقنية متاحة٥ مبوجب املادة
جهزة االستنشاق أل  احمللي امللكيةلتصنيعاعديدة ممولة من الصندوق املتعدد األطراف لتحويل 

 هي مشاريع ال تزال يف مراحلها ،لوريةباجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية ف
ونظراً إىل احتمال أن يكون استمرار إنتاج كميات صغرية من مركبات الكربون الكلورية . األولية

حبملة إنتاج ائي  غري عملي، فإن الفريق يوصي ٢٠٠٩فلورية ذات النوعية الصيدالنية بعد عام 
عندما تصبح  هذه  اإلنتاج النهائيمحلةد تاريخ وميكن أن حيد. ملركبات الكربون الكلورية فلورية

كثر وضوحا وعندما تصبح إسقاطات االحتياجات من هذه املركبات تواريخ تنفيذ املشروع أ
 سيكون ممكناً عملياً، بشرط التخطيط والتنسيق بعناية وعدم ٢٠١١ ويعتقد الفريق أن عام معروفة؛

 .تأخري تنفيذ مشروع التحويل إىل أكثر من ذلك

وعقب هذا العرض املقدم من فريق التقييم، أشارت الرئيسة املشاركة إىل أن الفريق العامل   -  ٧١
املفتوح العضوية أنشأ يف اجتماعه الثامن والعشرين جمموعة اتصال للنظر يف أوجه االستخدام 
 الضروري ملركبات الكربون الكلورية فلورية ومحلة إنتاجها النهائي ألغراض أجهزة االستنشاق

وقدم السيد كراجتيك، الرئيس املشارك موعة االتصال ملخصا ملناقشات . باجلرعات املقننة
اموعة واليت مشلت البت فيما إذا كانت هناك حاجة إىل محلة إنتاج ائي ملركبات الكربون 
ه الكلورية الفلورية لالستخدام يف أجهزة االستنشاق املقننة بعد تاريخ التخلص النهائي من هذ

ووجه الشكر لألمانة على . املركبات، وجعل آلية االستخدام الضروري مالئمة لكل األطراف
 الذي أعدته بناء (UNEP/Ozl.Pro.20/8)استعراض املقررات املتعلقة بأوجه االستخدام الضروري 

  .على طلب جمموعة االتصال
تخدام الضروري واتفقت األطراف على أن تستأنف جمموعة االتصال بشأن أوجه االس  -  ٧٢

ملركبات الكربون الكلورية فلورية ومحلة إنتاجها النهائي مداوالا خالل االجتماع الراهن يف ضوء 
ووافق السيد كراجتيك والسيد دورايسامي . UNEP/Ozl.Pro.20/8حتليل األمانة الوارد يف الوثيقة 

  .على مواصلة تشارك رئاسة اموعة
ملشارك موعة االتصال أن اموعة متكنت من التوصل إىل نتيجة وفيما بعد، أبلغ الرئيس ا  -  ٧٣

يف مناقشاا بشأن محلة اإلنتاج وأا ستقدم بناء على ذلك مشروع مقرر يتناول حاجات األطراف 
، وإمكان استخدامها إلعفاءات االستخدام الضروري، ٢٠١٠ بعد عام ٥العاملة مبوجب املادة 
وقال إن . ج مركبات الكربون الكلورية فلورية ذات النوعية الصيدالنيةواملتطلبات املتبقية إلنتا

اموعة خلصت إىل أن مثة حاجة إىل مزيد من املعلومات بشأن كل هذه املسائل، لذا يطلب 
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مشروع املقرر من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعمل على هذه املواضيع وما يتصل ا 
يقدم تقريرا إىل اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية الذي يسبق اجتماع من مواضيع أخرى وأن 

وأقرت األطراف مشروع املقرر لإلحالة إىل اجلزء الرفيع املستوى ملزيد من النظر . األطراف التايل
  .فيه
ويف وقت الحق أيضا، أبلغ الرئيس املشارك موعة االتصال أيضا أن اموعة متكّنت من   -  ٧٤
تفاق على مشروع مقرر بشأن اإلجراءات لطلب إعفاء االستخدام الضروري لألطراف العاملة اال

وأوضح أن .  من املقررات السابقة اليت اختذا األطراف١٢، من شأنه أن يعدل ٥مبوجب املادة 
 أن تطلب احلصول على إعفاءات خالل عام ٥اهلدف هو السماح لألطراف العاملة مبوجب املادة 

يما يكون بوسع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيمها ويبدأ إعماهلا اعتبارا من  ك٢٠٠٩
وتنص إحدى فقرات مشروع املقرر على أن منتجات أجهزة االستنشاق باجلرعات . ٢٠١٠عام 

 لن تكون مؤهلة إلعفاء االستخدام ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٣١املقننة املوافق عليها بعد 
ديسمرب / كانون األول٣١ باستثناء املنتجات اليت تكون قيد التسجيل واملوافقة حبلول الضروري،

ويطلب مشروع املقرر أيضا من أمانة األوزون أن تورد التعديالت للمقررات يف الطبعة . ٢٠٠٩
كما يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن “ دليل بروتوكول مونتريال”القادمة من 

  .لشيء ذاته يف دليله بشأن الترشيحات إلعفاء االستخدام الضرورييفعل ا
  .وأقرت األطراف مشروع املقرر لإلحالة إىل اجلزء الرفيع املستوى ملزيد من النظر فيه  -  ٧٥

   بربوميد امليثيلاملتصلةالنظر يف املسائل   -دال 

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ لعامي أوجه االستخدام املرشحة إلعفاء االستخدام احلرج  -  ١
لجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل، السيد حممد ل رؤساء مشاركنيقدم أربعة   -  ٧٦

الترشيحات  عن بصري والسيدة ميشيل ماركوت والسيدة مارتا بيزانو والسيد أيان بورتر، عرضاً
يم االقتصادي  االستخدام احلرج، وأوجزوا النتائج الواردة يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقيإلعفاء

  . واملسائل ذات الصلة٢٠٠٨لربوميد امليثيل لعام إعفاء االستخدام احلرج بشأن تقييمات 
، معلومات عن اجتاهات االستهالك العاملي  هلذه املسألةقدم السيد بصري، لدى تقدميه  -  ٧٧
عاملة ، كانت األطراف ال٢٠٠٧وقال إنه حبلول عام . ٢٠٠٧ -  ١٩٩١ربوميد امليثيل يف الفترة ل

املائة من مستوى يف  ٣٨ أو زهاء طناً ٦ ١٤٦ قد خفضت استهالكها السنوي إىل ٥مبوجب املادة 
، مما املائة تقريباًيف  ٩٠ بنسبة ختفيضاً ٥خط األساس؛ وحققت البلدان غري العاملة مبوجب املادة 

ألطراف العاملة  من استهالك ايف املائة ٩٣، كان وإمجاالً. طن ٦ ٠٠٠ باستهالكها إىل زهاء هبط
ذلك مبوجب قبل  أو ٢٠١٥ حبلول إىل التخلص التدرجيي  موجها٢٠٠٧ً يف عام ٥مبوجب املادة 

  .مشاريع ممولة من الصندوق املتعدد األطراف
 ما ومعاجلاتاحلجر الزراعي لالستخدام يف وأشار إىل أن الناتج العاملي من بروميد امليثيل   -  ٧٨

. بق غري خاضع للرقابة من املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابةقبل الشحن ميثل أكرب إنتاج مت
املائة من جمموع إنتاج يف  ٣٤، أو  تقريباًطناً ١٠ ٢٧٥ إىل ٢٠٠٦وكان هذا اإلنتاج يصل يف عام 
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وأوجز، يف ختام اجلزء الذي خيصه من العرض، خطة عمل جلنة . بروميد امليثيل يف تلك السنة
مع األطراف  اليت متت مؤخراً  وخلص املراسالت٢٠٠٩عنية بربوميد امليثيل يف عام اخليارات التقنية امل

  .معينة لربوميد امليثيل يف التربةألوجه استخدام بشأن استخدام اللجنة لتحليلها 
وقدمت السيدة بيزانو نظرة شاملة على أوجه االستخدام احلرج املرشحة لإلعفاء والكميات   -  ٧٩

وأشارت إىل أن الكميات اإلمجالية من . نة على مدار السنوات الست املاضيةاليت قدمت إىل اللج
استهالك بروميد امليثيل اليت مت إقرارها أو التوصية ا إلعفاء االستخدام احلرج تناقصت على مدى 

وبلغت الكميات اليت أقر .  يف كل البلدان، وإن كان ذلك مبعدالت متفاوتة٢٠١٠- ٢٠٠٥الفترة 
 ٥ ٢٥٠ مقدار ٢٠٠٩ لعام بإعفائها، والكميات اليت أوصي ٢٠٠٨ طنا يف عام ٦ ٩٩٦إعفاؤها 

تدخل اللجنة يف حساباا األرصدة املوجودة حاليا من  ومل.  طنا٣ ٥٦٧ مقدار ٢٠١٠طنا، ولعام 
، عند تقييم الكميات املرشحة ٢٠٠٧ طنا يف اية عام ٦ ٧٢٣ ٣٣٨بروميد امليثيل، واليت كانت 

  .خدام احلرجإلعفاء االست
وعرض السيد بورتر كميات بروميد امليثيل املرشحة لالستخدام يف التربة قبل الغرس لعامي   -  ٨٠

 ١٩ و٢٠٠٩ منها لعام ١٢:  ترشيحا٣١وقال إن اللجنة تسلمت ما جمموعه . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩
ل وقد أعيد تقييم عشرة ترشيحات بعد االجتماع الثامن والعشرين للفريق العام. ٢٠١٠لعام 

املفتوح العضوية ملراعاة التغيريات التنظيمية يف أحد األطراف املقدمة لترشيحات واليت يسرت 
ونتيجة لذلك، نقحت الكمية .  من بروميد امليثيلاالستخدام األوسع نطاقا ليوديد امليثيل بدالً

.  طنا٣ً ١٦٤,٩٨٢ طنا إىل ٣ ٧٢٢,٢٣٠ من اإلمجالية اليت رشحها ذلك الطرف لإلعفاء، نزولياً
عفاء االستخدام احلرج ألوجه االستخدام يف التربة قبل الغرس يف طرف آخر يف ومت تعديل التوصية بإ

وبعد أن أخذت اللجنة يف االعتبار هذه الترشيحات . ضوء مشورة تقنية قدمت من ذلك الطرف
 ومل ٢٠٠٩ طنا الستخدامها يف التربة يف عام ٣ ٦٠٨,٤٥٤ إمجاهلااملنقحة أوصت بإعفاء كمية 

  ، فقد أوصت اللجنة بإعفاء٢٠١٠ طنا؛ أما بالنسبة إىل عام ٨٨,٥٩٤توص مبا مقداره 
  . طنا١٨٧,٤٩٨ًتوص بإعفاء    طنا ومل٣ ٢٩٧,٨٠٠

وأشار إىل أن اللجنة نظرت يف وقت الحق، بناء على طلب أحد األطراف يف االجتماع   -  ٨١
اجلدوى االقتصادية ليوديد امليثيل يف إطار حتليل الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية، يف 

  بديالً،لكثري من احملاصيل واملواقعإىل ا بالنسبة ،وقررت اللجنة أن يوديد امليثيل يعترب. جزئي للميزنة
ليس مثة فرق  من تكاليف اإلنتاج، و حصة صغرية نسبياًالعادةومتثل مواد التبخري يف . اقتصاديا جمدياً

 اليت تستخدم بروميد امليثيل ويوديد امليثيل؛ ولذلك ميكن أن تكون تكلفة التحول الغالتكبري بني 
أن أوجز واختتم اجلزء اخلاص به من العرض ب. املائة من صايف اإليراديف  ٢إىل يوديد امليثيل أقل من 

دان وحتديد يف تسجيل يوديد امليثيل والبدائل األخرى لربوميد امليثيل يف العديد من البلالتقدم احملرز 
  . قد تتيح خفض الكميات املرشحة إلعفاء االستخدام احلرجالتغيريات التنظيمية اليت

 والسلع واهلياكل الزراعي  الصحي املتصلة باحلجرالترشيحاتأوجزت السيدة ماركوت و  -  ٨٢
 وأشارت إىل جماالت تقدم عديدة، مبا يف ذلك استحداث بدائل لربوميد امليثيل من أجل. األساسية

البلح املرتفع الرطوبة، والتجارب املستمرة على نطاق جتاري للبدائل األخرى، وفرض اللوائح 
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وقدمت . خفض الطلب على الترشيحات إلعفاء االستخدام احلرجالتنظيمية الذي أسفر عن 
 والسلع األساسية اهلياكل الزراعي وترشيحات للحجر الصحي ١٠معلومات عن كل واحد من 

 امليثيل من أجل مطاحن لربوميد، أوجزت فعالية وتكلفة اتباع بدائل وأخرياً. ٢٠١٠ و٢٠٠٩عامي ل
مايو / يف التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لشهر أيارعرضتالدقيق اليت 

٢٠٠٨.  
اف  على اجلهود اليت بذلتها األطر، يف املناقشات اليت أعقبت ذلك،أثىن العديد من املمثلنيو  -  ٨٣

 بشأن اإلطار الزمين شواغل للعثور على بدائل ولكنهم أعربوا عن ٥غري العاملة مبوجب املادة 
 بالنيابة وأعرب أحد املمثلني، متكلماً.  االستخدام احلرج لربوميد امليثيل أوجهللتخلص التدرجيي من

وأفاد بأن الوفود عن عدد من األطراف، عن رأي مفاده أنه ميكن حتسني معدل االنتقال إىل البدائل 
وأعرب ممثالن عن شواغل متصلة بالسياسات .  املسألةاليت ميثلها قدمت مشروع مقرر بشأن

  .واإلجراءات وأعرب ممثل آخر عن شواغل بشأن احلاجة إىل كفالة سالمة اإلنتاج
 أن تاريخ التخلص النهائي من ٥أبلغ ممثل ألحد األطراف غري العاملة مبوجب املادة و  -  ٨٤
ن الصناعة عاملعارضة رغم صدور قدر كبري من ، ٢٠١٣يد امليثيل اخلاص ببلده حتدد بعام بروم

 مبشروع وطين ، وجيري القيام حالياًتلقى املزارعون وعدا بتوفري الدعم هلمو.  احملليةاتواحلكوم
  .الستحداث البدائل، وخباصة الضوابط البيولوجية

الذي حترزه جهود بلده تقدم ال ٥املادة  ممثل آخر من طرف غري عامل مبوجب وذكر  -  ٨٥
 وإجيادللتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل، وعلى األخص بواسطة تسجيل يوديد امليثيل كبديل 

 جيب معينة قاعدة أعرض من البدائل، ولكنه أشار إىل أن األحكام التنظيمية احمللية تفرض قيوداً
  .االستخدام احلرج من كميات مرشحة إلعفاء ما يقدمه بلدهأخذها يف االعتبار عند النظر يف 

لتمس ي بشأن كميات بروميد امليثيل اليت شواغلكما أعرب ممثل منظمة غري حكومية عن   -  ٨٦
بشأا إعفاء االستخدام احلرج، واالخنفاض البطيء يف الكميات اليت متنح هلا إعفاءات، واألرصدة 

اتحالكبرية إىل حد بالغ من بروميد امليثيل اليت ي فظ.  
 السيد باري ريفيل ا اتصال يشترك يف رئاستهجمموعةاتفقت األطراف على إنشاء و  -  ٨٧

الكميات املرشحة إلعداد مشروع مقرر بشأن ) بوروندي(والسيد غابرييل هاكيزميانا ) أستراليا(
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩لعامي إلعفاء االستخدام احلرج 

وأقرت . وعة االتصال اتفقت على مشروع مقرروأبلغ الرئيس املشارك فيما بعد أن جمم  -  ٨٨
  .األطراف مشروع املقرر وإحالته إىل اجلزء الرفيع املستوى ملزيد من النظر فيه

تنقيح بروتوكول مونتريال للسماح بإنتاج بروميد امليثيل لتلبية االحتياجات احمللية لألطراف   -  ٢
  )وسيينيا وموريشمقترح مقدم من ك (٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

أشار الرئيس املشارك إىل أن موريشيوس وكينيا قدمتا يف االجتماع الثامن والعشرين للفريق   -  ٨٩
  بتعديل بروتوكول مونتريال من شأنه أن ينص على خفض احلدالعامل املفتوح العضوية مقترحاً

ألساسية لألطراف العاملة نتاج بروميد امليثيل لتلبية االحتياجات احمللية اإل املسموح به األقصى
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 طرفا إن ٢٧وقال ممثل تكلّم باسم . ٢٠١٠ من عام  بدءاً مترياًطناً ٥ ٠٣٨ إىل ٥مبوجب املادة 
هذه األطراف تؤيد املقترح وترى أن توافر بدائل جمدية بالنسبة إىل التكلفة سوف يساعد يف 

ته يف جمموعة اتصال يف ذلك مناقشواستعرض ممثل كينيا بإجياز حالة املقترح، مبا . التخلص النهائي
اخنفاض استهالك بروميد امليثيل يف األطراف غري برز وأ. اجتماع الفريق العامل املفتوح العضويةأثناء 

وأعرب املائة منها عن استهالك مقداره صفر من األطنان، يف  ٧٤، واليت أبلغ ٥العاملة مبوجب املادة 
  .السند املنطقي الذي يقوم عليه املقترحبوصفها يف ربط العرض بالطلب عن الرغبة 

قال العديد من املمثلني، يف املناقشات اليت أعقبت ذلك، إم فيما يثنون على املبادرة ال   -  ٩٠
 يف سبل احلصول على بدائل جمربة لربوميد يستطيعون تأييدها، وذلك إىل حد كبري ألن هناك نقصاً

وقال ممثلون . لزراعة يف بلدامإىل االتكاليف بالنسبة ث آثار هامة من حيامليثيل، وألنه سيكون هلا 
فإن البدائل  املعروض من بروميد امليثيل سيزيد من تكاليفه، خفضآخرون إنه على الرغم من أن 

  .ومن شأن ذلك أن يساعد على التخلص التدرجيي. ستكون متاحةادية من حيث التكلفة 
، ولكنه قال عنها، قام ممثل كينيا بسحب املقترح رمسياًويف ضوء الشواغل اليت مت اإلعراب   -  ٩١

  .٢٠٠٩إن من املمكن أن يعاد تقدميه يف عام 

مقترح مقدم من ( ما قبل الشحن ومعاجلات الزراعي  الصحياستخدام بروميد امليثيل يف احلجر  -  ٣
  )اجلماعة األوروبية

طرحت يف االجتماع الثامن  كانت قدأشار الرئيس املشارك إىل أن اجلماعة األوروبية   -  ٩٢
 كمية بروميد امليثيل خفضوالعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية مشروع مقرر يهدف إىل 

اتفقت وقال إن األطراف .  ما قبل الشحنمعاجلات الزراعي و الصحياملستخدمة يف أغراض احلجر
خرى يف الفترة ما بني ذلك على أن يقوم أنصار املقترح بالتشاور بصفة غري رمسية مع األطراف األ

  .االجتماع واالجتماع الراهن لألطراف
أفاد ممثل اجلماعة األوروبية بأنه مت تنقيح مشروع املقرر الوارد يف الفرع دال من الفصل و  -  ٩٣

 يف ضوء الشواغل اليت أعربت عنها UNEP/OzL.Conv.8/3- UNEP/OzL.Pro.20/3األول من الوثيقة 
وأشار . الفاصلة بني االجتماعني وأن املشاورات مستمرة أثناء االجتماع الراهناألطراف أثناء الفترة 

إىل أن مشروع املقرر بصيغته اليت كان عليها حينئذ ينص على انعقاد حلقة عمل بشأن توافر البدائل 
 . انبعاثات بروميد امليثيلخلفضادية من الناحيتني التقنية واالقتصادية وتوافر التكنولوجيات 

ويف املناقشة اليت تلت ذلك أثىن أحد املمثلني على حمتوى مشروع املقرر وأعرب عن تأييده   -  ٩٤
لفكرة عقد حلقة عمل، ولكنه أضاف أنه من السابق ألوانه اخلوض يف مناقشة هذه املسألة يف ظل 

  .عدم توفر املزيد من البيانات التقنية
عاله  أ١ يف إطار البند الفرعي ةل املنشأ االتصاجمموعةواصل تواتفقت األطراف على أن   -  ٩٥

  .العمل لوضع أحكام مشروع مقرر جديد
وقدم الرئيس املشارك فيما بعد مشروع مقرر أقرته األطراف ملزيد من الدراسة أثناء اجلزء   -  ٩٦

  .الرفيع املستوى
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 دم منمقترح مق(تطبيق األحكام التجارية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية   -هاء 
  )أستراليا

أشار الرئيس املشارك، يف معرض تقدميه للبند، إىل أن أستراليا قدمت يف االجتماع الثامن   -  ٩٧
حظر بدء سريان  تاريخ اتساقوالعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية مشروع مقرر يعمل على 

 فيه  العملبدأيخ الذي الواردات والصادرات من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مع التاري
دود إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف األطراف العاملة مبوجب املادة حب
أثناء املقترح أنه مل يصدر أي اعتراض على وأشار إىل . ٢٠١٣يناير /، وهو أول كانون الثاين٥

  .اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية
الرئيس املشارك للبند وافقت األطراف على إحالة مشروع املقرر إىل ويف أعقاب تقدمي   -  ٩٨

  . إقرارهاجلزء الرفيع املستوى ملواصلة النظر يف
  عوامل التصنيع  -واو 

 طلبت  كانت قد أن األطراف،يف معرض تقدميه للبندإىل األذهان،  الرئيس املشارك عادأ  -  ٩٩
، أن يتقدم بتوصيات بشأن إعفاءات ١٧/٦ب املقرر  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبوجمن

باستخدام عوامل التصنيع املذكورة يف املرتبطة  الطفيفةاستخدام عوامل التصنيع وبشأن اإلنبعاثات 
استخدام عوامل أوجه  كان يتعني تعديل قائمة إذاما  مسألة  إىل أنوأشار أيضاً. ١٠/١٤املقرر 

  . العامل املفتوح العضويةالتصنيع قد أثريت يف اجتماع الفريق
 إىل فريق وقدم تقريراً املسألة ستقصاءات مفصلة بشأنإ أفاد أحد املمثلني أنه أجرىو  - ١٠٠

 أن قائمة عوامل التصنيع مت حتديثها يف عام  أيضاًالحظالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولكنه 
راف يف ضوء هذا التعليق على واتفقت األط.  كل سنتني مرة وأنه جيري حتديثها يف العادة٢٠٠٧

  .٢٠٠٩أن يتناوهلا اجتماع األطراف يف اجتماعه املقبل يف عام على إرجاء مواصلة النظر يف البند و

   من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادياستكمالتقارير   - زاي 
  )التقرير النهائي(انبعاثات رابع كلوريد الكربون وفرص خفضها   -  ١

 استكماال، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ونس بونسبقدم السيد   - ١٠١
لنتائج فرقة العمل املعنية بانبعاثات رابع كلوريد الكربون التابعة للفريق، إضافة إىل تقريرها يف عام 

التركيزات اجلوية من رابع كلوريد الكربون وقال إن . ١٦/٤ املوضوع استجابة للمقرر ٢٠٠٦
رتفعة رغم التخلص التدرجيي؛ وهناك اختالف ما بني التركيزات املالحظة والتقديرات مظلت 

 اإلنتاج عن إىل بيانات استنادا لالنبعاثات املستمدة من منوذج وضعه الفريق “الصعودية”
 أن االخنفاض يف االنبعاثات من أعلنو. واالستهالك واالستخدام من أجل املواد الوسيطة والتدمري

نوي وت. مصدر جديد آخذ يف النمو بسرعةيعادله على ما يبدو ستخدام اخلاضعة للرقابة االأوجه 
جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية تقصي املصدر اجلديد احملتمل؛ وأحد املصادر املرشحة 

 رابع ، واليت قد حتتاج إىل إنتاج مشترك منHCFC-22النمو مثل ذات معدل مرتفع من هو منتجات 
  .كلوريد الكربون والكلوروفورم
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ومت التسليم يف املناقشات اليت أعقبت ذلك بأن قضية انبعاثات رابع كلوريد الكربون معقدة   - ١٠٢
 أن يراعي أن ، يف مواصلته حتقيقاته،الفريقحيق بوقال أحد املمثلني إنه . وتتطلب املزيد من الدراسة

، أن تأخذ يف ٥٥/٤٥ق املتعدد األطراف، مبوجب املقرر اللجنة التنفيذية طلبت إىل أمانة الصندو
 بشأن مصادر ١٨/١٠  اجتماع األطرافاالعتبار املعلومات اليت يقدمها الفريق استجابة ملقرر

، وأي مقررات تتخذ يف االجتماع الراهن، عند إعداده لتقرير من انبعاثات رابع كلوريد الكربون
 ختفيض االنبعاثات من رابع كلوريد الكربون عنالتنفيذية أجل االجتماع الثامن واخلمسني للجنة 

وأعرب ممثل .  وغري العاملة مبوجبها٥والتخلص منه يف كل من األطراف العاملة مبوجب املادة 
  تدرج أعمالواقترح ممثل آخر بأن. الفريق عن استعداده ملواصلة مناقشة األمر مع األطراف املهتمة

 جدول يف من تقدميها حتت بند مستقل ربون يف تقاريره املرحلية بدالً رابع كلوريد الك بشأنالفريق
  .األعمال
اتفقت األطراف يف أعقاب املناقشة على أن يعقد ممثلو السويد والواليات املتحدة و  - ١٠٣

يف االجتماع  األمريكية وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مناقشات غري رمسية بشأن البند
  .الراهن
ذُكر بعد ذلك أن املمثلني املذكورين اتفقوا على أن تدرج األعمال اليت يقوم ا الفريق يف و - ١٠٤

 وأن يتشاور الفريق مع الصندوق املتعدد األطراف وأن ٢٠٠٩املستقبل يف تقريره املرحلي لعام 
  .يدرج املعلومات عن مشاريع التخلص التدرجيي التام من رابع كلوريد الكربون

  ت اإلقليمية فيما يتعلق باهلالوناتاالختالال  -  ٢
أشار السيد دافيد كاتشبول، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات، إىل   - ١٠٥

 أن يضطلع بدراسة ١٩/١٦أن األطراف طلبت إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف املقرر 
للتنبؤ  توافر اهلالونات وأن يستقصي ويقترح آليات أخرى بشأن االختالالت اإلقليمية املتوقعة يف

 غريالتقرير أعرب عن األسف ألن بيد أنه . تلك االختالالت وختفيف حدا يف املستقبلباألفضل 
 يف فر البيانات القطرية وتأخر بدء الصندوق املتعدد األطرافاتو حمدودية جاهز بعد للتقدمي، بسبب

 أنه مت تسلم بيانات قطرية إضافية منذ االجتماع الثامن ىعل. بدء دراسة مصارف اهلالونات
عن حيصلون على بيانات  كانوا أعضاء اللجنةأن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية، كما 

، ويتوقع ٢٠٠٨أكتوبر / يف تشرين األولصارفوقد بدأت لدراسة امل. اإلقليميةطريق اتصاالم 
مارس /وستجتمع اللجنة يف آذار. ٢٠٠٨ قبل اية عام داألنداوضع مشروع خيضع الستعراض 

 الستكمال وضع التقرير لكي يستعرضه الفريق ويقدمه إىل االجتماع التاسع والعشرين ٢٠٠٩
  .٢٠٠٩يوليه /للفريق العامل املفتوح العضوية يف متوز

واجهة  وأوضحت أنه ستتم م يف أندونيسيااتأنه مت إنشاء مصرف للهالونوذكرت ممثلة   - ١٠٦
وبناء .  الستخدامه يف األغراض اهلامة، يف املستقبل القريب١٢١١صعوبات يف احلصول على هالون 

  .على ذلك حثت اللجنة على إكمال الدراسة يف أقرب موعد ممكن
يف عام  هذه املسألة اتفقت األطراف على أن يتناول فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديو  - ١٠٧
٢٠٠٩.  
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ستكشافية لبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف املناجم والظروف شديدة دراسة ا  -  ٣
  احلرارة
، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، إىل أن كويربزأشار السيد   - ١٠٨

 أن يضطلع بدراسة استكشافية لتقييم بدائل ١٩/٨األطراف طلبت إىل الفريق مبوجب املقرر 
 الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء يف األطراف العاملة مركبات

الظروف املناخية والتشغيلية الفريدة، مبا يف ذلك ب بوجه خاص االهتمام، مع ٥مبوجب املادة 
وقد طلب .  املناجم املكشوفةخالفاستخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف املناجم 

 الفريدة وأن حيدد ااالت اليت حتتاج إىل دراسة الظروففريق أن يقيم البدائل املتاحة لتلك من ال
  .أكثر تفصيالً

 جلنة فرعية من جلنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد تتألف من ستة شكّلوأوضح أن الفريق   - ١٠٩
أن الدراسة تأخرت ويرجع ذلك بيد . ٥خرباء، من بينهم خبريين من األطراف العاملة مبوجب املادة 

 من األطراف العاملة مبوجب وخاصة إىل الصعوبات اليت ووجهت يف مجع البيانات التجارية، جزئيا
ومع ذلك، . ، ويرجع ذلك غالباً إىل الصعوبات اللوجستية استخدام أجهزة متخصصةعن، و٥املادة 

 من بيانات جتارية، بشأن آثار ن متاحاًاكمت القيام بتحليالت، تستند إىل كل من النماذج النظرية وما 
وقال إنه يتوقع أن تكون الدراسة . أجهزة التربيد البديلة أداء درجات احلرارة املرتفعة على

 تقرير ال من وأا ستشكل جزءا٢٠٠٩ًيناير /االستكشافية جاهزة لالستعراض التقين يف كانون الثاين
  .٢٠٠٩و ماي/ أيار-  بريلأ/لفريق يف نيساناملرحلي ل

 بالدراسة واتفقوا على أنه ينبغي أن توىل ، يف املناقشات اليت أعقبت ذلك،رحب املمثلون  - ١١٠
 مناخية تتسم بدرجات لظروفاملعرضة وتكلم عدد من املمثلني من األطراف .  عالية للمسألةأولوية

 ملركبات  كافيةلعن الصعوبات اليت تواجهها بلدام يف العثور على بدائحرارة شديدة االرتفاع 
فيما يسلمون بالقيود االقتصادية اليت  أم وقال العديد من املمثلني،. الكربون اهليدروكلورية فلورية

 اخليارات التقنية نةيعمل يف ظلها الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له، يرحبون بقيام أعضاء جل
  .بلداماحلالة اليت تنفرد ا يارات ميدانية لتقييم املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء ومضخات احلرارة بز

  العضويةقال ممثل الفريق إن الدراسة النهائية ستكون متاحة لقيام الفريق العامل املفتوحو  - ١١١
 ، وإنه سيتم بذل قصارى اجلهود للقيام بزيارات ميدانية رهنا٢٠٠٩ًيوليه /يف متوز بالنظر فيها

  .املاليةبالقيود 
 بالعرض املقدم من الفريق بشأن الدراسة االستكشافية لبدائل طت األطراف علماًأحاو  - ١١٢

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف املناجم والظروف املناخية الشديدة احلرارة وباجلدول 
  .الزمين الستكمال التقرير النهائي
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  قتصادياملسائل اإلدارية املتصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم اال  -حاء 
 عن قدم السيد أندرسون، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، عرضاً  - ١١٣

 من أجل ٢٠٠٩دوالر لعام  ١٠٠ ٠٠٠وأوضح أن الفريق يطلب ميزانية تبلغ . املسائل اإلدارية
افقة ب مول إىل أن املصروفات الفعلية لتلك األغراض تتطتكاليف السفر واالجتماعات، مشرياً

وفيما . أتعابا أو رسوما للخرباء االستشارينيالرؤساء املشاركني للفريق وأمانة األوزون، ولن تتضمن 
 رئيساً) االحتاد الروسي(الفريق السيد سريجي كوبيلوف  يرشح يتعلق بعضوية جلان اخليارات التقنية،

 مناصب اخلرباء األخرى اليت يتعني ومن بني.  للجنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات جديداًمشاركاً
واحلراجة، وانتشار أشجار الفاكهة، وإعادة غرس شغلها تلك اخلاصة مبكافحة سعادي اجلوز، 

جلنة يف   الطريانجلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل؛ واخلاصة باحلماية من حرائقيف املشاتل 
 جلنة يفديد من القطاعات الفرعية للتربيد وتكييف اهلواء اخليارات التقنية املعنية باهلالونات؛ والع

  .اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء ومضخات احلرارة
ومت االتفاق على أن تعد األمانة مشروع مقرر بشأن تعيني السيد كوبيلوف للنظر فيه أثناء   - ١١٤

  .اجلزء رفيع املستوى

اليت نظرت فيها جلنة التنفيذ، مبا يف ذلك عدم االمتثال لربوتوكول متثال واإلبالغ المسائل ا  - طاء 
مونتريال الذي قد يعزى إىل استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف إنتاج أجهزة 

املقرر  (٥ من املادة ١االستنشاق باجلرعات املقننة يف بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  )٥ - ٣ الفقرات ١٨/١٦
١١٥ -  رئيس جلنة التنفيذ، لعرض )تونس(ه الرئيس املشارك الدعوة للسيد حسن حناشي وج ،

 تشرين ١٤ إىل ١٢ملخص تقرير االجتماع احلادي واألربعني للجنة الذي عقد يف الفترة من 
، ومشاريع املقررات اليت أعدا اللجنة يف اجتماعيها األربعني واحلادي ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

  .جرى تعميمها يف ورقة غرفة اجتماعواألربعني، اليت 
فقد حتسن معدل إبالغ . وقال السيد حناشي إن أكثر ما يرد يف تقرير اللجنة أخبار طيبة  - ١١٦

 أكثر من -  طرفا ١٩١ من أصل ١٨٨إذ أبلغ ما ال يقل عن : البيانات من األطراف حتسناً كبرياً
 ٧٥وقد متكنت . يتم حتقيقه على اإلطالق وهو أعلى معدل ٢٠٠٧ عن بياناا لعام -  يف املائة ٩٨

، مما ١٥/١٥، وفقاً للمقرر ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ حبلول ٢٠٠٧طرفاً من إبالغ بياناا عن عام 
فقد . يوليه/يعين أن اللجنة متكنت من االضطالع بأعمال أكثر فائدة يف اجتماعها العشرين يف متوز

  .داً بشكل استثنائيكان تقدمي البيانات يف وقت مبكر أمراً مساع
وطلب أحد األطراف، اململكة العربية السعودية، تنقيحاً لبياناته خلط األساس اخلاصة   - ١١٧

وقد أعجبت اللجنة مبدى مشولية املعلومات الداعمة اليت قدمتها اململكة العربية . بربوميد امليثيل
، مبا يف ذلك ١٥/١٩ملقرر السعودية وخلصت إىل أا قد امتثلت على الوجه الكامل ملقتضيات ا

وقد أوصت اللجنة تبعاً لذلك . اضطالعها باستقصاءات وبزيارات ملواقع مستعملي بروميد امليثيل
  .باملوافقة على طلب التنقيح املقدم من الطرف
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طلب خطة عمل من : وأضاف أنه مت إعداد ثالثة مشاريع مقررات تتناول مسائل االمتثال  - ١١٨
واملوافقة ) جزر سليمان والصومال(مركبات الكربون الكلورية فلورية طرفني خبصوص استهالك 

وقد استعرضت اللجنة أيضاً . على خطة عمل إكوادور بشأن التخلص من استهالكها لربوميد امليثيل
مجيع خطط العمل املوجودة ومدى تلبية األطراف، أو يف العديد من احلاالت، جتاوز األطراف 

خلطط؛ وقد سجلت توصيات اللجنة بشأن كل حالة يف التقرير الكامل اللتزاماا مبوجب تلك ا
  .الجتماع اللجنة والذي سيكون متاحا يف الوقت املناسب على موقع األمانة يف الشبكة العاملية

وذكر أن اللجنة نظرت أيضاً يف تقارير عن تنفيذ نظم ترخيص واردات وصادرات املواد   - ١١٩
 األطراف الثمانية اليت طلب منها إنشاء وتشغيل نظم ترخيص وقد قامت. املستنفدة لألوزون

بإنشائها أو أا شرعت يف ذلك بالفعل؛ وتتوقع اللجنة أن تتلقى يف اجتماعها املقبل التأكيد عن 
  .اكتمال تلك العملية

وشغلت جهود بنغالديش للتخلص التدرجيي من استخدامها ملركبات الكربون الكلورية   - ١٢٠
 ٢٠٠٦ففي عام . نيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة جزءا كبريا من وقت اللجنةفلورية يف تص

 ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧أخطرت بنغالديش األمانة بأا تتوقع أن تكون يف حالة عدم امتثال يف األعوام 
نظراً إىل الصعوبات اليت تواجهها يف التخلص من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف ذلك 

 “اعتباراً خاصاً”، الذي طلب إىل اللجنة أن تويل ١٨/١٦مراعاة ألحكام املقرر و. االستخدام
لألطراف اليت تواجه حتديات بسبب استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف تصنيع أجهزة 
االستنشاق باجلرعات املقننة، وبعد مناقشات مستفيضة مع ممثل بنغالديش، الذي حضر االجتماع، 

  .٢٠١٠أن من املالئم إرجاء مواصلة النظر يف حالة امتثال الطرف حىت عام قررت اللجنة 
ونوقشت أيضاً حالة الصومال مناقشة مستفيضة، مبا يف ذلك مع ممثل الطرف الذي حضر   - ١٢١

إذ تشري بيانات االستهالك اخلاصة بالصومال إىل أن الطرف يف حالة عدم امتثال . االجتماع
 واستهالك مركبات الكربون الكلورية ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ستهالك اهلالون يف اللتزاماته بالنسبة إىل ا

وبالطبع يواجه الطرف حتديات كبرية نتيجة االضطرابات الواسعة السياسية . ٢٠٠٧فلورية يف عام 
ورغماً عن ذلك، فقد متكن من وضع خطة عمل ومقترحات لنظام . واالقتصادية اليت يعيشها

تبار الالزم للحالة اخلاصة للصومال ووافقت على إحالة مشروع وقد أولت اللجنة االع. ترخيص
  .مقرر إىل اجتماع األطراف

 من بروتوكول ٩وأعلن أن اللجنة ناقشت التقارير اليت قدمتها األطراف، مبوجب املادة   - ١٢٢
وعلى الرغم من أن كل . مونتريال املتعلقة بالبحوث والتطوير والتوعية العامة وتبادل املعلومات

رف ملزم بأن يقدم تقريراً ذا كل عامني فقد كان عدد األطراف اليت قدمت تلك التقارير صغرياً ط
، ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ طرفاً هذه البيانات إىل األمانة يف ١٨نسبياً؛ فعلى سبيل املثال مل يقدم سوى 

 ٢٠٠٥ويف عام . ٥وكانت األغلبية العظمى من هذه تنتمي إىل األطراف العاملة مبوجب املادة 
 ال تفرض التزاماً قانونياً فحسب بل وتنص أيضا على أن يكون ٩خلصت اللجنة إىل أن املادة 

 أن ٢٠٠٨وقد قررت اللجنة، يف مناقشتها يف عام . للتقارير اليت تدعو إليها املادة قيمة حقيقية
لشبكة تطلب إىل األمانة أن تتشارك املعلومات الواردة مع مجيع األطراف من خالل موقعها يف ا

  .العاملية
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وقال إن اللجنة نظرت أيضاً يف إبالغ وعرض ومراجعة البيانات املتعلقة بكميات املواد   - ١٢٣
وقد ثارت مشكلة بسبب .  بالنسبة ملسألة االمتثال-  “الطفيفة” -املستنفدة لألوزون الصغرية للغاية 

 السنني يف تقريب األرقام عند اختالف النهج الذي اتبعته األطراف والنهج الذي اختذته األمانة عرب
 تستخدم ثالث خانات ٢٠٠٤واألمانة على سبيل املثال ظلت منذ عام . إبالغ البيانات وعرضها

. عشرية يف عرض البيانات املبلغ عنها يف الوقت الذي مل يكن هنالك ج موحد فيما بني األطراف
 من ذلك الوقت فصاعداً بالتقريب وقد اتفق االجتماع الثامن عشر لألطراف على أن تقوم األمانة

  .إىل خانة عشرية واحدة يف عرض البيانات املبلغ عنها
على أن من دواعي األسف أن املنهجية اليت اعتمدها االجتماع الثامن عشر لألطراف   - ١٢٤

فالبيانات املقربة إىل خانة واحدة على سبيل املثال تعمل على إخفاء : أثارت عدداً من املسائل
غري من عدم االمتثال؛ وميكن أن تضع الطرف يف حالة امتثال واضحة بينما ميكن أن مستوى ص

وهذا األمر يكتسي . تكشف األرقام األكثر دقة أن الطرف يف حقيقة األمر ليس يف حدود االمتثال
أمهية خاصة يف هذا الوقت بالذات بالنظر إىل االقتراب الوشيك ملوعد التخلص التام من العديد من 

 املواد املستنفدة لألوزون وأن املراحل النهائية من التخلص من هذه املواد قد يتعلق بكميات فئات
وبالنظر إىل تعقيد هذه املسألة، فقد اتفقت اللجنة على أن توجه انتباه اجتماع . صغرية للغاية
  .األطراف إليها

جتماع األطراف بشأن وناقشت اللجنة أيضاً ورقة أعدا األمانة بشأن استعراض مقررات ا  - ١٢٥
وقد . اإلجراءات واألنشطة املتكررة اليت ينبغي أن ترصدها أو تستعرضها جلنة التنفيذ بصفة دورية

بيد أن األمانة، يف سعيها لالستجابة لتلك . أُعدت الورقة استجابة لتوصية ذا الصدد من اللجنة
وين للربوتوكول، وهذا حكر التوصية، وجدت نفسها، يف مواجهة مسائل تستوجب التفسري القان

ولذا فإن األمانة التمست التوجيهات من اللجنة، اليت اتفقت بدورها على أن . لألطراف وحدها
  تنظر يف هذه املسألة يف اجتماعاا املقبلة

 قد ١٧/١٦وكان املقرر . وأخرياً، فقد ناقشت اللجنة تسجيل الوجهات النهائية للصادرات  - ١٢٦
مبا يف (دام استمارة اإلبالغ اجلديدة لتحديد الوجهات النهائية للصادرات حث األطراف على استخ

ولتمكني اللجنة من استعراض تنفيذ ذلك . من كل املواد املستنفدة لألوزون) ذلك إعادة الصادرات
الشرط اخلاص باإلبالغ، طلب إىل األمانة أن حتدد يف تقرير البيانات الذي تقدمه دورياً إىل اللجنة 

  .١٧/١٦ف اليت مل تبلغ وفقاً للمقرر األطرا
وكانت األمانة قد بعثت برسائل إىل األطراف تبلغها فيها بالصادرات يف املواد املستنفدة   - ١٢٧

بيد أنه وفقاً لتجربة العديد من أعضاء اللجنة، ثبت أن تلك املعلومات . لألوزون املتجهة إىل بلداا
ويعترف أعضاء اللجنة بأوجه عدم اليقني من . داتال تتسق مع بيانات تلك البلدان يف الوار

البيانات، والذي يعزى إىل أسباب من قبيل التجارة من خالل املناطق التجارية احلرة، واالجتار غري 
واعترافاً بأمهية املسألة، خلصت اللجنة إىل أا ليست يف وضع ميكنها من تقدمي أي توصية . املشروع

  .بت عن أملها يف أن يناقش اجتماع األطراف هذه املسألةيف الوقت احلاضر ولكنها أعر
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ويف اخلتام تقدم بالشكر ملمثلي أمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة ورئيس   - ١٢٨
كما شكر أمانة األوزون على الدعم الذي قدمته، . اللجنة التنفيذية للمساعدات اليت قدموها

واختتم بالقول إن جمتمع األوزون الدويل قد ساعد يف وضع نظام . وأعضاء اللجنة على عملهم اجلاد
وأعرب عن ثقته يف أن يتمكن ذلك النظام من . امتثال هو موضع احترام دويل ومنوذج حيتذى به

التغلب على التحديات اليت ستجري مواجهتها يف السنوات القادمة، مع اقتراب األطراف من املوعد 
  .٢٠١٠واد املستنفدة لألوزون الرئيسية يف عام النهائي للتخلص التام من امل

وقال أحد املمثلني . وقد أثىن مجيع املمثلني الذين تكلموا على اللجنة لعملها اجلاد وتفانيها  - ١٢٩
فيما قال ممثل آخر إنه يعتقد أن على األطراف اإلبقاء على . إنه قدم مؤخراً معلومات عن الصادرات

فمع اقتراب موعد التخلص النهائي من . نات إىل خانة عشرية واحدةما درجت عليه من تقريب البيا
مواد عديدة، وخصوصاً مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ستجد األطراف نفسها تتعامل مع 

وتقريب األرقام إىل خانة عشرية واحدة بدالً من ثالث . كميات أصغر فأصغر من تلك املواد
  .يف الوفاء بالتزامااخانات سيسمح هلا مبرونة أكرب 

وقدم ممثل بنغالديش ملخصاً حلالة الطرف موضحاً أن وفده أتى إىل هذا االجتماع حتدوه   - ١٣٠
آمال عراض يف أن تنظر األطراف يف حالة عدم امتثال بلده مع ايالء االعتبار الواجب لروح املقرر 

 منذ انضمامه إىل االتفاق يف عام وقال إن بلده ظل يعمل جاداً لتنفيذ بروتوكول مونتريال. ١٨/١٦
 يف املائة من استهالك بلده من ٥٠، والذي يستأثر بنسبة )اإليروسول(ففي قطاع اهلباء . ١٩٩٠

وقد ساعد ذلك، إضافة إىل . ٢٠٠٢مركبات الكربون الكلورية فلورية، حتقق التخلص التام يف عام 
 يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء، من التخفيضات يف استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية

 يف املائة من مركبات ٥٠ املتمثل يف التخلص من ٢٠٠٥متكني بنغالديش من بلوغ هدفها لعام 
وتساعد اخلطة الوطنية للتخلص التدرجيي اليت جيري تنفيذها حالياً يف . الكربون الكلورية فلورية

 قطاع التربيد وتكييف اهلواء حبلول عام التخلص التام من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف
٢٠١٠.  
بيد أنه ذكر أن التخلص يف قطاع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يشكل حتديات   - ١٣١

أصعب كثرياً، نظراً إىل األمهية البالغة اليت تكتسيها أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة بالنسبة إىل 
يجية الطرف للتحول يف أجهزة االستنشاق باجلرعات وكما هو مبني يف استرات. صحة السكان

 حىت ٢٠٠٧املقننة، من املتوقع أن يزداد االستهالك يف ذلك االستخدام يف كل سنة اعتباراً من عام 
وبنغالديش بصفتها طرفاً عامالً . ، قبل أن تشاهد التخفيضات املتوقعة نتيجة ملشروع التحول٢٠٠٩

  .٢٠١٠إلعفاءات االستخدام الضروري حىت عام  لن تكون مؤهلة ٥مبوجب املادة 
 تبادر إىل إثارة مسألة احتمال عدم امتثاهلا يف ٢٠٠٤وبالتايل ظلت بنغالديش، منذ عام   - ١٣٢

وقد اختذت . املستقبل يف اجتماعات جلنة التنفيذ والفريق العامل املفتوح العضوية واجتماع األطراف
.  الذي اعتربه املتكلم تطوراً إجيابياً للغاية١٨/١٦قرر سلسلة من التوصيات واملقررات توجت بامل

فقد وقعت احلكومة اتفاقات مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي : ومت إحراز تقدم يف الشهور األخرية
 وتعمل مع الوكاالت املنفذة لتنفيذ ٢٠٠٨أكتوبر /وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف تشرين األول
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وقال إنه يتوقع باكورة اإلنتاج من املواد واملنتجات البديلة يف . جية االنتقالمشروع التحول واستراتي
  .٢٠١٠أواخر عام 

ويف اخلتام، أعرب عن شكره ألعضاء جلنة التنفيذ لتعاطفهم ولالهتمام الذي حتلوا به يف   - ١٣٣
ر، ومع ذلك فقد أعرب أيضاً عن حتفظات بشأن بعض جوانب مشروع املقر. معاجلة هذه املسألة

وعلى وجه اخلصوص الشرط القاضي بأال يرتفع استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة 
، وهو شرط ٢٠٠٧ يف املائة فوق مستوى استهالك عام ٢٠االستنشاق باجلرعات املقننة أكثر من 

فقت من قبل وقال إن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف قد وا. د أن من املستحيل تلبيتهيعتق
على استراتيجية انتقال تسمح مبستويات استهالك أعلى وأنه يعتقد أن هيئتني متميزتني للربوتوكول 

وبناء على ذلك اقترح سلسلة من التعديالت على نص . ينبغي أال تناقض الواحدة منهما األخرى
  .مشروع املقرر

وقف بنغالديش، أن األطراف والحظ عدد من املمثلني، يف معرض إعرام عن تأييدهم مل  - ١٣٤
 تواجه يف ختلصها من استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة ٥العاملة مبوجب املادة 

االستنشاق باجلرعات املقننة، صعوبات كبرية ليس أقلها أن التكنولوجيا الضرورية للبدائل اخلالية من 
ت املتعددة اجلنسية وال ميكن نقلها بسهولة مركبات الكربون الكلورية فلورية مملوكة عادة للشركا

ومن الضروري للغاية الوقوف مع الشركات احمللية ومتكينها من املنافسة يف . إىل الشركات احمللية
  .أسواق مثل هذه العالجات األمر الذي سيؤدي إىل إبقاء األسعار منخفضة للمرضى

مع بنغالديش يف مأزقها، أعربوا عن بيد أن العديد من املمثلني اآلخرين، رغم تعاطفهم   - ١٣٥
وقالوا إن االقتراح بتأجيل النظر يف حالة امتثال . شكوك إزاء مشروع املقرر الذي تقترحه اللجنة

الطرف ميثل خروجاً على املمارسة الراسخة املعمول ا وال يبدو أنه من احملتمل أن يوفر طريقة 
وأحد أسباب جناح بروتوكول .  تلبية التزاماتهمرضية ملساعدة الطرف املعين أو يف رصد تقدمه يف

مونتريال هو نظامه القوي والفعال لالمتثال واختاذ قرار مبا مفاده عدم تطبيق ذلك النظام سوف 
 ال يقضي بأن ١٨/١٦ املطلوب مبقتضى املقرر “االعتبار اخلاص”كما أن . يرسل إشارة خاطئة

قترح املمثلون عدم إجازة مشروع املقرر وأن تعود وا. تؤجل اللجنة نظرها يف حالة امتثال الطرف
  .٢٠٠٩جلنة التنفيذ لتناول هذه املسألة يف اجتماعها القادم، يف عام 

وتعقيباً على املناقشة، قال رئيس اللجنة إن اللجنة نظرت يف مسألة بنغالديش باستفاضة   - ١٣٦
وبعد مناقشة هذه املسألة مع ممثل وأنه مت التوصل إىل القرار النهائي بتأييد مجيع أعضاء اللجنة 

وقد نظرت اللجنة يف خيارين وقررت أن تأخذ باخليار املرن على ضوء مقتضيات املقرر . الطرف
ومع ذلك، فإنه إذا كانت األطراف تفضل أن تعاود اللجنة النظر يف حالة بنغالديش يف . ١٨/١٦

  .اجتماعها القادم، فإا سوف تفعل ذلك بالطبع
ملناقشة، وافقت األطراف على إحالة مشاريع املقررات اليت أوصت ا جلنة التنفيذ، وعقب ا  - ١٣٧

  .باستثناء املقرر الذي يتناول بنغالديش، إىل اجلزء الرفيع املستوى ملواصلة النظر فيها
واتفقت األطراف أيضا على أن حتيل إىل اجلزء الرفيع املستوى، للنظر، مشروع مقرر عن   - ١٣٨

  .اليت تبلّغ عن بيانااعدد األطراف 
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  ٢٠٠٩النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام   -ياء 

  أعضاء جلنة التنفيذ  - ١

  أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  - ٢

  الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية  - ٣
سيكون من الضروري يف االجتماع احلايل عرض الرئيس املشارك هذا البند، وأشار إىل أنه   - ١٣٩

، وذلك وفقا لإلجراءات ٢٠٠٩تسمية مرشحني لعدة مناصب يف هيئات بروتوكول مونتريال لعام 
وطلب من اموعات اإلقليمية أن تقدم . UNEP/Oz.Pro.20/2 من الوثيقة ١٠املبينة يف الفقرة 

ف على عضوية جلنة التنفيذ، وعضوية اللجنة وفيما بعد، اتفقت األطرا. ترشيحاا إىل أمانة األوزون
التنفيذية وعلى الرئيسني املشاركني للفريق العامل وأقرت مشروع مقرر يعكس ذلك االتفاق ملواصلة 

  .النظر فيه أثناء اجلزء الرفيع املستوى

  مسائل أخرى -  خامساً

  الشخصيات وأدوارها يف بروتوكول مونتريال  -ألف 
 شريط فيديو قصريا يقدم منشورا إليكترونيا جديدا أعدته شعبة زعرض السيد غونزالي  - ١٤٠

الشخصيات وأدوارها يف ”: التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد يف برنامج األمم املتحدة للبيئة بعنوان
وشرح أن املنشور عبارة عن أداة إعالمية معتمدة على الشبكة العاملية ستطلق . “بروتوكول مونتريال

احلايل، وأعرب عن األمل يف أن تثبت هذه األداة اإلعالمية فائدا جلميع املشاركني أثناء االجتماع 
  .يف الربوتوكول

  إفراج نيبال عن خمزونات مصادرة من مركبات الكربون الكلورية فلورية  -باء 
قدم ممثل نيبال مشروع مقرر يسمح لنيبال باإلفراج عن خمزوناا املصادرة من مركبات   - ١٤١

الكلورية فلورية وطرحها يف سوقها احمللية موضحاً أن املقترح ميثل خروجاً على أحكام الكربون 
 الذي وضع حدوداً لإلفراج عن مركبات الكربون الكلورية فلورية احملتجزة عندما ١٦/٢٧املقرر 

وال يسمح املقرر باإلفراج عن أي . اعترضت نيبال االجتار غري املشروع ذه املركبات وأوقفته
، مما يترك حبوزة نيبال كمية سيتعني تدمريها، وبتكلفة كبرية، على الرغم ٢٠١٠ونات بعد عام خمز

من أنه سيبقى هناك طلب على مركبات الكربون الكلورية فلورية لصيانة املعدات املوجودة داخل 
 من وأعلن أن من شأن املقترح أن يسمح لنيبال، بدالً من ذلك، باإلفراج عن كميات صغرية. البلد

والحظ أن مسألة . ٢٠١٣مركبات الكربون الكلورية فلورية وطرحها يف أسواقها احمللية حىت عام 
مماثلة ثارت فيما يتعلق بالتخلص من املواد املستنفدة لألوزون امللوثة واملصادرة، كانت قد جرت 

  .مناقشتها يف مرحلة سابقة من هذا االجتماع
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. ذلتها نيبال يف معاجلة هذه املسألة بطريقة مفتوحة وشفافةوأقر عدة ممثلني باجلهود اليت ب  - ١٤٢
وقالوا إم يتفهمون شواغل نيبال ولكنهم يرون أن هذه املسألة حتتاج قبل املوافقة عليها، إىل دراسة 

  .أكثر استفاضة وبالتنسيق مع املناقشات بشأن تدمري املواد املستنفدة لألوزون والتخلص منها
ال فيما بعد، أن وفد بلده قرر، بعد مزيد من الدراسة والنقاش، أن يسحب وأعلن ممثل نيب  - ١٤٣

وأعرب عن األمل يف أن تنظر جلنة التنفيذ يف املسألة يف اجتماعها القادم . مشروع املقرر الذي قدمه
  .٢٠٠٩يوليه /الذي يسبق اجتماع الفريق العامل املفتوح للعضوية يف متوز

   جديداًلعراق بوصفه عضواًالصعوبات اليت يواجهها ا  -جيم 
قدم ممثل العراق مشروع مقرر بشأن الصعوبات اليت يواجهها العراق بوصفه عضواً جديداً   - ١٤٤

وشكر مجيع املنظمات واألطراف اليت ساعدت العراق يف . يف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال
أن العراق انضم إىل التصديق على االتفاقات حىت أصبحت بفضلها الطرف األجد، مث أضاف 

االتفاقية والربوتوكول انطالقاً من عزمه على إعطاء صورة جديدة وعلى املشاركة الكاملة يف 
  .املؤسسات واالتفاقات الدولية

وقد جعلت احلرب . بيد أن بلده واجه حتديات يف الوفاء بالتزاماته مبوجب الربوتوكول  - ١٤٥
 منها العراق يف تارخيه احلديث من الصعوبة مبكان عاىناالقتصادية واالجتماعية اليت واالضطرابات 

اإلبالغ عن البيانات السابقة عن استهالك املواد املستنفدة لألوزون، مع أنه يأمل أن يتمكن العراق 
وأضاف أنه فضالً عن ذلك فقد متكن العراق من . ٢٠٠٨من تقدمي البيانات املتأخرة بنهاية عام 

 شهراً فقط من املوعد النهائي من التخلص النهائي من الفئات ١٤سوى قت مل يبق فيه التصديق يف و
وأضاف أن املساعدات املالية اليت توفر حالياً للعراق عرب . الرئيسية للمواد املستنفدة لألوزون

التابعة له مع كوا موضع ترحيب بالغ، فهي غري املنفذة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت 
ولذا أعرب عن أمله يف أن تساند األطراف مشروع . ٢٠١٠خلص التام حبلول عام كافية لتحقيق الت

  .املقرر الذي تقدم به والذي روعيت فيه تلك الظروف
تكلم ممثلون كثريون مرحبني بالعراق بوصفه أجد عضو يف أسرة األوزون، ولإلعراب عن   - ١٤٦

. اماته يف هذه الفترة الزمنية الضيقةتقديرهم للتحديات اجلسيمة اليت واجهها العراق للوفاء بالتز
وفيما . وحثوا مجيع األطراف على دعم مشروع املقرر مراعاة لتلك الظروف املتشابكة االستثنائية

رحب ممثلون آخرون بالغاية األساسية من مشروع املقرر، طلبوا مزيداً من الوقت لدراسة اآلثار 
  .املترتبة منه والقتراح بعض التعديالت على نصه

قدمت ممثلة العراق مشروع مقرر منقحا، وشرحت سلسلة التعديالت اليت وعقب ذلك   - ١٤٧
أجريت للنص السابق واليت تنص على مجلة أمور منها تشجيع العراق على املشاركة يف تطبيق غري 
 رمسي إلجراء املوافقة املسبقة عن علم على التجارة باملواد املستنفدة لألوزون، وفق املشار إليها يف

لفريق العامل املفتوح ل، والطلب من جلنة التنفيذ أن تبلغ عن حالة امتثال الطرف ١٩/١٢املقرر 
السابق لالجتماع الثالث والعشرين لألطراف، الذي ستجري خالله، إعادة اجتماعه العضوية يف 
  .نظر فيهواتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر إىل اجلزء الرفيع املستوى لل. النظر يف املقرر



UNEP/OzL.Conv.8/7-UNEP/OzL.Pro.20/9 

34 

  إعالن الدوحة  -دال 
. قدم ممثل قطر مشروع مقرر بشأن اعتماد االجتماع العشرين لألطراف إعالن الدوحة  - ١٤٨

وذكر أن اإلعالن املقترح يربز ما مت معاجلته يف .  االجتماع هذافقال إن بلده تشرف باستضافة
ة لألوزون، مبا يف ذلك تدمري املواد االجتماع احلايل من مسائل التخلص التدرجيي من املواد املستنفد

، وجتديد )األمر الذي سيفيد جهود مكافحة كل من تغير املناخ واستنفاد األوزون(اخلاضعة للرقابة 
وأعرب عن أمله . موارد الصندوق املتعدد األطراف، وتعزيز رصد الغالف اجلوي بواسطة السواتل

 به يف هذا االجتماع منوذجا حيتذى ملنتديات األمم أيضا يف أن يصبح النظام الالورقي الذي مت األخذ
  .املتحدة األخرى

وعلّق آخرون أم يرون، رغم تأييدهم ألهداف . وأعلن عدة ممثلني تأييدهم لإلعالن  - ١٤٩
اإلعالن، أن الصياغة الدقيقة اليت تعتمد يف بعض احلاالت على نتائج املناقشات يف جمموعات 

  .عديلاالتصال، حتتاج إىل بعض الت
وفيما بعد عرض ممثل قطر مشروع مقرر منقحا أقرته األطراف لإلحالة إىل اجلزء الرفيع   - ١٥٠

  .املستوى ملزيد من النظر فيه

  لألوزون املواد ذات اإلمكانات العالية إلحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة  -هاء 
 مقرر عن حلقة عمل إلجراء حوار بشأن قدم ممثل الواليات املتحدة األمريكية مشروع  - ١٥١

املواد ذات اإلمكانات العالية إلحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون، فقال إنه 
نظرا إىل االنتقال من املواد املستنفدة لألوزون إىل مواد كيميائية بديلة ذات إمكانات عالية إلحداث 

بات الكربون اهليدروفلوروية، فإن مثة حاجة إىل معلومات إضافية االحترار العاملي، وال سيما مرك
وبناء على ذلك، قام الطرف بتعميم مشروع مقرر يقترح إجراءات . عن هذه البدائل ومناقشتها

خمتلفة من شأا أن تضيف إىل املعرفة احلالية باملسألة، مبا يف ذلك إجراء حوار مفتوح بشأن البدائل 
  .حداث االحترار العاملي، يدوم نصف اليومعالية اإلمكانات إل

ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أعرب عدد من األطراف عن تأييد عام للمبادرة، ومت   - ١٥٢
  .االتفاق على عقد مشاورات غري رمسية بشأن املسألة فيما بني األطراف املهتمة

شات اليت أُجريت مع األطراف وفيما بعد قدم ممثل الواليات املتحدة تقريرا مؤقتا عن املناق  - ١٥٣
االتفاق على ما وقال إنه رغم أن املشاورات كانت مثمرة إال أن األطراف مل تتمكن من . األخرى

ظيم حلقة العمل فيما بني األطراف يف بروتوكول مونتريال أو بصورة مشتركة مع إذا كان ينبغي تن
وأعرب عن أمله يف أن يتمكن من حل . ناخاألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري امل

  .املسألة بعد مزيد من املناقشات
وقدم ممثل الواليات املتحدة فيما بعد مشروع مقرر منقحا يطلب إىل فريق التكنولوجيا   - ١٥٤

 عن طبقة األوزون واملناخ؛ وإىل أمانة ٢٠٠٥والتقييم االقتصادي أن يستكمل تقريره اخلاص لعام 
، مع مدخالت عند االقتضاء من أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري األوزون أن تعقد

املناخ وبروتوكول كيوتو، حوارا مفتوحا بشأن البدائل، مع مشاركة من خرباء األوزون واملناخ وأن 
 أن تعد تقريرا موجزا عنه للفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والعشرين؛ وإىل األمانة
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تبلّغ هذه النية إىل مؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية بشأن تغير املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق 
وقال إنه بالرغم من أن هذا االتفاق ليس مذكورا يف نص . ٢٠٠٨ديسمرب /ا يف كانون األول

احدا وأن التمويل مشروع املقرر، فقد مت االتفاق على أن يتخذ احلوار شكل حلقة عمل تدوم يوما و
  . بالقيام بدور كامل يف حلقة العمل٥وجب املادة متاحا للسماح لألطراف العاملة مبسيكون 
 دوالر قد خصص يف ميزانية ١١٥ ٠٠٠وأكد الرئيس املشارك للجزء التحضريي بأن مبلغ   - ١٥٥

عم مشاركة الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال لتنظيم حلقة العمل، مبا يف ذلك مبلغ لد
وعلى هذا األساس وافقت األطراف على إحالة مشروع املقرر إىل . ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 

  .اجلزء الرفيع املستوى ملواصلة النظر فيه

  )٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ و ١٩( اجلزء رفيع املستوى - اجلزء الثاين   
  افتتاح اجلزء رفيع املستوى  -  أوالً

 ١٩ من صباح األربعاء ١٥/١٠ء رفيع املستوى من االجتماع املشترك يف الساعة بدأ اجلز  - ١٥٦
  .نوفمرب، حبفل افتتاح سيره السيد خالد فاحل الذي عمل بوصفه مدير مراسم احلفل/تشرين الثاين

  من حكومة قطرحيبية كلمة تر  -ألف 
قطر معربا عن االعتزاز افتتح هذا اجلزء رمسيا السيد املعضادي الذي رحب باملشاركني يف   - ١٥٧

وأعلن . سرة األوزون يف مساعيها الرامية إىل إجياد حل للمشاكل اليت تتهدد طبقة األوزونأمبنجزات 
أن احلكومة القطرية ملتزمة بأن تورث أجيال املستقبل كوكبا صحيا وبأن تظل حمتفظة مبكاا يف 

 هلذه الغاية، أعلن أن قطر سوف تقيم أول حمطة وحتقيقا. مقدمة املسرية العلمية ملا فيه صاحل مواطنيها
أرضية للرصد اجلوي يف البلد، بالتعاون مع إدارة الواليات املتحدة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

، ومركزا للبحوث يف التكنولوجيات التطبيقية حلماية طبقة األوزون، بالتعاون مع برنامج )ناسا(
للمشاركني مناقشات مثمرة وأعرب عن األمل يف أن تترك إقامتهم يف مث متىن . األمم املتحدة للبيئة

  .قطر انطباعا طيبا ودائما يف نفوسهم

  بيان رئيس االجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا  -باء 
الذي حل مكان السيد تيرينو لو، كرئيس لالجتماع ) السنغال(أشار السيد دجيبو لييت كا   - ١٥٨

ر األطراف يف اتفاقية فيينا، يف بيانه االفتتاحي، إىل أنه مت منذ االجتماع السابق للمؤمتر، السابع ملؤمت
وقد اجتمع مديرو حبوث األوزون يف جنيف وشددوا على . االضطالع بأنشطة هامة لتنفيذ االتفاقية

عثور على مجلة أمور من بينها احلاجة إىل بناء القدرات يف جمال رصد ومراقبة طبقة األوزون، وال
وقال إنه معروض على . بدائل للمركبات اهليدروكربونية فلورية، وإعادة بناء طبقة األوزون

األطراف مشروع مقرر، حيتوي على طلب موجه إىل األطراف بتقدمي املسامهات إىل الصندوق 
واصلة البحث االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث واملراقبة املنتظمة ذات الصلة باتفاقية فيينا، مل

وأشار إىل أن مكتب االجتماع السابق قد اجتمع مرتني أيضا وأنه يف حني يرحب بالتقدم . والرصد
وأشار أيضا إىل أن . أنه دعا إىل زيادة التمويل املقدم للبحوث  الذي أُحرز يف تنفيذ املقررات، إال

 ما يشار إليه كمثال حيتذى، تنفيذ الربوتوكول يتطلب تعاونا، وأنه نظرا إىل أن الربوتوكول كثريا
  .فهو خيص املشاركني على أن يهتدوا بروح التوافق عند مناقشة البنود املدرجة يف جدول أعماهلم
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  بيان ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة  -جيم 
، الذي حتدث نيابة عن السيد أكيم شتاينر، زيف البيان االفتتاحي الذي ألقاه السيد غونزالي  - ١٥٩
 التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، شكر حكومة قطر على استضافتها لالجتماع وعلى ما املدير

أبدته من إبداع وقيادة يف إدارة مبادرة االجتماع الالورقي، اليت قال إنه سوف يؤخذ ا يف عام 
رب، يف وأع. املنتدى البيئي الوزاري العاملي/ يف الدورة اخلامسة والعشرين لس اإلدارة٢٠٠٩

معرض ترحيبه باملبادرتني اللتني أعلنت عنهما احلكومة بإقامة مركز للرصد اجلوي ومركزا للبحوث 
بشأن التكنولوجيات التطبيقية، عن استعداد برنامج األمم املتحدة للبيئة يف املساعدة يف هذين 

  .املسعيني
 االستثمارات يف االقتصاد االقتصاد، مشريا إىل أن“ ضريخت”ومضى إىل التشديد على أمهية   - ١٦٠

. األخضر، يف املناخ احلايل من الصعوبات االقتصادية، متثل ما أمساه خيارات تعود باخلري على اجلميع
وقال إن األموال اليت تنفق يف االقتصاد األخضر ميكن أن يكون هلا أثر مضاعف، وحث املشاركني 

ستثمارا يف تعجيل وصول اقتصاد القرن احلادي على اعتبار جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف ا
وحتدث عن الدورة املقبلة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري . والعشرين

املناخ، الذي سيعقد يف بوزنان ببولندا، فدعا األطراف إىل العمل بروح التعاون اليت سادت اجتماع 
خفيضات املطلوبة جلعل الغالف اجلوي مستقرا وإىل إجياد األموال الدوحة حىت ميكنها أن حتقق الت

ويف اخلتام ذكر أنه، كما أثبتت مبادرات . ملساعدة البلدان الضعيفة يف التكيف مع تغري املناخ
احلكومة القطرية، فإن أعظم احلوافز، يف وقت األزمات ويف زمن الرخاء والتقدم، تتمثل يف قدرة 

  . وإجياد احللول الذكيةاإلنسان على االبتكار

  التنظيميةملسائل ا  -  نياًثا
   يف اتفاقية فييناطرافانتخاب أعضاء مكتب االجتماع الثامن ملؤمتر األ  -ألف 

 من ١  مت، يف اجللسة االفتتاحية للجزء رفيع املستوى من االجتماع املشترك، وفقا للفقرة  - ١٦١
بالتزكية، أعضاء يف مكتب أمساؤهم الية التاألشخاص  من النظام الداخلي، انتخاب ٢١املادة 

  :االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا
جمموعة آسيا (سري النكا   السيد بتايل شامبيكا راناكاوا      :الرئيس

  )ومنطقة احمليط اهلادئ               
جمموعة (  قريغيزستان    السيد مارس أمانالييف    :نواب الرئيس

  )أوروبا الشرقية               
أمريكا جمموعة(  كوبا    ينوزابالسيد نيلسون اس       
البحر   ومنطقة الالتينية               
  )الكارييب               
أوروبا   جمموعة( كندا     فينسيرتا غالتونةالسيد       
  )الغربية ودول أخرى               

  )اموعة األفريقية(مصر     السيد ماجد جورج      :املقرر
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   العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريالانتخاب أعضاء مكتب االجتماع  -باء 
 من النظام ٢١ من املادة ١مت، يف اجللسة االفتتاحية للجزء رفيع املستوى، وفقا للفقرة   - ١٦٢

، بالتزكية، أعضاء يف مكتب االجتماع العشرين  أمساؤهم التاليةاألشخاصالداخلي، انتخاب 
  :لألطراف يف بروتوكول مونتريال

  )جمموعة أوروبا الشرقية(هنغاريا     رت توثالسيد روب    :الرئيس  
  )اموعة األفريقية(السنغال      كايبو ليىتجالسيد   :نواب الرئيس  

جمموعة أمريكا الالتينية (غرينادا     السيد سيلفيستار غوارليس       
  )ومنطقة البحر الكارييب              
جمموعة أوروبا الغربية (هولندا     السيد فيليب دروست      
  )ول أخرىود              
جمموعة آسيا ومنطقة (إندونيسيا    السيدة ماسلينيارتى هيلمان    :ةاملقرر  
  )احمليط اهلادئ              

  إقرار جدول أعمال اجلزء رفيع املستوى  -جيم 
مت إقرار جدول األعمال الثاين للجزء رفيع املستوى على أساس جدول األعمال املؤقت   - ١٦٣

  : UNEP/OzL.Conp.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1الوارد يف الوثيقة 
  افتتاح اجلزء رفيع املستوى  -  ١  
  كلمت ترحيب من حكومة قطر؛  )أ(    
  بيان ملمثلي برنامج األمم املتحدة للبيئة؛  )ب(    
  بيان ملمثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛  )ج(    
  بيان لرئيس االجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا؛  )د(    

  .يان لرئيس االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريالب  )ه(      
  :األمور التنظيمية  -  ٢  
  انتخاب أعضاء املكتب الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا؛  )أ(    

انتخاب أعضاء مكتب االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول   )ب(
  مونتريال؛

  توى؛إقرار جدول أعمال اجلزء رفيع املس  )ج(    
  تنظيم العمل؛  )د(    
  .وثائق تفويض املمثلني  )ه(    
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  .استعراض أفرقة التقييم حلالة أعماهلا، مبا يف ذلك أحدث التطورات  -  ٣  
تقرير رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال   -  ٤

  .عن عمل اللجنة التنفيذية
  .بيانات من رؤساء الوفود  -  ٥  
تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى بإقرارها   -  ٦

يف االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لألطراف 
  .يف بروتوكول مونتريال

تاريخ ومكان انعقاد كل من االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا   -  ٧
  .االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريالو

  .مسائل أخرى  -  ٨  
  .إقرار مقررات مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا  -  ٩  
  .إقرار مقررات االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال  -  ١٠  

الجتماع العشرين اعتماد تقرير االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا وا  -  ١١
  .لألطراف يف بروتوكول مونتريال

  .اختتام االجتماع  -  ١٢  

  تنظيم العمل  -دال 
  .اتفقت األطراف على اتباع إجراءاا املعتادة  - ١٦٤

  وثائق تفويض املمثلني  -هاء 
اجتمع مكتب االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين   - ١٦٥

 طرفا ممثلة يف ١٤٣ طرفا من ٩٥بروتوكول مونتريال وأقر وثائق تفويض ممثلي لألطراف يف 
وأقر املكتب مؤقتا مشاركة أربعة أطراف على أساس أا سترسل وثائق تفويض ممثليها . االجتماع

وحث املكتب كل األطراف اليت حتضر االجتماعات املقبلة . إىل األمانة يف أسرع وقت ممكن
ارى جهودها لتقدمي وثائق تفويض ممثليها إىل األمانة وفقا للمطلوب مبوجب لألطراف أن تبذل قص

وأشار املكتب أيضا إىل أنه يتعني، مبوجب مواد النظام الداخلي، أن .  من النظام الداخلي١٨املادة 
تصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية، أو يف حالة املنظمة 

وأشار املكتب كذلك إىل أن . مية للتكامل االقتصادي، عن السلطة املختصة يف تلك املنظمةاإلقلي
ممثلي األطراف الذين ال يقدمون وثائق تفويض بالشكل الصحيح ميكن أن يمنعوا من املشاركة 

  .الكاملة يف اجتماعات األطراف، مبا يف ذلك احلق يف التصويت
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  الة أعماهلا، مبا يف ذلك أحدث التطوراتاستعراض أفرقة التقييم حل  -  ثالثاً
أفيشنكارا، الذي تكلم نيابة عن فريق التقييم العلمي، خطط  ر. ركهيبالعرض السيد أ  - ١٦٦

وقال إن املواضيع اليت سوف يتم تناوهلا أُدرجت يف املقرر . ٢٠١٠ذلك الفريق لإلعداد لتقييم عام 
االجتاهات يف جمال املواد املستنفدة لألوزون ؛ وأن القضايا الرئيسية تشمل املستويات و١٩/٢٠

وبدائلها، مع تشديد على مركّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛ ومستوى األوزون يف الغالف 
وقال إن تأثري تغري املناخ . اجلوي واجتاهاته؛ وفهم العلوم اجلوية املتصلة بالتغيريات يف طبقة األوزون

 التغريات يف طبقة األوزون على املناخ وتغري املناخ متثل جماالت على انتعاش طبقة األوزون وتأثري
وحث كل األطراف على ترشيح خرباء لالشتراك يف تقييم عام . جديدة يف التحقيقات العلمية

 ٢٠١٠ موجزا اجلدول الزمين إلنتاجه؛ وأعلن أن من املتوقع أن يكتمل التقرير يف أواخر عام ٢٠١٠
  .٢٠١١مارس /وأن ينشر يف آذار

وأشار السيد يان فان دير ديورن، متكلما باسم فريق تقييم اآلثار البيئية، إىل أن األطراف   - ١٦٧
وكشفت التحقيقات اليت أجراها الفريق . طلبت من الفريق أن يقيم تفاعل نفاد األوزون وتغري املناخ

ات األعلى من التعرض وعلى سبيل املثال، ترفع املستوي. عن أن هناك عدة آثار هامة لذلك التفاعل
لألشعة فوق البنفسجية ودرجات احلرارة األعلى ما يصدر عن النباتات من انبعاثات غازات امليثان، 
وهو من غازات االحتباس احلراري شديدة الفعالية، رغم أن درجة تأثريه على تغري املناخ ليست 

احتمال اإلصابة بسرطان اجللد، مبا وباملثل فإن درجات احلرارة املرتفعة تزيد من نسبة . واضحة بعد
وأعلن أن مزيدا من التفاصيل عن هذه .  يف املائة مع كل درجة ترتفعها احلرارة٢يقدر حبوايل 

 للفريق، الذي سيكون ٢٠٠٨وغريها من نتائج البحوث سوف تدرج يف التقرير املرحلي عن عام 
  .متاحا عما قريب

بة عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أن قدرا وشرح السيد كويربز، الذي تكلم نيا  - ١٦٨
كبريا من عمل الفريق قامت به جلان اخليارات التقنية الست التابعة للفريق، واليت تنشر تقارير عادية 

مث . وتقارير خاصة تلبية للطلبات الصادرة عن اجتماعات األطراف) سنويا حسبما درجت عليه(
، وأورد قائمة بالقضايا الرئيسية اليت ٢٠١٠ج تقارير التقييم لعامأعلن عن اجلدول الزمين إلنتا

  .ستتناوهلا كل واحدة من جلان اخليارات التقنية

تقرير رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن   -  رابعاً
  أعمال اللجنة التنفيذية

ذية للصندوق متعدد األطراف عرضا ألنشطة ينة التنفقدم السيد ألبري رومبونو، رئيس اللج  - ١٦٩
وقال إن اللجنة . UNEP/OzL.Pro.20/7، وأوجز التقرير الوارد يف الوثيقة ٢٠٠٨اللجنة يف عام 

 اتفاقا جديدا مع احلكومات الوطنية ووزعت ما يقدر مببلغ ٥٠التنفيذية أقرت خالل السنة حوايل 
وأعلن أن املشاريع اليت موهلا الصندوق .  تنفيذ تلك االتفاقات مليون دوالر ملساعدة البلدان يف١٤٠

 ٨ ٠٠٠متعدد األطراف قد أسفرت عن اإلزالة الدائمة لكمية من املواد املستنفدة لألوزون قدرها 
  .طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون، من طبقة الستراتوسفري
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 البلدان على الوفاء بالتزاماا أن معظم ويظهر حتليل أمانة الصندوق املتعدد األطراف لقدرة  - ١٧٠
 سوف تتمكن من إكمال التخلص من مركّبات الكربون الكلورية ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 

  .وهذا ميثل إجنازا رئيسيا من جانب اتمع الدويل. ٢٠١٠فلورية حبلول عام 
ماع التاسع عشر لألطراف وذكر أن اللجنة التنفيذية استجابت للمقرر الصادر عن االجت  - ١٧١

بتسريع التخلص التدرجيي من مركّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بتعديل إطار سياستها 
األساسية لتمويل التخلص التدرجيي من هذه املركبات، وإقرار املبادئ التوجيهية التفصيلية إلعداد 

املوافقة على متويل هذه اخلطط خطط إلدارة التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، و
 بلد؛ والبدء يف وضع مبادئ توجيهية حلساب تكاليف التخلص التدرجيي من ١٠٠يف أكثر من 

  .مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
، عزز برنامج األمم ٢٠٠٨وحتدث أيضا باسم الوكاالت املنفذة، والحظ أنه خالل عام   - ١٧٢

 سيكون برنامج ٢٠٠٨وحبلول اية عام . ة إىل التعجيل بتنفيذ املشاريعاملتحدة اإلمنائي جهوده الرامي
 بلد، قد ساعد األطراف العاملة مبوجب ١٠٠األمم املتحدة اإلمنائي، الذي له برامج يف أكثر من 

 طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة ٦٢ ٠٠٠ يف التخلص من أكثر من ٥املادة 
 ذلك مركّبات الكربون الكلورية فلورية، اليت تستخدم يف صناعة أجهزة االستنشاق للرقابة، مبا يف

باجلرعات املقننة يف عدة بلدان، من بينها اهلند، وهي واحدة من أكرب البلدان املصنعة ملثل هذه 
ويساعد الربنامج اإلمنائي البلدان يف وضع برامج للتخلص التدرجيي دف القضاء على . األجهزة
الك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، من بينها بلدان استهالكها من هذه املواد ضخم استه

كما أن الربنامج وضع مشروعني رائدين يف الربازيل . مثل الربازيل والصني واملكسيك واهلند
  .واملكسيك إلثبات أن البدائل هلذه املواد ال تضر بطبقة األوزون وال باملناخ

 األمم املتحدة للبيئة فقال إن أساس اختصاصاته يتألف من مساعدة البلدان أما برنامج  - ١٧٣
 من األطراف العاملة ١٤٥وتشمل شبكاته اإلقليمية اآلن . خفيضة حجم االستهالك يف االمتثال

، كما أن برناجمه الرامي إىل مساعدة تلك األطراف يف زيادة الوعي توفر مساعدة ٥مبوجب املادة 
وقد واصل برنامج البيئة أنشطته الشبكية، مبا يف ذلك التعاون فيما . وزون احملليةهامة لوحدات األ

بني البلدان النامية بشأن نقل التكنولوجيا ومنع االجتار غري املشروع، وهو يتعاون اآلن مع املنظمات 
  .اإلقليمية والدولية القائمة بغية تعزيز السياسات واللوائح املتصلة باألوزون

) اليونيدو( يقول إن املشاريع املمولة عن طريق منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وتابع  - ١٧٤
 طنا حمسوبة بدالة استنفاد ٧٦٦قد ختلصت تدرجييا من كمية من املواد املستنفدة لألوزون قدرها 

ورة وبص.  طن بدالة استنفاد األوزون٦٣ ٠٠٠األوزون، مما جعل احلجم اإلمجايل ملا مت التخلص منه 
خاصة ساعدت اليونيدو عددا من البلدان يف التخلص التدرجيي من استخدام مركبات الكربون 
الكلورية فلورية يف إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة وبدأت يف برنامج طموح يرمي إىل 

املة  من األطراف الع٣٠التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف أكثر من 
تتمتع به اليونيدو من خربة تقنية داخلية، فإا يف موقف جيد يؤهلها   ونظرا إىل ما. ٥مبوجب املادة 

  .٥األطراف العاملة مبوجب املادة من تقدمي املساعدة إىل 
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ومضى إىل القول إنه منذ إنشاء الصندوق متعدد األطراف، ساعد البنك الدويل األطراف   - ١٧٥
 طن بدالة ٢٨٠  ٠٠٠ يف إزالة كمية من املواد املستنفدة لألوزون تبلغ ٥ العاملة مبوجب املادة

، بدأ البنك الدويل يف إعادة تركيز ٢٠٠٨وأثناء عام . استنفاد األوزون من طبقة الستراتوسفري
برناجمه على مساعدة البلدان يف التصدي ملا ميثله التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 

وقد أصدر تكليفا . من حتديات ويستقصي خمتلف اإلمكانيات للتمويل املشتركاهليدروكلورية فلورية 
بإجراء دراسة لتحديد الطريقة اليت ميكن ا جتنيد سوق الكربون الطوعية لتمويل تدمري املواد 

  .املستنفدة لألوزون غري املرغوب فيها
من التحديات اليت يتعني مث الحظ الرئيس أنه بالرغم من هذه املنجزات ال يزال هناك عدد   - ١٧٦

، ٢٠٠٨أكتوبر / وقال إنه حىت اية تشرين األول. على اللجنة التنفيذية أن تتصدى هلا يف املستقبل
 مليون دوالر مت التعهد ا قد سدد، وناشد األطراف ١٣٣ مليون دوالر من أصل ٥١مل يكن مبلغ 

 يتعني إكمال العمل على خمتلف وأضاف أنه ال يزال. دفع كل التربعات واملسامهات يف حينها
املسائل املتصلة بتمويل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبا يف ذلك 

وهناك أيضا . السماح بتمويل حتويالت املرحلة الثانية وحتديد مواعيد للوقف النهائي لألهلية للتمويل
تزال تنتظر احلل يف جماالت املناخ والطاقة والتأثريات   المسائل تقنية ومتعلقة بالسياسة العامة ومعقدة 

  .١٩/٦  البيئية األخرى، وفقا ملتطلبات املقرر
ويف اخلتام أعرب الرئيس عن اعتقاده بأن بروتوكول مونتريال هو واحد من أجنح االتفاقات   - ١٧٧

ول مونتريال أن يفخر وتمع بروتوك. البيئية الدولية، وأن الصندوق متعدد األطراف جزء أصيل منه
باجلهود املبذولة للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، مما ساهم ليس يف انتعاش طبقة 

وعلى مجيع املشاركني أن . األوزون فحسب بل وكذلك يف خفض غازات االحتباس احلراري
يدروكلورية يواصلوا ذلك النجاح ويعززوه بتوجيه اهتمامهم للتخلص من مركبات الكربون اهل

  .فلورية

  بيانات رؤساء الوفود  -  خامساً
يف اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع، أدىل ببيانات رؤساء وفود األطراف التالية،   - ١٧٨

مصر، اهلند، البوسنة واهلرسك، سري النكا، أوغندا، : املذكورة وفقا لترتيب إلقاء البيانات
مهورية الدومينيكية، الواليات املتحدة األمريكية، جنوب موريشيوس، العراق، جيبويت، موريتانيا، اجل

، األردن، لبنان، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية الو )نيابة عن االحتاد األورويب(أفريقيا، فرنسا 
الدميقراطية الشعبية، اليمن، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، بوروندي، اإلمارات العربية 

نا فاسو، اليابان، بنغالديش، فنلندا، موزامبيق، كرواتيا، صربيا، بروين دار السالم، املتحدة، بوركي
، ماليزيا، ) البوليفارية-مجهورية (، أرمينيا، كينيا، فرتويال ) اإلسالمية-مجهورية (كمبوديا، إيران 

كيا، السودان، الكويت، الصني، الربازيل، ترينيداد وتوباغو، كوبا، أفغانستان، الفلبني، باكستان، تر
  .، أنغوال، الكامريون) املوحدة-واليات (اجلمهورية العربية السورية، ميامنار، مالوي، ميكرونيزيا 

  .وأدىل ببيان ممثل أمانة اتفاقية بازل  - ١٧٩
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، واملعهد الدويل للتربيد، )Greenpeace(وأدىل ببيانات أيضا ممثلو منظمة السالم األخضر   - ١٨٠
  .دة والتنمية املستدامةومعهد اإلدارة الرشي

وأعرب مجيع املتكلمني عن تقديرهم حلكومة وشعب قطر الستضافتهما االجتماع الراهن   - ١٨١
  .ورحبوا بابتكار االجتماع الالورقي

وهنأ ممثلون كثريون أعضاء املكتب على انتخام وشكروا برنامج األمم املتحدة للبيئة   - ١٨٢
ملتعدد األطراف والوكاالت املنفذة، والبلدان املاحنة، واملنظمات وأمانة األوزون، وأمانة الصندوق ا

الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين لألدوار اليت قاموا ا يف كفالة جناح االجتماع والتطوير والتنفيذ 
  .الناجحني للربوتوكول

طراف وقال ممثلون عديدون إن الربوتوكول هو مثال حيتذى لالتفاق البيئي املتعدد األ  - ١٨٣
وأعربوا عن فخرهم مبنجزاته، ذاكرين أنه باإلضافة إىل محايته طبقة األوزون، ساعد أيضا يف 

وأبرز البعض منهم املشاركة النشطة من جانب مجيع ذوي الصلة من . التخفيف من آثار تغري املناخ
طوير أصحاب املصلحة يف تنفيذ الربوتوكول وأبرزوا أمهية احملافظة على أساس علمي قوي، وت

شراكات متينة بني القطاعني العام واخلاص، وإشراك اتمعات احمللية وتوعيتها باملسائل املتصلة 
  .باألوزون

وقال ممثلون عديدون، إنه بالرغم من وجود أسباب تدعو إىل االحتفال بنجاح   - ١٨٤
 حتافظ على الربوتوكول، فال يزال هناك قدر كبري من العمل الواجب إجنازه وأن على األطراف أن

وحدد متكلمون كثريون من األطراف العاملة مبوجب . هذا الزخم لكفالة وفاء الربوتوكول بأهدافه
 التعجيل بالتخلص التدرجيي من االستخدام املستمر ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ٥املادة 

 التخلص التدرجيي املعجل سوف وقال عدة ممثلني إن. بأنه حتد رئيسي، من الناحيتني التقنية واملالية
يتطلب مدخالت هامة من التكنولوجيا، من أجل تطوير البدائل واستخدامها وموارد مالية للتعويض 

  .عن التكاليف االقتصادية اليت ينطوي عليها ذلك
وشدد ممثلون عديدون على الروابط بني معاهدات األوزون واالتفاقات البيئية ذات الصلة   - ١٨٥

ة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق ا، واقترحوا العمل مثل اتفاقي
وأوحت ممثلة أحد األطراف بأنه قد يكون من املمكن توسيع املركز . على تطوير جماالت تآزر بينها

ت أخرى الوطين الذي أُنشئ يف بلدها يف األصل مبوجب اتفاقية بازل ووسع فيما بعد ليشمل اتفاقيا
وقال عدد من ممثلي األطراف العاملة مبوجب املادة . ذات صلة، لتناول مسائل بروتوكول مونتريال

 إن الدول اجلزرية الصغرية النامية تتسم بضعف خاص إزاء تغري املناخ ورحبوا باإلجراءات مبوجب ٥
لقياس األرضي وأشار وشدد أحد املمثلني على أمهية ا. الربوتوكول اليت ميكن أن ختفف من آثار ذلك

  .إىل أنه ال توجد مراكز إقليمية كافية وأن توزيعها اجلغرايف ليس كافيا
 وافقوا على أنه كان ٥وبالرغم من أن معظم املتكلمني من األطراف العاملة مبوجب املادة   - ١٨٦

ة، فقد الزما التعجيل باجلدول الزمين للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوري
وشدد عدد . قالوا إم لن يتمكنوا من تنفيذ اجلدول املعجل إال إذا تلقوا مساعدة مالية وتقنية مالئمة

منهم على ضرورة تقدمي الدعم املايل والتقين لتلك الصناعات اليت حتولت بالفعل من استخدام 
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ورية فلورية ويطلب مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل استخدام مركبات الكربون اهليدروكل
  . منهم اآلن القيام بتحويل ثاين لتكنولوجيات أخرى غري ضارة باملناخ واألوزون

وأعرب بعض املمثلني عن القلق إزاء مستويات جتنيد املوارد يف ضوء احلالة االقتصادية   - ١٨٧
 عن احلاجة ٥ ممثلي األطراف العاملة مبوجب املادةالذين تكلموا من وأعرب مجيع . العاملية الراهنة

إىل موارد إضافية لتمكني العمل مبوجب االتفاقية والربوتوكول من املضي بصورة فعالة وحثوا على 
  .السخاء يف جتديد موارد الصندوق متعدد األطراف

ومشلت التحديات األخرى اليت حددها املمثلون الصعوبات اليت تواجه يف خفض استخدام   - ١٨٨
رية يف صنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، مع مراعاة اآلثار مركبات الكربون الكلورية فلو

. املمكنة بالنسبة إىل الصحة البشرية وتوافر البدائل ازية من ناحية التكلفة بالنسبة إىل العديد منهم
. وأشار ممثل إىل أن القدرة على تطوير بدائل كثريا ما يقيدها وجود براءات اختراع ولوائح صيدالنية

يل إن كفالة اإلدارة السليمة بيئيا لنفايات املواد املستنفدة لألوزون وتدمريها، مبا يف ذلك املواد وق
وشدد ممثلون كثريون على ضرورة مكافحة االجتار غري املشروع باملواد . املخزنة، تشكّل حتديا آخر

وتصدير هذه  استرياد صاملستنفدة لألوزون، وتدريب موظفي اجلمارك، ووضع نظم فعالة لترخي
  .املواد، ومواصلة تقدمي التعزيز املؤسسي

وأوجز ممثلون كثريون حالة تصديق بلدام للصكوك املتعلقة باألوزون وجهودها للوفاء   - ١٨٩
وتشمل هذه االلتزامات األخرية العمل على التخلص من املواد . بالتزاماا مبوجب الربوتوكول

 املوعد املقرر لذلك؛ وتعزيز التحرك حنو التكنولوجيات اخلاضعة للرقابة، ويف بعض األحيان قبل
البديلة، مبا يف ذلك التكنولوجيات غري الضارة بالبيئة؛ ومكافحة االجتار غري املشروع باملواد املستنفدة 
لألوزون؛ واالشتراك يف أنشطة التدريب وبناء القدرات؛ وزيادة الوعي يف دوائر الصناعة واتمعات 

  .ود وااللتزامات الوطنيةاحمللية باجله
وأعرب عدة ممثلني عن تضامنهم مع العراق بوصفه طرفا جديدا وأيدوا اجلهود اليت يبذهلا   - ١٩٠

  .فيما يتعلق بالربوتوكول
اتفاقية بازل إىل أن أحد التحديات الرئيسية قيد املناقشة هو القيام بطريقة أمانة وأشار ممثل   - ١٩١

كبات الكربون الكلورية فلورية، املوجودة يف خمازن وتلك اليت حتتويها سليمة بيئيا بإدارة وتدمري مر
مث لفت االنتباه إىل وجود مواطن . األجهزة واملعدات، وشدد على أمهية حركة النفايات عرب احلدود

تآزر بني خمتلف االتفاقات البيئية، وأعرب عن اهتمام بالعمل مع األطراف يف بروتوكول مونتريال 
خاصة املناقشات اجلارية من أجل إقامة مشروع مشترك بشأن حركة نفايات املواد وذكر بصورة 

  .املستنفدة لألوزون عرب احلدود
وحث ممثل منظمة غري حكومية األطراف على اعتماد سياسة حتظر استخدام مركبات   - ١٩٢

يات ثبت الكربون اهليدروكلورية فلورية يف أية تطبيقات جديدة أو حتديثية، حيث توجد تكنولوج
تقنيا أا مأمونة وفعالة وخفيضة إمكانات إحداث احترار عاملي، وخالية من مركبات الكربون 
اهليدروكلورية فلورية وحث الصندوق متعدد األطراف على أن يوقف فورا متويله للمشاريع القائمة 

ان النامية فيما ودعا إىل متويل إضايف ملساعدة البلد. على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
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تبذله من أنشطة التخلص وإىل زيادة يف التمويل إلقامة نوع من التكافؤ بني التكنولوجيات غري 
وطالب أيضا األطراف . الضارة بالبيئة يف مقابل تلك اليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروفلورية

ون الكلورية فلورية ومركبات بأن تكفل التمويل الكايف إلقامة شبكة عاملية الستعادة مركبات الكرب
الكربون اهليدروكلورية فلورية املوجودة يف معدات التربيد املرتلية والتجارية وتدمريها بطريقة 

  .مأمونة
وحث ممثل منظمة غري حكومية على وضع جدول زمين لالستعاضة عن املعدات لقطاع   - ١٩٣

لطبيعية واستكشاف تكنولوجيات جديدة التربيد وعلى بذل مزيد من اجلهود الستخدام مواد التربيد ا
  .مثل التربيد بواسطة الطاقة الشمسية

وأثىن ممثل منظمة غري حكومية أخرى على التقدم الذي أحرزه بروتوكول مونتريال وذكر   - ١٩٤
وأعرب عن رأيه يف أن بروتوكول . أنه بدأ يكتسب اعترافا عامليا بوصفه أجنح االتفاقات البيئية

  . أن مشاكل الغالف اجلوي العاملي ميكن أن تحلمونتريال قد أظهر

تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات اليت أوصى بإقرارها   -  سادساً
االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرون لألطراف يف 

  بروتوكول مونتريال
 معرض تقدميها التقرير عن اجلزء التحضريي من االجتماع، أن قالت الرئيسة املشاركة يف  - ١٩٥

مقررا يف   ٢٠قدرا كبريا من العمل قد حتقق باختاذ أربعة مقررات يف إطار اتفاقية فيينا وأكثر من 
. إطار بروتوكول مونتريال متت املوافقة عليها للنظر فيها واحتمال إقرارها أثناء اجلزء رفيع املستوى

م الالورقي كان جناحا باهرا يف الطريقة اليت ميكن أن تدار ا اجتماعات األمم وقالت إن النظا
. املتحدة، وعربت عن رأيها يف أنه ميكن استخدامه يف اجتماعات األمم املتحدة األخرى يف املستقبل

وشكرت املمثلني على عملهم الشاق وعلى ما أبدوه من روح التعاون؛ والرؤساء املشاركني 
التصال على ما أبدوه من مهارة وصرب وجهود دؤوبة يف إعداد مشاريع املقررات؛ موعات ا

  .واألمانة على ما قدمته من عمل ممتاز وما اتسمت به من روح االحتراف املهين

تاريخ ومكان انعقاد كل من االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع   -  سابعاً
  راف يف بروتوكول مونتريالالواحد والعشرين لألط

االجتماع احلادي باستضافة قبلت األطراف بسرور العرض الذي قدمته حكومة مصر   - ١٩٦
وسوف يعلن موعد االجتماع يف . والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال يف شرم الشيخ مبصر

راف يف اتفاقية فيينا واتفقت األطراف أيضا على عقد االجتماع التايل ملؤمتر األط. أقرب وقت ممكن
  .مباشرة بعد انتهاء االجتماع الثالث والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال

  مسائل أخرى  -  ثامناً
  .مل تناقش أية مسائل أخرى  - ١٩٧
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  اعتماد املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا  -  تاسعاً

  :إن مؤمتر األطراف يقرر  
ن مونتريال، وتعديالت لندن وكوبنهاجلى اتفاقية فيينا، وبروتوكول حالة التصديق ع  :٨/١

  ومونتريال وبيجني لربوتوكول مونتريال
 بارتياح العدد الكبري من البلدان اليت صدقت على اتفاقية فيينا حلماية أن يالحظ  -  ١  

  طبقة األوزون وعلى بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛
 طرفا قد صدق على ١٩٣، كان ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥ بأنه يف أن ينوه  -  ٢  

 طرفا قد صدق على تعديل لندن لربوتوكول مونتريال، و ١٨٩اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، و 
 طرفا قد صدق على ١٦٧  ن لربوتوكول مونتريال، و طرفا قد صدق على تعديل كوبنهاج١٨٤

 طرفا قد صدق على تعديل بيجني لربوتوكول ١٤٤لربوتوكول مونتريال، و تعديل مونتريال 
  مونتريال؛
 كل الدول اليت مل تصدق بعد على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال أن حيث  -  ٣  

وتعديالته، أو توافق عليها أو تنضم إليها على أن تفعل ذلك، واضعة يف االعتبار أن الشمولية العاملية 
  .رورية لكفالة محاية طبقة األوزونللمشاركة ض

  التوصيات اليت اعتمدها مديرو حبوث األوزون يف اجتماعهم السابع  :٨/٢
 الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية ١/٦ إىل أنه عمالً باهلدف احملدد يف املقرر إذ يشري  

ال البحوث والرصد فيينا، يستعرض مديرو حبوث األوزون الربامج الوطنية والدولية اجلارية يف جم
  وذلك بغية ضمان التنسيق السليم لتلك الربامج وحتديد الثغرات اليت ينبغي تالفيها،

 بأنّ مديري حبوث األوزون شددوا يف اجتماعهم السابع على مناقشة البحوث وإذ يسلّم  
ثغرات والرصد بواسطة السواتل وذلك نظراً للشواغل اليت أعرب عنها العلماء إزاء إمكانية حدوث 

خطرية يف بيانات الرصد الساتلي والبيانات ذات الصلة وذلك عندما يصل اجليل احلايل من السواتل 
  واملعدات املتصلة ا إىل اية عمره الوظيفي يف السنوات القليلة القادمة،

بأنّ مديري حبوث األوزون أشاروا إىل أنّ التمويل والتعاون الدوليني  وإذ يسلم أيضاً  
لتنفيذ توصيام، وبأنّ توصيام السابقة مل حتظ باهتمام كاف بسبب االفتقار إىل مثل ضروريان 

هذا التمويل والتعاون، وبأنّ املشاكل املتعلّقة بصيانة املعدات والشبكات القائمة يف جمال رصد 
  األوزون وبتطوير قدرات جديدة قد تفاقمت نتيجة لذلك،

نفيذ بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة مواصلة رصد فعالية ت ضرورةوإذ يؤكد   
لطبقة األوزون وتنفيذ تعديالته وتنقيحاته، مبا يف ذلك التعديل الذي ينص على التخلص التدرجيي 
السريع من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وتأثري الوفرة املتزايدة يف الغالف اجلوي ملواد 

قة األوزون ت الكربون اهليدروكلورية فلورية، واالنتعاش املرتقب لطبكيميائية بديلة عديدة، كمركبا
  يف سياق تغري املناخ،
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  ؛)١( بتقرير االجتماع السابع ملديري حبوث األوزونحييط علماً مع التقديرأن   -  ١  
  ٢  -  التوصيات اليت اعتمدها مديرو حبوث األوزون يف اجتماعهم السابع، أن يقر 

  قرير ذلك االجتماع؛بصيغتها الواردة يف ت
 وكاالت الفضاء واحلكومات على ضمان استمرار البحوث والرصد أن حيثّ  -  ٣  

بواسطة السواتل، وال سيما من أجل أخذ القياسات اليت تسهم يف السلسلة الزمنية طويلة األجل لكل 
دي أوجه من األوزون الكلي واألوزون النموذجي، والقيام بأي مهام تلزم لسد الثغرات بغية تفا

النقص يف جماالت مراقبة الغالف اجلوي اليت هلا أمهية حامسة بالنسبة إىل فهم ورصد تغريات أوزون 
  الغالف اجلوي واألشعة فوق البنفسجية على سطح األرض وترابطهما مع تنوع املناخ وتغريه؛

 أوصى  إىل مجيع األطراف أن تبذل جمهودا متجدداً لتنفيذ اإلجراءات اليتأن يطلب  -  ٤  
  :ا مديرو حبوث األوزون، وال سيما تلك اليت اعتمدوها يف اجتماعهم السابع وذلك من أجل

التصدي حلاالت عدم اليقني وللمسائل اجلديدة، مبا يف ذلك حتديد املدى الفعلي   )أ(  
، وكذلك نتاج األوزون وفقدانه وانتقاله وتوزعهملسؤولية العمليات الكيميائية واحلركية عن إ

التغيريات يف األشعة فوق البنفسجية على سطح األرض النامجة عن التغريات يف األوزون ويف املعامل 
  األخرى املتعلقة بالغالف اجلوي وتأثريها على النظم البشرية والبيولوجية؛

احلفاظ على شبكات الرصد األرضي وتوسيع نطاقها يف احلاالت اليت تفضي فيها   )ب(  
فية إىل بيانات معيبة، وذلك من أجل ضمان استمرار وحتسني عمليات الرصد ثغرات التغطية اجلغرا

األرضي يف املوقع للمواد املستنفدة لألوزون وبدائلها، ولغازات االحتباس احلراري، فضالً عن 
  احلفاظ على الشبكات اليت توفّر معلومات عن مالمح علو األنواع ذات الصلة باألوزون وباملناخ؛

كون البيانات اليت يتيحها الرصد ذات أجود نوعية ممكنة ومشتملة على أن ت ضمان  )ج(  
البيانات الوصفية الالزمة جلعلها مفيدة للمستعملني اليوم ويف املستقبل؛ وحتقيقا هلذه الغاية، أن تبذل 
اجلهود لتعزيز حفظ البيانات، مبا يف ذلك عن طريق تطوير املعايري املناسبة يف جمال ضمان جودة 

  انات وإجراءات تقدميها وحصول املستعملني عليها يف الوقت املناسب؛البي
تعزيز قدرة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال لتمكينها من   )د(  

احلفاظ على األجهزة والشبكات القائمة، واكتساب قدرات جديدة يف جمال الرصد، وزيادة 
  .ات العلميةمشاركتها يف البحوث والتقييم

لتمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية تفاقية فيينا االستئماين الصندوق ال  :٨/٣
   حلماية طبقة األوزونفيينا

 الذي أنشأ مؤمتر األطراف مبوجبه الصندوق االستئماين التفاقية ٦/٢ إىل املقرر إذ يشري  
  ،الرصد املنتظمفيينا لتمويل أنشطة البحوث و

                                                        
برنامج األمم املتحدة للبيئة، تقرير االجتماع السابع ملديري حبوث /املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  )١(

 .٥١وية، التقرير  للبحوث والرصد يف جمال األوزون التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلالعاملياألوزون، املشروع 
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 أنّ برنامج األمم املتحدة للبيئة قام بتمديد أجل الصندوق االستئماين إىل إىلأيضاً وإذ يشري   
 بغية مواصلة دعم أنشطة البحوث والرصد يف البلدان النامية ٢٠١٥ديسمرب / كانون األول٣١

 ما إذا ٢٠١٤والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، وإىل أنّ مؤمتر األطراف سوف يقرر يف عام 
  ،٢٠١٥كان ينبغي متديد أجل الصندوق إىل ما بعد سنة 

 التقرير الذي قدمته األمانة عن سري عمل الصندوق االستئماين منذ وإذ يالحظ مع التقدير  
 املسامهات اليت قدمتها وإذ يالحظ مع التقدير أيضا  ،)٢(إنشائه وعن املسامهات فيه والنفقات منه

 االستئماين، واجلهود املشتركة اليت تبذهلا املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية عدة أطراف يف الصندوق
  وأمانة األوزون من أجل تنفيذ أنشطة الصندوق االستئماين،

ضرورة مواصلة تعزيز أنشطة البحوث والرصد يف جمال الغالف اجلوي من أجل وإذ يدرك   
االنتعاش املتوقع لطبقة األوزون وبالتفاعل بني التصدي ألوجه عدم اليقني الكثرية فيما يتعلق بعملية 

  تغيرات األوزون واملناخ،
 التوصيات اليت وضعها مديرو حبوث األوزون يف اجتماعهم السابع، والسيما ما وإذ يالحظ  

يتعلق منها بالصندوق االستئماين الذي أكّد املديرون أمهيته يف متكني القيام بأنشطة بناء القدرات، 
 إىل تقدمي مسامهات نقدية وعينية تستهدف بصورة مباشرة األنشطة ذات الصلة وعلى احلاجة

  باألوزون وباألشعة فوق البنفسجية،
 كل األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة على أن تقدم مسامهات أن حيث  -  ١  

طة البحوث مالية طوعية يف الصندوق االستئماين وتربعات عينية بغية املساعدة يف مواصلة تعزيز أنش
والرصد يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، واضعة يف االعتبار احلاجة إىل 

  تغطية جغرافية متوازنة؛
أن يطلب إىل األمانة أن تستمر كلّ سنة يف دعوة األطراف واملنظمات الدولية   -  ٢  

ن تقدم مع كلّ دعوة متعاقبة تقريراً عن ذات الصلة إىل تقدمي مسامهات طوعية يف الصندوق، وأ
  مسامهات السنوات السابقة، واألنشطة املمولة، واألنشطة املقرر القيام ا يف املستقبل؛

أن يطلب إىل األمانة وإىل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أن تواصال تعاوما فيما   -  ٣  
رة التفاهم املوقّعة بني اهليئتني بشأن تشغيل يتعلق بالصندوق االستئماين وذلك عمالً بأحكام مذك

الصندوق، وأن تنبه األطراف يف حالة نشوء حاجة إىل تعديل مذكرة التفاهم من أجل مراعاة 
  االحتياجات والظروف املتطورة؛

 من ٧أن يذكّر األمانة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بالطلب الوارد يف الفقرة   -  ٤  
ر األطراف بالسعي إىل حتقيق التوازن بني املناطق يف األنشطة اليت يدعمها الصندوق،  ملؤمت٧/٢املقرر 

  .وبذل جهود لتعبئة مصادر متويل أخرى

                                                        
)٢(  UNEP/Ozl.Conv.8/5. 
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 التقريران املاليان وامليزانيتان: املسائل املالية  :٨/٤

  بشأن املسائل املالية،٧/٣ إىل املقرر إذ يشري  

 مكمل ضروري لتنفيذ اتفاقية فيينا تنفيذا  بأنّ املسامهات الطوعية هي عنصروإذ يسلّم  
 فعاالً،

 التفاقية للشؤون املالية للصندوق االستئمايناستمرار األمانة يف إدارا املمتازة  بوإذ يرحب  
 فيينا حلماية طبقة األوزون،

حييط علماً مع التقدير بالبيان املايل للصندوق االستئماين لفترة السنتني أن   -  ١  
، والتقرير عن املصروفات الفعلية لعام ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١نتهية يف  امل٢٠٠٧-٢٠٠٦
 ؛)٣( العام مقارنة بعمليات اإلقرار لذلك٢٠٠٧

 ١ ٢١٣ ١٤٢   مببلغ٢٠٠٨ امليزانية املنقحة للصندوق االستئماين لعام أن تقر  -  ٢  
 ٧١٧ ٩٠١ مببلغ ٢٠١٠وللميزانية لعام  دوالراً ٦٩٩ ٨٩٧ مببلغ ٢٠٠٩وللميزانية لعام دوالراً، 
بتقرير األول هو مبني يف املرفق   كما،  دوالرا١ً ٢٦٨ ٤٨٩ مببلغ ٢٠١١ا وللميزانية لعام دوالر

 واالجتماع العشرين لألطراف االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون
 ؛)٤(فدة لطبقة األوزونيف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستن

   ومبلغ٢٠٠٩يف عام  دوالراً ٩٦ ٨٩٧يأذن لألمانة بسحب ما قيمته أن   -  ٣  
 من رصيد الصندوق ٢٠١١عام  دوالراً يف ٦٦٥ ٤٨٩ ومبلغ ٢٠١٠ا يف عام  دوالر١١٤ ٩٠١

 ألغراض خفض ذلك الرصيد؛

قيام األطراف  أعاله، ٣نتيجة لعمليات السحب املشار إليها يف الفقرة أن يكفل،   -  ٤  
 كما هو مبني ٢٠١١   و٢٠١٠  و٢٠٠٩ دوالر لألعوام ٦٠٣ ٠٠٠بسداد مسامهات إمجالية مببلغ 

  بتقرير االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزونالثاينيف املرفق 
 طبقة األوزون؛واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة ل

أن حيث مجيع األطراف على أن تقوم بدفع مسامهاا غري املسددة إىل جانب   -  ٥  
 مسامهاا املقبلة على الفور وبالكامل؛

يطلب إىل املدير التنفيذي أن ميدد أجل الصندوق االستئماين التفاقية فيينا إىل غاية   -  ٦  
  .)٥(٢٠١٥ديسمرب / كانون األول٣١

                                                        
)٣(  UNEP/OzL.Conv.8/4/Add.1. 
)٤(  UNEP/OzL.Conv.8/7-UNEP/OzL.Pro.20/9.  
 .ترد جداول امليزانية يف الفرع باء من مرفق هذا التقرير  )٥(
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   التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينااالجتماع  :٨/٥
أن يعقد االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا مباشرة إثر انتهاء االجتماع الثالث   

  .والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال

  اعتماد مقررات االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال  - عاشراً

  راتاعتماد املقر  -ألف 

  :إن اجتماع األطراف يقرر  
ن ومونتريال ل مونتريال وتعديالت لندن كوبنهاجحالة التصديق على اتفاقية فيينا، وبروتوكو  :٢٠/١

  وبيجني لربوتوكول مونتريال
 العدد الكبري من البلدان اليت صدقت على اتفاقية فيينا حلماية بارتياح أن يالحظ  -  ١  

  تريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛طبقة األوزون وعلى بروتوكول مون
 طرفا قد صدق على ١٩٣، كان ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥ بأنه يف أن ينوه  -  ٢  

 طرفا قد صدق على تعديل لندن لربوتوكول مونتريال، ١٨٩اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، و 
 طرفا قد صدق على ١٦٧  نتريال، ون لربوتوكول موبنهاج طرفا قد صدق على تعديل كو١٨٤و

 طرفا قد صدق على تعديل بيجني لربوتوكول ١٤٤تعديل مونتريال لربوتوكول مونتريال، و
  مونتريال؛
 كل الدول اليت مل تصدق بعد على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال أن حيث  -  ٣  

ة يف االعتبار أن الشمولية العاملية وتعديالته، أو توافق عليها أو تنضم إليها على أن تفعل ذلك، واضع
  .للمشاركة ضرورية لكفالة محاية طبقة األوزون

 ٢٠٠٩الترشيحات إلعفاء االستخدام الضروري من املواد اخلاضعة للرقابة يف عامي   :٢٠/٢
  ٥ من املادة ١ لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة ٢٠١٠و

تكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان  العمل الذي أجنزه فريق الإذ يالحظ مع التقدير  
  اخليارات التقنية الطبية التابعة له،

، أن استخدام مركبات الكربون الكلورية الفلورية ٤/٢٥، وفقاً للمقرر وإذ يضع يف اعتباره  
يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ال يعترب مؤهالً إلعفاء االستخدام الضروري إذا توفرت بدائل 

  نياً واقتصادياً ومقبولة من الناحية البيئية والصحية،جمدية تق
 إىل االستنتاج الذي توصل إليه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بأن بدائل وإذ يشري  

مرضية تقنياً ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة القائمة على مركبات الكربون الكلورية فلورية 
املفعول وأنواع العالجات األخرى للربو ومرض انسداد الشعب متاحة بأجهزة االستنشاق سريعة 

  اهلوائية املزمن،
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 تسمح بتداول مركبات الكربون ١٢/٢ من املقرر ٨ أن الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  
  الكلورية فلورية بني الشركات املصنعة ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة،

 من املادة ١دة أطراف غري عاملة مبوجب الفقرة بالتقدم املستمر الذي أحرزته عوإذ يرحب   
 يف تقليل اعتمادها على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية ٥

  فلورية وذلك مع التقدم يف تطوير البدائل واملوافقة التنظيمية عليها وطرحها يف األسواق،
 لتلبية ٢٠١٠   و٢٠٠٩ الضرورية يف عامي  بإنتاج واستهالك املستوياتأن تأذن  -  ١  

أوجه االستخدام الضروري ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 
  لعالج الربو ومرض انسداد الشعب اهلوائية املزمن على النحو احملدد يف املرفق ذا املقرر؛

 من بروتوكول ٥ من املادة ١قرة  األطراف غري العاملة مبوجب الفأن تكفل  -  ٢  
مونتريال، عندما تصدر تراخيص إعفاءات االستخدام الضروري أو اإلذن ا أو ختصيصها ألي 

، بأن ٤/٢٥  من املقرر) ب (١صاحب صناعة ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، وفقاً للفقرة 
 وما بعدها، حبيث ال حيتفظ ١٩٩٦ا قبل تأخذ يف االعتبار خمزونات املواد اخلاضعة للرقابة يف الفترة م
  .أي صاحب مصنع بإمدادات تشغيلية ألكثر من عام واحد

  ٢٠/٢ للمقرر املرفق
 من مركبات الكربون ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ا لالستخدام الضروري يف عامي الكميات املأذون 

  ن لألطرافالكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت أقرها االجتماع العشرو

  )باألطنان املترية(الكمية   الطرف
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

  صفر  ٢٢  اجلماعة األوروبية
  ٩٢  -  الواليات املتحدة األمريكية

  صفر  ٢٤٨  االحتاد الروسي

  ٥ من املادة ١إعفاءات االستخدام الضروري املمنوحة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة   :٢٠/٣
 للتخلص من بعض املواد اخلاضعة للرقابة ٢٠١٠ عام  املوعد الوشيك يفإذ يضع يف اعتباره  

  ،٥ من املادة ١يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 تنفيذا فعاال وجعل عملية إعفاء االستخدام ٤/٢٥ من املقرر ٧ يف تنفيذ الفقرة ورغبة منه  

ألطراف الضروري املستعملة حاليا واملقررات املتصلة بذلك منطبقة بصورة كاملة على كل من ا
، رهنا بتواريخ التخلص بالنسبة إىل تلك األطراف، واألطراف ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

  غري العاملة مبوجب تلك املادة،
 قد تكون تعد ٥ من املادة ١ أن بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة وإذ يأخذ يف االعتبار  

  ات يف إعدادها،ألول مرة ترشيحات لإلعفاء، وقد تواجه لذلك صعوب
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  :أن يجري التعديالت التالية يف املقررات املذكورة أدناه  -  ١  
لغري ”أو مصطلح “ ٥غري العاملة مبوجب املادة ”حذف اإلشارة إىل مصطلح   )أ(  

  من العناوين واألحكام التالية للمقررات السابقة التالية لألطراف؛“ ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
، ١٧/٥، و ٩/١٤، و ٨/١١، و ٨/١٠، و ٨/٩ررات عناوين املق  ‘١’

  ؛١٩/١٣، و ١٨/٧و
  ؛٨/١٠ من املقرر ٩- ١السطر األول من الفقرات   ‘٢’
  ؛١٥/٥ من املقرر ٦و ) أ (٥ و ٣ و ٢الفقرات   ‘٣’
  ؛١٨/٧ من املقرر ٣ و ٢الفقرتان   ‘٤’
  ؛١٨/١٦ من املقرر ٧السطر األول من الفقرة   ‘٥’

 من بروتوكول ٥غري العاملة مبوجب املادة ”ح حذف اإلشارة إىل مصطل  )ب(  
  :من العناوين واألحكام التالية للمقررات السابقة لألطراف كما يلي“ مونتريال

  ؛١٧/٥ من املقرر ٢الفقرة   ‘١’
  ؛١٩/١٣ من املقرر ٣ و ٢الفقرتان   ‘٢’

يف األحكام “ التخلص التدرجيي”مبصطلح “ ١٩٩٦”االستعاضة عن التاريخ   )ج(  
  : للمقررات السابقة لألطرافالتالية

  ؛١٧/٥ من املقرر ٢الفقرة   ‘١’
  ؛١٨/٧ من املقرر ٢الفقرة   ‘٢’
  ؛١٩/١٣ من املقرر ٢الفقرة   ‘٣’

  : نصها كالتايل١٧/٥ يف املقرر ٣إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة   )د(  
، إىل ١٥/٥ من املقرر ٦ أن يطلب، بالرجوع إىل الفقرة - مكررة ٣

 من بروتوكول مونتريال تزويد أمانة ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة األطراف العاملة 
األوزون، قبل االجتماع الثاين والعشرين لألطراف، بالتاريخ الذي ستقترح فيه 
الئحة أو لوائح جتعل الغالبية العظمى من مركبات الكربون الكلورية فلورية 

يكون السالبوتامول املكون املستعملة يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت ال 
  النشط الوحيد فيها، غري ضرورية؛

  : نصها كما يلي٩/١٩ من املقرر ٥إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة   )ه(  
 ٥ من املادة ١ أن يطلب إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة -  مكررة٥

اليت تتقدم بترشيحات إلعفاء االستخدام الضروري ملركبات الكربون الكلورية 
الفلورية املستعملة يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لعالج مرض الربو 
وانسداد الشعب اهلوائية املزمن، تقدمي استراتيجية انتقالية مبدئية، وطنية أو إقليمية، 
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 لتعميمها على كل ٢٠١٠ديسمرب /  كانون األول٣١إىل أمانة األوزون حبلول 
، كلما أمكن ٥ من املادة ١وجب الفقرة وتشجع األطراف العاملة مب. األطراف

 كانون ٣١ذلك، على أن تضع وتقدم إىل األمانة استراتيجية انتقالية مبدئية حبلول 
 من ١وينبغي أن تراعي األطراف العاملة مبوجب الفقرة . ٢٠٠٩ديسمرب /األول
عب ؛ عند إعداد االستراتيجية االنتقالية توافر عالجات الربو وانسداد الش٥املادة 

اهلوائية املزمن وأسعارها يف البلدان اليت تستورد يف الوقت احلايل أجهزة االستنشاق 
  باجلرعات املقننة اليت حتتوي على مركبات كربونية كلورية فلورية؛

  : نصها كالتايل١٢/٢ من املقرر ٢إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة   )و(  
نشاق باجلرعات  أن استخدام أي من منتجات أجهزة االست-  مكررة٢

 كانون ٣١املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية متت املوافقة عليها بعد 
 ٣١، باستثناء أي منتج يكون قيد التسجيل واملوافقة حبلول ٢٠٠٨ديسمرب /األول

أو مرض انسداد الشعب اهلوائية /، لعالج داء الربو و٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
، ليس استخداما ضروريا، ما ٥ من املادة ١مل مبوجب الفقرة املزمن يف طرف عا

  ؛٤/٢٥من املقرر ) أ (١الفقرة  مل يف املنتج باملعايري الواردة يف
  : نصها كالتايل١٥/٥ من املقرر ٤إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة   )ز(  

 أنه لن يتم التصريح بأية كمية من مركبات الكربون الكلورية -   مكررة٤
الستخدام الضروري بعد بدء االجتماع احلادي والعشرين لألطراف إذا مل فلورية ل

 قد قدم إىل أمانة ٥ من املادة ١يكن مقدم الترشيح العامل مبوجب الفقرة 
خطة عمل أولية بشأن التخلص التدرجيي من االستخدام احمللي ألجهزة “ األوزون

ون الكلورية فلورية اليت االستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية على مركبات الكرب
يكون العنصر النشط الوحيد فيها هو السالبوتامول، يف موعد يتيح لألطراف النظر 

  .فيها خالل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية
أن يراعي كل من األطراف مقدمة الترشيحات إلعفاء االستخدام الضروري   -  ٢  

ييم االقتصادي الذي يستعرض الترشيحات إلعفاء االستخدام الضروري وفريق التكنولوجيا والتق
املقررات املذكورة أعاله يف شكلها املعدل عند دراسة الترشيحات إلعفاء االستخدام الضروري يف 

   وما بعده، رهنا مبراعاة أية مقررات أخرى تتخذها األطراف يف املستقبل؛٢٠٠٩عام 
ج التغيريات أعاله يف مقررات األطراف اليت يتضمنها أن يطلب من األمانة أن تدر  -  ٣  

دليل بروتوكول مونتريال عن تنقيحه التايل وأن تدرج مالحظة يف ذلك الدليل بأن املقررات ذات 
  الصلة تشمل التعديالت املعتمدة ذا املقرر؛

 ٣  إىل١أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يورد الفقرات من   -  ٤  
أعاله يف طبعة منقحة من دليل الترشيحات لالستخدام الضروري وأن يقدم، لنظر األطراف، 

  .مقترحات بشأن أي تغيريات مناسبة يف الدليل وتوقيت إجراء تلك التغيريات
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ألغراض أجهزة االستنشاق باجلرعات إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية دفعة واحدة   :٢٠/٤
  املقننة

بأنّ إنتاج واستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف األطراف العاملة م إذ يسلّ  
، مع احتمال ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ سوف يتوقّفان اعتباراً من ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

  وجود إعفاءات ممكنة األوجه لالستخدام الضروري،
 تستورد من أطراف ٥ من املادة ١فقرة  عديدة عاملة مبوجب البأنّ أطرافاً  أيضاًوإذ يسلّم  

 أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة خالية من مركبات ٥ من املادة ١غري عاملة مبوجب الفقرة 
  الكربون الكلورية فلورية،

أن اإلنتاج لدفعة واحدة يتيح مزايا حمتملة تغين عن الترشيحات السنوية إلعفاء وإذ يدرك   
 من أجل تلبية االحتياجات الصيدالنية من مركبات ٤/٢٥قرر االستخدام الضروري مبوجب امل

  الكربون الكلورية فلورية؛
فريق التكنولوجيا والتقييم  طلبت أن يقيم ١٨/١٦ من املقرر ١٢إىل أنّ الفقرة وإذ يشري   

 حصرا الكميات إلنتاج حمدود دفعة واحدة من مركبات الكربون الكلورية فلورية”االقتصادي 
 ٥ من املادة ١ة االستنشاق باجلرعات املقننة يف كل من األطراف العاملة مبوجب الفقرة أجهزإلنتاج 

  ،“٥ من املادة ١وغري العاملة مبوجب الفقرة 
مركبات قدمت استنتاجات بشأن كميات نة اخليارات التقنية الطبية إىل أنّ جلوإذ يشري   

يف نة أجهزة االستنشاق باجلرعات املقنتاج  إلن٢٠٠٨ اليت قد تلزم يف عام الكربون الكلورية فلورية
   دون غريها من األطراف،٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

بأن جلنة اخليارات التقنية الطبية أبلغت، أن هناك حاجة إىل توفري املزيد من وإذ يسلّم   
، باستثناء ٥مبوجب املادة املعلومات عن عمليات محلة اإلنتاج النهائية بالنسبة لألطراف العاملة 

  طرف واحد من كبار املصنعني،
أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريراً إىل اجتماع   -  ١  

األطراف احلادي والعشرين، وأن يزود قبل ذلك االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح 
  :العضوية بتقرير أويل عن

يت احملتمل حلملة اإلنتاج النهائية، مراعيا مجلة أمور منها املعلومات املقدمة التوق  )أ(  
، ٥ من املادة ١  ، واحتمال أن تعد بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة٢٠١٠يف الترشيحات لعام 

ألول مرة، ترشيحات إلعفاء االستخدام الضروري وتعرضها على االجتماع احلادي والعشرين 
  لألطراف؛
اخليارات للتخزين الطويل األجل ملا ينتج من كميات مركبات الكربون الكلورية   )ب(  

فلورية لألغراض الصيدالنية وتوزيعها وإدارا، قبل أن حتتاج إليها األطراف، مبا يف ذلك الطرق 
  ؛٥ من املادة ١احلالية اليت تستعملها األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
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إىل أدىن حد من احتماالت اإلفراط أو التقصري يف إنتاج خيارات التقليص   )ج(  
  مركبات الكربون الكلورية فلورية ضمن محلة ائية؛

الترتيبات التعاقدية اليت قد تلزم على ضوء النماذج اليت تعتمدها حاليا األطراف   )د(  
 الضروري مبا يتسق  اليت تقدم ترشيحات إلعفاء االستخدام٥ من املادة ١غري العاملة مبوجب الفقرة 

  ؛٤/٢٥مع املقرر 
اخليارات خلفض إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية املعدة لألغراض غري   )ه(  

  الصيدالنية، وكذلك اخليارات للتخلّص النهائي من هذه املركبات؛
 إىل أمانة الصندوق متعدد األطراف أن تزود االجتماع التاسع والعشرين يطلب  -  ٢  
لعامل مفتوح العضوية بتقرير عن حالة اتفاقات حتويل مرافق صنع أجهزة االستنشاق للفريق ا

، وعن تنفيذ املشاريع ٥ من املادة ١باجلرعات املقننة املوجودة يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  .اليت متت املوافقة عليها

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ يف عامي ة لربوميد امليثيل احلرجاتإعفاءات االستخدام  :٢٠/٥
 إىل األعمال اليت قام ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة مع التقدير إذ يشري  

  اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل التابعة له،
كميات من بروميد امليثيل دعمت قدمت طلبات إلعفاء أن األطراف اليت  وإذ يالحظ  

 وأن ،١/٤ - طلوب مبقتضى مقرر االجتماع االستثنائي امل وفقطلباا باستراتيجيات إلدارة املادة 
  عليها أن تقدم معلومات مستكملة بصورة دورية،

يف اجلدول بينة ، امل٢٠٠٩يسمح، لفئات االستخدام احلرج املتفق عليها لعام أن   -  ١  
رر ومقرر  كل طرف، رهناً بالشروط املنصوص عليها يف هذا املق بالنسبة إىلألف يف مرفق هذا املقرر
، وبقدر ما تكون تلك الشروط قابلة للتطبيق، مبستويات اإلنتاج ١/٤ -االجتماع االستثنائي 

والالزمة للوفاء بأوجه االستخدام  يف اجلدول باء يف مرفق هذا املقرر املبينة ٢٠٠٩واالستهالك لعام 
  ؛١٩/٩إىل الكميات املسموح ا مبوجب املقرر احلرج باإلضافة 

 يف اجلدول بينة امل٢٠١٠مح، لفئات االستخدام احلرج املتفق عليها لعام أن يس  -  ٢  
 كل طرف، رهناً بالشروط املنصوص عليها يف هذا املقرر ومقرر  بالنسبة إىلجيم يف مرفق هذا املقرر

، وبقدر ما تكون الشروط قابلة للتطبيق، مبستويات اإلنتاج واالستهالك ١/٤ - االجتماع االستثنائي 
، على أوجه االستخدام احلرجللوفاء بوالالزمة  يف اجلدول دال يف مرفق هذا املقرر املبينة ٢٠١٠لعام 

أساس أن اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال قد يقر مستويات إنتاج واستهالك فئات 
  ؛٩/٦وفقاً للمقرر إضافية استخدام 
 يكفل القيام سنوياً يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أنأن   -  ٣  

 إىل األطراف يف تقريره بالغهاباستكمال االستنتاجات احلديثة املتعلقة مبعدل اعتماد البدائل، وإ
  األول من كل عام وإىل الفريق لالستعانة ا يف عمله؛
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التكميلية طلبات الأن يتوخى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، عند تقييم   -  ٤  
 حمدد، مراعاة أحدث املعلومات، مبا يف بالنسبة إىل ترشيح ٢٠١٠رج لعام احلم ستخداالاإلعفاء 

 على ٢٠١٠  و٢٠٠٩االستخدام احلرج يف عامي أوجه ذلك أي معلومات عن تنفيذ كل ما يتعلق ب
  ؛٩/٦ من املقرر ٢الصعيد احمللي، وفقاً للفقرة 

 املستويات رج يتجاوزاحلستخدام ال طرف له مستوى إعفاء اأن يعوض أي  -  ٥  
 أي فروق بني تلك املستويات ، عنستخدام احلرجألوجه اال ا لإلنتاج واالستهالك  لهاملسموح

  باستخدام كميات بروميد امليثيل من املخزونات اليت أقر الطرف بوجودها؛
تسعى األطراف لترخيص كميات بروميد امليثيل لالستخدام احلرج أو إصدار أن   -  ٦  

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

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

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

  السنة اليت يسري عليها هذا املقرر؛
 على أن ينشر سنوياً املواظبةادي يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصأن   -  ٨  

ما حبوزة كل طرف مقدم يف تقريره املرحلي قبل كل اجتماع للفريق العامل املفتوح العضوية، 
   بروميد امليثيل وفقاً ملا أورده ذلك الطرف يف تقرير إطاره احملاسيب؛لترشيح من حمزونات

ربوميد عنية بملاخليارات التقنية  جلنة ا املستمرة املتأتية عن خربةسامهةامليعترف بأن   -  ٩  
 من اختصاصات فريق التكنولوجيا ١ -  ٤اللجنة، وفقاً للبند تكفل أن على يوافق أن امليثيل، و

فيما بني مجيع  كاملة ق اآلراء حبيث تشمل مناقشةوالتقييم االقتصادي، وضع توصياا بطريقة توافُ
  ؛ي اخلربات املختصة يف وضع توصياا وأن تكفل إشراك األعضاء ذوأعضاء اللجنة احلاضرين

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن تتضمن توصياته بشأن   -  ١٠  
االستخدامات احلرجة الواردة يف تقريره السنوي أسباباً واضحة للتوصيات، وأن تقوم جلنة اخليارات 

ة من األطراف، بتقدمي تلك املعلومات علومات إضافيملالتقنية لربوميد امليثيل، مىت ما وردت طلبات 
  يف غضون أربعة أسابيع من تقدمي تلك الطلبات؛

ستخدام حرج أو تأذن أو ألوجه ااألطراف اليت ترخص بروميد امليثيل طلب تأن   -  ١١  
 االنبعاثات، مثل األغشية الكتيمة استعمال تقنيات اإلقالل إىل احلد األدىن من، هتصرح ب

 مىت ،أو غريها من التقنيات اليت تعزز محاية البيئة/ الغشائية واحلقن العميق ووتكنولوجيات احلواجز
  ما كانت جمدية تقنياً واقتصادياً؛

كفالة أن تكون استراتيجيته الوطنية إلدارة التخلص  كل طرف أن يواصل  -  ١٢  
 من مقرر ٣فقرة  األهداف احملددة يف الالتدرجيي التام من االستخدام احلرج لربوميد امليثيل تتناول
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، وأنه ينبغي أن يقوم كل طرف دوريا باستكمال استراتيجيته الوطنية ١/٤ - االجتماع االستثنائي 
لتوفري معلومات جديدة عن اإلجراءات، مثل حتديد البدائل أو هلا ملحقات إلدارة التخلص أو تقدمي 

تخدام احلرج وبيان التقدم التحديث التنظيمي، املتخذة إلحراز تقدم هام يف خفض الترشيحات لالس
  املتوخى حاليا حنو ختفيض تدرجيي؛

أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يكفل لدى دراسته   -  ١٣  
الترشيحات حتليل تأثري اللوائح والقوانني الوطنية ودون الوطنية واحمللية على احتمال استخدام بدائل 

  ره عن الترشيح لالستخدام احلرج وصفا لذلك التحليل؛بروميد امليثيل وأن يدرج يف تقري

  ٢٠/٥مرفق املقرر 
  ٢٠١٠و ٢٠٠٩ لعامي ة لربوميد امليثيل احلرجاتإعفاءات االستخدام

  )باألطنان املترية (٢٠٠٩فئات االستخدام احلرج املتفق عليها لعام   -اجلدول ألف 
  )٤,٧٤(املعجنات   كندا

 -، زهور الزينة )١٢٥,٠٠٠(، اجلعفيل )٠,٣٠٠(قيق ، مطاحن الد)٢,١٠٠(التمر   إسرائيل
 - ، مشام)٣٤,٦٩٨( احلقول املفتوحة -، زهور الزينة )٨٥,٤٣١( صوب -األبصال

، )٩٥,٠٠٠ ( احللوة، البطاطس)٧٥,٠٠٠ (البطاطس، )٨٧,٥٠٠(صوب وحقلي 
 Sharon) صوب –فراولة فاكهة ال، )٢٨,٠٧٥ ((Sharon and Gaza) فراولة أرضية

and Gaza)) ٧٧,٧٥٠(  

  )باألطنان املترية (٢٠٠٩مستويات اإلنتاج واالستهالك املسموح ا لعام   -اجلدول باء 
  ٤,٧٤  كندا

  ٦١٠,٥٥٤  إسرائيل

  )باألطنان املترية (٢٠١٠فئات االستخدامات احلرجة املتفق عليها لسنة   -اجلدول جيم 
  )٦,٦٥(، األرز )٢٩,٧٩٠(الفراولة األرضية   سترالياأ

  )٧,٤٦٢) ( إدواردبرنسجزيرة (، الفراولة األرضية )٢٢,٨٧٨(املطاحن   كندا
، )٥٣,٤٠٠( حقول -، اجلرتبيل)٣٠,٦٩٠(، اخليار )٥,٤٠٠(الكستناء   اليابان

، الفلفل األخضر واحلار )٨١,٧٢(، الشمام )٨,٣٠٠( صوب -اجلرتبيل
  )١٤,٥٠٠(، البطيخ )٧٢,٩٩(

 )إزالة حبوب الكاكاو (هياكل/سلع أساسية، )١٩,٢٤٢(سلع أساسية   الواليات املتحدة
، حلم خرتير مقدد )١٧٣,٠٢٣ (مطاحن ومرافق جتهيز، )٣٧,٧٧٨(

  حقول- نباذجنا، )٣٠٢,٩٧٤( قرعيات ،)٤,٤٦٥(وجمفف 
 فاكهة، - أمهات مشاتل ،)١١٧,٨٢٦ (شتالت غابات، )٣٢,٨٢٠(

، نباتات )٢١٥,٨٠٠(، إعادة غرس البساتني )١٧,٣٦٣ (فستق، زهور
  حقلي- ، فاكهة الفراولة)٤٦٣,٢٨٢ ( حقلي، فلفل)٨٤,٦١٧(ة زين
  حقلي-طماطم ، )٤,٦٩٠(، فراولة أرضية )١٠٠٧,٤٧٧(
  )١٤,٥١٥ (البطاطس احللوة، )٧٣٧,٥٨٤(
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  )باألطنان املترية (٢٠١٠مستويات اإلنتاج واالستهالك املسموح ا لعام   -اجلدول دال 
  ٣٦,٤٤  أستراليا
  ٣٠,٣٤  كندا
  ٢٦٧,٠  اليابان

  *٢ ٧٦٣,٤٥٦  الواليات املتحدة

  .ناقصاً األرصدة املتاحة  *
اإلجراءات اليت تتخذها األطراف خلفض استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الصحي   :٢٠/٦

  ومعاجلات ما قبل الشحن وما يتصل بذلك من إنبعاثات
معاجلات ما قبل الشحن  بأن استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الصحي وإدراكاً منه  

 حاء من ٢ من املادة ٦ميثل استخداماً ملادة مستنفدة لألوزون غري خاضعة للرقابة، عمالً بالفقرة 
 الذي وضعه فريق التقييم العلمي، يبني أن ٢٠٠٦بروتوكول مونتريال، وأن تقرير التقييم لعام 

دام هذه املادة يف أغراض احلجر الصحي اإلنبعاثات املرتبطة باإلعفاءات املستمرة أو املوسعة الستخ’’
  ،‘‘)٦(]طبقة األوزون[ومعاجلات ما قبل الشحن قد يؤجل أيضا انتعاش 

 من بروتوكول مونتريال تتطلب من األطراف اإلبالغ عن الكمية ٧ إىل أن املادة وإذ يشري  
شحن، وأن السنوية من بروميد امليثيل املستخدمة يف أغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل ال

 حيث األطراف على تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل رصد استخدام بروميد امليثيل، ١١/١٣املقرر 
  حسب السلع والكميات، يف أغراض احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن،

 الذي حيث األطراف على االمتناع عن استخدام بروميد ٧/٥املقرر  إىل  أيضاًوإذ يشري  
ام تكنولوجيات غري مستنفدة لألوزون حيثما كان ذلك ممكناً، وإىل املقرر امليثيل، وعلى استخد

 الذي يشجع األطراف على استخدام تكنولوجيات االستعادة وإعادة التدوير، حيثما تكون ١١/١٣
  جمدية تقنيا واقتصاديا، إىل أن تصبح بدائل متاحة،

ل، وحيثما كان ذلك ممكناً من  من جديد أمهية إدارة أوجه استخدام بروميد امليثيوإذ يؤكد  
ناحية اقتصادية وتقنية، االستعاضة عنه يف أغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، وفقاً 

  ،١٧/١٥للمذكور يف املقرر 
على أن بروميد امليثيل مادة مستنفدة لألوزون شديدة الفعالية وأا والعديد من  وإذ يشدد  

تأثريات بليغة يف الصحة البشرية، وعلى األخص بالنسبة إىل أشكاهلا البديلة مواد خطرة سببت 
  العمال يف املوانئ ويف املستودعات يف بعض األطراف،

أن العديد من األطراف قد اعتمدت على بروميد امليثيل يف التجارة ويف حفظ  وإذ يدرك  
حة ومقبولة التنوع البيولوجي وأا سوف تستمر يف ذلك إىل أن تصبح بدائل هلذه املادة متا

  لالستخدام يف كل أغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن،
                                                        

)٦( Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2006, p. 21. Available at the website 
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2006/index.shtml. 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2006/index.shtml
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باجلهود اليت بذلتها عدة أطراف للتخلص التدرجيي من استخدام بروميد امليثيل  واعترافاً منه  
يف أغراض احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن أو خلفضه وخفض إنبعاثات تلك املادة، سواء 

  ئل لتلك املادة أو استخدام تكنولوجيات االسترجاع،عن طريق اعتماد بدا
 مع التقدير باجلهود املشتركة اليت بذلتها أمانة األوزون وأمانة االتفاقية الدولية وتسليماً منه  

لوقاية النباتات يف استعراض البدائل لربوميد امليثيل ألغراض الصحة النباتية، وال سيما مبوجب املعيار 
ولية لتدابري الصحة النباتية، وتوصية االتفاقية اليت تشجع األطراف على وضع  من املعايري الد١٥

أو خفض ذلك /وتنفيذ استراتيجيات حتل حمل استخدام بروميد امليثيل يف تطبيقات الصحة النباتية و
  االستخدام،

أن استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل  وإذ ال يفوته  
  ا زال يتزايد يف عدة مناطق من العامل، الشحن م
الفجوات احلالية يف البيانات وللحاجة إىل معلومات أفضل لرصد وحتليل  وإذ يدرك  

االجتاهات يف استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، وتعزيزاً 
ملعفاة لالستخدام يف أغراض احلجر لتحديد الفرص خلفض الكميات العاملية من بروميد امليثيل ا
  الصحي ومعامالت ما قبل الشحن مبوجب بروتوكول مونتريال،

أن حيث األطراف اليت مل تبلّغ بياناا عن استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر   -  ١  
، أن تفعل ذلك حبلول ٧ من املادة ٣الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، وفق املطلوب يف الفقرة 

  ، وأن تقدم تلك البيانات سنوياً بعد ذلك؛٢٠٠٩أبريل /اننيس
  :يطلب إىل أمانة األوزون  -  ٢  
 من ٦- ٥أن تستكمل تعريف معاجلات ما قبل الشحن يف الفقرة   )أ(  
  ؛١١/١٢املبادئ التوجيهية إلبالغ البيانات، حبيث تعكس املقرر /التعليمات
نات اإلنتاج واالستهالك اليت تبلّغ عنها أن تنشر يف موقعها على الشبكة العاملية بيا  )ب(  

 بشأن بروميد امليثيل املستخدم يف أغراض احلجر الصحي، ٧ من املادة ٣األطراف مبوجب الفقرة 
  ومعاجلات ما قبل الشحن؛

أن يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تنظر يف املعلومات املبلغ عنها عن بروميد امليثيل   -  ٣  
، وفقا ٧ من املادة ٣حي ومعاجلات ما قبل الشحن، مبوجب الفقرة املستخدم يف أغراض احلجر الص

  إلجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال؛
أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يستعرض، بالتشاور مع   -  ٤  

استخدام بروميد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، كل املعلومات ذات الصلة املتاحة حاليا عن 
امليثيل يف أغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن وما يتصل بذلك من انبعاثات؛ وأن يقيم 
االجتاهات يف أوجه االستخدام الرئيسية، والبدائل املتاحة وغري ذلك من خيارات ختفيف آثار هذه 
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ات واإلجراءات اإلضافية اليت قد املادة، واحلواجز اليت تعترض سبيل اعتماد بدائل أو البت يف املعلوم
  :تكون مطلوبة للوفاء ذه األهداف، وأن يتضمن هذا التقييم

وصفا لغالبية أحجام بروميد امليثيل املستخدمة يف أغراض احلجر الصحي   )أ(  
  ومعاجلات ما قبل الشحن، حسب أوجه االستخدام الرئيسية واآلفات املستهدفة؛

ات البديلة، تقنيا واقتصاديا، ألوجه االستخدام الرئيسية توافر املواد والتكنولوجي  )ب(  
  لربوميد امليثيل، حسب احلجم، وتكنولوجيات استعادة بروميد امليثيل، واحتوائه وإعادة تدويره؛

أوجه االستخدام يف أغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن اليت ال   )ج(  
   جدوى البدائل تقنيا واقتصاديا أو حتديد اعتمادها؛توجد هلا بدائل حىت تارخيه، وتقييم أسباب عدم

أمثلة توضيحية للوائح أو غريها من التدابري ذات الصلة اليت تؤثر مباشرة على   )د(  
مبا يف ذلك املعلومات (استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن 

  ؛)١٠/١١املطلوبة يف املقرر 
  ألخرى اليت حتول دون اعتماد بدائل لربوميد امليثيل؛احلواجز ا  )ه(  
مشاريع توضح اجلدوى التقنية واالقتصادية للبدائل، مبا فيها التكنولوجيات   )و(  

  الستعادة بروميد امليثيل املستخدم يف احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، وتدمريه؛
 أن يقدم مشروع تقرير يستند أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -  ٥  

إىل حتليل املعلومات املتاحة للفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والعشرين، يبين 
ااالت اليت ال تتوافر فيها معلومات كافية، ويفسر، حيثما اقتضى األمر، سبب عدم كفاية البيانات 

  ت املطلوبة إلجراء حتليل مرضٍ؛ويقدم مقترحا عمليا بأفضل طريقة جلمع املعلوما
أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرا ائيا يربز   -  ٦  

ااالت اليت توجد فيها معلومات كافية تبين الغرض إلجراء ختفيضات يف استخدام بروميد امليثيل يف 
ه، مبا يف ذلك قائمة بالتكنولوجيات أغراض احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، ويف انبعاثات

املتاحة الستعادة بروميد امليثيل، لكي تدرسه األطراف، وحيث ال توجد معلومات كافية، أن يقدم 
  مقترحا ائيا مبواصلة مجع البيانات لينظر فيه االجتماع التاسع والعشرون لألطراف؛

قا الختصاصاته، أن يورد أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وف  -  ٧  
فئات االستخدام اليت صنفت بوصفها من أوجه االستخدام يف احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل 
الشحن من جانب بعض األطراف ولكن ليس من جانب غريها من األطراف، حبلول موعد 

 أن االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، وأنه مطلوب من تلك األطراف
تبسط أسباب قيامها بذلك كيما يتمكن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي من إدراجها يف 

  تقريره النهائي إىل اجتماع األطراف احلادي والعشرين؛
أن يطلب إىل أمانة األوزون أن تنظم، بالتعاون مع فريق التكنولوجيا االقتصادي   -  ٨  

ات وغريمها من اهليئات ذات الصلة، على هامش اجتماع وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
 من هذا املقرر وغريه ٤تقرير املشار إليه يف الفقرة الاألطراف احلادي والعشرين، حلقة عمل ملناقشة 

  من املدخالت بغية البت يف إمكانية اختاذ إجراءات أخرى؛
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مانة االتفاقية الدولية أن يطلب من أمانة األوزون أن تعزز تعاوا وتنسيقها مع أ  -  ٩  
  ؛١٨/١٤ و ١٧/١٥لوقاية النباتات، وفقا للمقررين 

أن يستحث األطراف، وفقا لتوصيات االجتماع الثالث للجنة املعنية بالصحة   -  ١٠  
النباتية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، على أن تضع خططا وطنية تشرح اإلجراءات اليت 

أو خفض انبعاثات بروميد /عمال بروميد امليثيل لتدابري الصحة النباتية وستساعدها يف خفض است
امليثيل، وأن جتعل تلك االستراتيجيات متاحة لألطراف األخرى عن طريق أمانة األوزون، وكلما 
أمكن قبل موعد اجتماع األطراف احلادي والعشرين، وجيوز أن تشمل االستراتيجية جماالت العمل 

  :التالية
  ستعاضة عن استعمال بروميد امليثيل؛اال  )أ(  
  خفض استعمال بروميد امليثيل؛  )ب(  
  اخلفض املادي النبعاثات بروميد امليثيل؛  )ج(  
  .التسجيل الدقيق لكميات بروميد امليثيل املستخدمة يف تدابري الصحة النباتية  )د(  

  اإلدارة السليمة بيئياً ملخزونات املواد املستنفدة لألوزون  :٢٠/٧
أن يدعو األطراف ووكاالت التمويل الدولية، مبا يف ذلك الصندوق املتعدد   -  ١  

األطراف، ومرفق البيئة العاملية، والوكاالت املهتمة األخرى، إىل متكني الوصول إىل حلول عملية 
بغرض احلصول على معرفة أفضل بوسائل ختفيف حدة انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون وتدمري 

واد املستنفدة لألوزون، وبالتكاليف املتصلة جبمع املواد املستنفدة لألوزون ونقلها خمزونات امل
  .٥ من املادة ١وختزينها وتدمريها، وباألخص يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تنظر على وجه   -  ٢  
جتريبية مما قد يغطي مجع املواد املستنفدة لألوزون ونقلها وختزينها االستعجال يف البدء يف مشاريع 

وجيوز للجنة التنفيذية أن تنظر، كأولوية متهيدية، يف مشاريع تركز على األرصدة امعة . وتدمريها
من املواد املستنفدة لألوزون ذات اإلمكانات العالية إلحداث احترار عاملي خالص، يف عينة متثيلية 

ومن املفهوم أن هذه األولوية . ٥ من املادة ١اف متنوعة إقليمياً تعمل مبوجب الفقرة من أطر
التمهيدية لن حتول دون الشروع يف أنواع أخرى من املشاريع التجريبية مبا يف ذلك مشاريع بشأن 

افة وتسعى هذه املشاريع، باإلض. اهلالونات ورابع كلوريد الكربون، إذا كانت هلا قيمة دليلية هامة
إىل محاية طبقة األوزون، إىل توليد بيانات وخربات عملية بشأن طرائق اإلدارة والتمويل، وحتقيق 

  .الفوائد املناخية، وتستكشف فرص زيادة التمويل املشترك
أن تستحث األطراف على استحداث أو دراسة املزيد من التحسينات يف تنفيذ   -  ٣  

اإلقليمية وغريها من التدابري ملنع تصريف أو تسريب أو أو /االستراتيجيات التشريعية الوطنية و
  :انبعاث املواد املستنفدة لألوزون بأن تكفل

االستعادة الصحيحة للمواد املستنفدة لألوزون من املعدات احملتوية على هذه   )أ(  
 املواد، أثناء صيانتها واستخدامها وعند اية فترة عمرها، وحيثما أمكن من تلك املستخدمة يف

  التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، والوقاية من احلريق، واملواد املذيبة وعوامل التصنيع؛
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استخدام أفضل املمارسات ومستويات األداء، ملنع انبعاث املواد املستنفدة   )ب(  
 أو لألوزون عند اية دورة حياة املنتج، سواء بواسطة استعادا أو إعادة تدويرها أو استردادها

  .إعادة استخدامها كعوامل وسيطة أو تدمريها
أن تستحث مجيع األطراف على استحداث أو دراسة حتسينات يف االستراتيجيات   -  ٤  

الوطنية أو اإلقليمية بشأن إدارة املخزونات، مبا يف ذلك أحكام مكافحة االجتار غري املشروع بتطبيق 
  .١٩/١٢التدابري املذكورة يف املقرر 

دعو األطراف إىل تقدمي استراتيجياا الوطنية واستكماالا الالحقة إىل أمانة أن ي  -  ٥  
األوزون يف أسرع موعد ممكن بغرض تشارك املعلومات واخلربات، مبا يف ذلك مع املهتمني باألمر 
من أصحاب املصلحة يف اتفاقات بيئية متعددة األطراف أخرى، مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

 تغري املناخ وبروتوكول كيوتو التابع هلا واتفاقية بازل للتحكم يف حركة النفايات اخلطرة بشأن
وستنشر االستراتيجيات يف موقع أمانة األوزون يف الشبكة العاملية الذي . والتخلص منها عرب احلدود

  جيري حتديثه بانتظام؛
ون قابال للتطبيق ينبغي أن يشري إىل أن أي مشروع ينفذ وفقاً هلذا املقرر حني يك  -  ٦  

أو اإلقليمية والدولية مثل تلك اليت أوجبتها اتفاقية بازل /أن يتم مبا يتفق مع املتطلبات الوطنية و
  .واتفاقية روتردام

أن تطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يضطلع بتحليل شامل   -  ٧  
لألوزون، واضعا يف االعتبار التكاليف االقتصادية لتكاليف ومنافع تدمري خمزونات املواد املستنفدة 

واملنافع البيئية اليت تعود على طبقة األوزون والبيئة من التدمري مقابل إعادة تدوير تلك املواد 
  :وينبغي أن يغطي التقرير، على وجه اخلصوص، العناصر التالية. واستردادها وإعادة استخدامها

ة عن خمزونات املواد املستنفدة لألوزون، وإجياز تلك توحيد مجيع البيانات املتاح  )أ(  
املعلومات اليت حتدد القطاعات اليت تكون استعادة املواد املستنفدة لألوزون جمدية فيها من الناحيتني 

  التقنية واالقتصادية؛
مستويات كل مقدار من مقادير التلطيف احملتملة، استناداً إىل تصنيف املخزونات   )ب(  

الوصول إليها بواسطة جهود منخفضة ومتوسطة ومرتفعة تبعاً للمواد والقطاعات اليت ميكن 
  واألقاليم، وتبعاً لألقاليم الفرعية حيثما أمكن؛

تقييم املنافع والتكاليف املصاحبة لكل فئة من فئات املخزونات، من حيث إمكانية   )ج(  
  استنفاد األوزون وإمكانية إحداث االحترار العاملي؛

 احملتملة أو اآلثار البيئية املعاكسة األخرى اليت قد “احلوافز املعاكسة”شاف استك  )د(  
تكون مصاحبة الستراتيجيات تلطيف معينة، ال سيما تلك املتصلة باالستعادة وإعادة التدوير من 

  أجل إعادة االستخدام؛
ون وتدمريها، النظر يف التأثريات اإلجيابية والسلبية الستعادة املواد املستنفدة لألوز )ه(  

  مبا يف ذلك اآلثار املناخية املباشرة وغري املباشرة؛



UNEP/OzL.Conv.8/7-UNEP/OzL.Pro.20/9 

62 

النظر يف اآلثار التقنية واالقتصادية والبيئية آلليات احلوافز للنهوض بتدمري الفائض   )و(  
  .من املواد املستنفدة لألوزون

يف أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريراً مرحلياً   -  ٨  
وقت يتيح نشره قبل شهر من انعقاد االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية، 
وأن يقدم تقريراً ائياً قبل شهر من انعقاد االجتماع الواحد والعشرين لألطراف يف بروتوكول 

  .مونتريال
املتعدد أن يطلب إىل أمانة األوزون أن تتشاور، مبساعدة من أمانة الصندوق   -  ٩  

األطراف، مع خرباء من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومرفق البيئة العاملية، 
والس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، والبنك الدويل، وغريهم من خرباء التمويل ذوي الصلة، 

 لألوزون وتدمريها، على أن لوضع تقرير عن فرص التمويل املمكنة إلدارة خمزونات املواد املستنفدة
يقدم التقرير إىل األطراف الستعراضه والتعليق عليه قبل شهر من انعقاد االجتماع التاسع والعشرين 

على أن يعقد إذ أمكن اجتماعا وحيدا فيما بني اخلرباء من . للفريق العامل املفتوح العضوية
  .املؤسسات التمويلية

 من هذا املقرر على شرح الترتيبات املؤسسية ٩الفقرة أن يركز التقرير املذكور يف   -  ١٠  
ستية واإلطار القانوين الالزم، لكل ما يأيت، إذا كان املالية احملتملة واخلطوات اللوجاملمكنة، واهلياكل 
  ذا صلة باملوضوع؛

  االستعادة؛  )أ(  
  واجلمع؛  )ب(  
  والتخزين؛  )ج(  
  والنقل؛  )د(  
  والتدمري؛  )ه(  
  .وأنشطة الدعم  )و(  
أن يطلب إىل أمانة األوزون أن تعقد حلقة عمل فيما بني األطراف تشمل   -  ١١  

مشاركة أفرقة التقييم التابعة لربوتوكول مونتريال، وأمانة الصندوق املتعدد األطراف، والوكاالت 
ف املنفذة التابعة للصندوق، وأن تلتمس املشاركة فيها من أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطرا

األخرى ذات الصلة، واملنظمات غري احلكومية، وخرباء من مؤسسات التمويل، ملناقشة القضايا 
التقنية واملالية والقضايا املتعلقة بالسياسات فيما يتصل بإدارة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون 

  وتدمريها وآثار ذلك بالنسبة إىل تغري املناخ؛
ة الذكر قبل انعقاد االجتماع التاسع والعشرين للفريق أن تعقد حلقة العمل اآلنف  -  ١٢  

  .العامل املفتوح العضوية وأن توفر هلا ترمجة شفوية بلغات األمم املتحدة الست
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أن ينظر كذلك يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية يف   -  ١٣  
 لألوزون وتدمريها يف ضوء التقرير الذي األعمال املمكنة بشأن إدارة خمزونات املواد املستنفدة

 أعاله، وتقرير الفريق العامل الذي ٧سيقدمه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مبوجب الفقرة 
 ١١ أعاله، واملناقشات الناجتة عن حلقة العمل مبوجب الفقرة ٩ستقدمه األمانة مبوجب الفقرة 

  .أعاله
 ترسل هذا املقرر إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة أن يطلب إىل أمانة األوزون أن  -  ١٤  

اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق ا يف وقت يتيح النظر فيه أثناء املؤمتر الرابع 
املؤمتر الرابع لألطراف العامل /عشر لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

اف يف بروتوكول كيوتو، على أن يكون مفهوماً أن هذا املقرر ال خيل بأي بوصفه اجتماع األطر
  .مناقشات قد تدور بشأن خمزونات املواد املستنفدة لألوزون يف منتدياا

حلقة عمل إلجراء حوار بشأن املواد ذات اإلمكانات العالية إلحداث االحترار العاملي البديلة   :٢٠/٨
  للمواد املستنفدة لألوزون

 أنه تترتب على التحول عن املواد املستنفدة لألوزون والتخلص منها آثار بالنسبة  يالحظإذ  
  إىل محاية نظام املناخ،

مركبات الكربون  يشجع األطراف على تعزيز اختيار بدائل ١٩/٦أنّ املقرر وإذ يدرك   
  ناخ، للحد من التأثريات البيئية، والسيما التأثريات على املاهليدروكلورية فلورية

 أنّ هناك جماالً للتنسيق بني بروتوكول مونتريال وبروتوكول كيوتو امللحق وإذ يدرك أيضا  
 من أجل خفض االنبعاثات واحلد من التأثريات البيئية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخب

ل مونتريال واهليئات ، وأنّ لدى األطراف يف بروتوكوفلوريةومركبات الكربون اهليدرالنامجة عن 
  املرتبطة به خربة كبرية يف تلك ااالت ميكن أن تفيد ا اآلخرين،

 أن هناك حاجة إىل مزيد من املعلومات عن اآلثار البيئية املترتبة على وإذ يدرك كذلك  
حترار التحول عن املواد املستنفدة لألوزون إىل املواد الكيميائية ذات اإلمكانات العالية إلحداث اال

  العاملي، وخباصة مركبات الكربون اهليدروفلورية،
أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يستكمل البيانات الواردة   -  ١  

فريق التكنولوجيا والتقييم / للفريق املعين بتغري املناخللتقرير اخلاص ٢٠٠٥داخل ملحق الفريق لعام 
عن حالة البدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبا يف ذلك  وأن يقدم تقريراً )٧(االقتصادي

 ١٥وصف ملختلف أمناط استخدامها واحتماالت غزو األسواق ببدائل، يف موعد ال يتجاوز 
  ؛٢٠٠٩مايو /أيار

                                                        
  :متاح على املوقع التايل يف الشبكة العاملية  )٧(

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-supplement-ippc-
teap-report-nov2005.pdf. 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-supplement-ippc
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أن يطلب إىل أمانة األوزون أن تعد تقريراً يتضمن جتميعاً لتدابري الرقابة واحلدود   -  ٢  
بات إبالغ املعلومات عن املركبات اليت هي بدائل للمواد املستنفدة لألوزون واليت يتم الراهنة ومتطل

  تناوهلا يف إطار اتفاقات دولية ذات صلة بتغري املناخ؛
األمم يطلب إىل أمانة األوزون أن تدعو مبسامهة، عند االقتضاء من أمانة اتفاقية   -  ٣  

ل كيوتو امللحق ا إىل عقد حوار مفتوحً  لألطراف  وبروتوكواملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
بشأن املواد ذات اإلمكانات العالية إلحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون، 
ويشمل مشاركة أفرقة التقييم وأمانة الصندوق املتعدد األطراف، وتدعو إليه الوكاالت املنفذة 

فاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة واملنظمات غري للصندوق وغريها من أمانات االت
احلكومية، ملناقشة املسائل التقنية ومسائل السياسات املتصلة باملواد املستنفدة لألوزون، مع تركيز 
خاص على تبادل اآلراء بشأن أفضل السبل الستخدام اخلربة املكتسبة من بروتوكول مونتريال يف 

لكربون اهليدروفلورية، وكذلك حتقيق أقصى حد من الفوائد العائدة على معاجلة تأثري مركبات ا
 ضمن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةاألوزون واملناخ من التخلّص التدرجيي املبكّر من 

  إطار بروتوكول مونتريال؛
أن يستحث األطراف على مشل اخلرباء يف شؤون املناخ ضمن املشاركني يف حلقة   -  ٤  

  ؛العمل
أن ينعقد احلوار املذكور أعاله بشأن املواد ذات اإلمكانات العالية إلحداث   -  ٥  

االحترار العاملي البديلة عن املواد املستنفدة لألوزون قبيل انعقاد االجتماع التاسع والعشرين للفريق 
  ية الست؛العامل املفتوح العضوية وأن توفر للحوار الترمجة الفورية بلغات األمم املتحدة الرمس

أن يطلب إىل الرئيسني املشاركني حللقة العمل، بالتعاون مع أمانة األوزون، أن   -  ٦  
يعدا تقريراً موجزاً للمناقشات اليت ستدور أثناء احلوار، وأن يقدما تقريراً عن وقائع احلوار إىل 

  االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية؛
 وممثال واحدا من ٥ من املادة ١ واحدا لطرف عامل مبوجب الفقرة أن يدعو ممثال  -  ٧  

  طرف غري عامل مبوجب هذه املادة إىل العمل رئيسني مشاركني حللقة العمل؛
أن يطلب إىل أمانة األوزون أن تبلغ هذا املقرر إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة   -  ٨  

حق ا وأن تشجع تلك األمانة على إتاحة املقرر اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو املل
  .لالجتماع الرابع عشر ملؤمتر األطراف يف تلك االتفاقية للنظر يف إمكانية املشاركة يف حلقة العمل

  فلورية تطبيق أحكام بروتوكول مونتريال التجارية على مركبات الكربون اهليدروكلورية  :٢٠/٩
مونتريال روتوكول بتعريف الدول غري األطراف يف  الذي يوضح ١٥/٣املقرر ب ذكّرإذ ي  

ربتوكول مونتريال بشأن تدابري لألغراض حتديد التزامات األطراف يف تعديلي كوبنهاجن وبيجني 
  الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،
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رجيي التخلص التدب التعجيلالذي وافقت األطراف مبوجبه على  ١٩/٦ إىل املقرر وإذ يشري  
 ١من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبا يف ذلك حتديد التاريخ اجلديد للتجميد وهو 

  ،٥املادة  من ١الفقرة  بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب ٢٠١٣يناير /كانون الثاين
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على التعجيل ب بأن وإذ يسلم  
 يقدم العمل بتدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ١٩/٦حملدد يف املقرر النحو ا
 إىل عام ٢٠١٦ من الربوتوكول من عام ٥ من املادة ١ألطراف العاملة مبوجب الفقرة إىل ابالنسبة 
٢٠١٣،  

  : ما يليى اليت تنص عل١٥/٣من املقرر ) أ (١ الفقرة أن يلغي  -  ١  
 ٩ الوارد يف الفقرة “دوالً ليست أطرافاً يف هذا الربوتوكول”صطلح ال ينطبق م
 من الربوتوكول ٥ من املادة ١ على الدول اليت تعمل مبوجب الفقرة ٤من املادة 

 عندما تصبح تدابري رقابة إنتاج واستهالك ٢٠١٦يناير /كانون الثاين  ١حىت 
اً لتعديلي كوبنهاجن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية موضع تنفيذ، وفق

   من الربوتوكول؛٥ من املادة ١وبيجني، بالنسبة للدول اليت تعمل مبوجب الفقرة 
  :واالستعاضة عنها بالفقرة التالية

 ٩ الوارد يف الفقرة “دوالً ليست أطرافاً يف هذا الربوتوكول”ال ينطبق مصطلح ”
 من الربوتوكول ٥ة  من املاد١ على الدول اليت تعمل مبوجب الفقرة ٤من املادة 

 عندما تصبح تدابري رقابة إنتاج واستهالك ٢٠١٣يناير /كانون الثاين  ١حىت 
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية موضع تنفيذ، وفقاً لتعديلي كوبنهاجن 

   من الربوتوكول؛٥ من املادة ١الفقرة العاملة مبوجب لدول إىل وبيجني، بالنسبة 

  ٢٠١١- ٢٠٠٩دوق املتعدد األطراف للفترة جتديد موارد الصن  :٢٠/١٠
 ميزانية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال للفترة أن يقر  -  ١  
 دوالر من ٧٣ ٩٠٠ ٠٠٠ دوالر، على أساس أن مبلغ ٤٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠ تبلغ ٢٠١١-٢٠٠٩

ن مصادر أخرى عن تلك امليزانية سيوفر من املسامهات املتوقع أن تكون مستحقة الدفع للصندوق وم
 دوالر سيوفر من الفائدة العائدة ١٦ ١٠٠ ٠٠٠، وأن مبلغ ٢٠٠٨- ٢٠٠٦فترة السنوات الثالث 

وتشري األطراف إىل أن املسامهات غري . ٢٠١١- ٢٠٠٩للصندوق أثناء فترة السنوات الثالث 
   تبلغ٢٠٠٨- ٢٠٠٦املسددة من بعض األطراف اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية عن الفترة 

   دوالرا؛٥ ٦٠٤ ٤٣٨
 جدول مسامهات مقررة يف الصندوق املتعدد األطراف على أساس أن يعتمد  -  ٢  

 لسنة  دوالرا١٣٣ً ٣٣٣ ٣٣٣ ومبلغ ٢٠٠٩ لسنة  دوالرا١٣٣ً ٣٣٣ ٣٣٤جتديد للمواد مببلغ 
 ، كما ترد يف املرفق الثالث بتقرير االجتماع٢٠١١ لسنة  دوالرا١٣٣ً ٣٣٣ ٣٣٣، ومبلغ ٢٠١٠



UNEP/OzL.Conv.8/7-UNEP/OzL.Pro.20/9 

66 

الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون واالجتماع العشرين لألطراف يف 
  ؛)٨(بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

أن اللجنة التنفيذية ينبغي أن تتخذ إجراء لتكفل، قدر اإلمكان، أن تكون ميزانية   -  ٣  
 وأن األطراف غري العاملة مبوجب ٢٠١١املها حبلول اية عام  قد ألزمت بك٢٠١١-٢٠٠٩الفترة 
  ؛١١/٦ من املقرر ٧ا، وفقا للفقرة  ينبغي أن تقدم مدفوعاا يف حينه٥ من املادة ١الفقرة 

متديد أجل آلية سعر الصرف الثابت ليشمل جتديد موارد الصندوق متعدد األطراف يف الفترة   :٢٠/١١
٢٠١١- ٢٠٠٩  

 أمني اخلزانة بتمديد أجل آلية سعر الصرف الثابت لتشمل الفترة  إىلأن يوعز  -  ١  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٩

 األطراف اليت ختتار الدفع بعمالا احمللية، مسامهاا على أساس متوسط أن حتسب  -  ٢  
يناير /كانون الثاين ١سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة لفترة الستة أشهر اليت تبدأ يف 

  ؛٢٠٠٨
 األطراف اليت ال ختتار الدفع بعمالا احمللية عمال بآلية سعر الصرف تواصلأن   -  ٣  

   أدناه؛٤الثابت، الدفع بدوالرات الواليات املتحدة رهنا مبراعاة الفقرة 
 ألي طرف تغيري العملة اليت خيتارها لتسديد مسامهاته خالل فترة أنه ال جيوز  -  ٤  

  ؛٢٠١١- ٢٠٠٩الثالث سنوات 
أهلية استخدام اآللية على األطراف اليت ال تتجاوز تقلبات معدل  أن تقتصر  -  ٥  

 يف املائة وفق األرقام املنشورة الصادرة عن صندوق النقد الدويل ١٠التضخم فيها نسبة لديها 
  بالنسبة إىل فترة الثالث سنوات السابقة؛

ن  األطراف على دفع مسامهاا للصندوق بالكامل ويف أقرب وقت ممكأن حيث  -  ٦  
  ؛١١/٦ من املقرر ٧وفقا للفقرة 

 على أنه إذا تقرر استخدام آلية سعر الصرف الثابت عند جتديد املوارد أن يتفق  -  ٧  
، أن تقوم األطراف اليت ختتار الدفع بعمالا احمللية حبساب مسامهاا على ٢٠١٤-٢٠١٢للفترة 

 كانون ١تة أشهر اليت تبدأ يف أساس متوسط سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة لفترة الس
  .٢٠١١يناير /الثاين

   من بروتوكول مونتريال٧البيانات واملعلومات املقدمة من األطراف وفقا للمادة   :٢٠/١٢
 طرفا كان ينبغي أن ١٩١ طرفا من أصل ١٨٩ بأن مع التقدير علما أن حييط  -  ١  

 ٣٠طراف بلّغت بياناا حبلول  من هذه األ٧٥ قد قدمتها فعال وأن ٢٠٠٧تقدم معلومات عن عام 
  ؛١٥/١٥، وفقا للمقرر ٢٠٠٨يونيه /حزيران

                                                        
)٨(  UNEP/OzL.Conv.8/7-UNEP/OzL.Pro.20/9. 
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 مع ذلك، أن البلدين التاليني مل يبلغا حىت تارخيه بياناما عن عام أن يالحظ،  -  ٢  
  تونغا والسودان؛:  ومها٢٠٠٧

 إىل أن عدم قيام الطرفني املذكورين أعاله بإبالغ بياناما يضعهما يف أن يشري  -  ٣  
الة عدم امتثال اللتزاماما بإبالغ البيانات مبوجب بروتوكول مونتريال إىل أن تتلقى األمانة ح

  بياناما غري املبلّغة؛
 هذين الطرفني على العمل عن كثب، عند االقتضاء، مع الوكاالت املنفّذة أن حيث  -  ٤  

ب إىل جلنة التنفيذ أن من أجل إبالغ البيانات املطلوبة إىل األمانة على وجه السرعة وأن يطل
  تستعرض احلالة مع الطرفني يف اجتماعها القادم؛

 إىل أن عدم إبالغ البيانات يف موعدها يعيق الرصد والتقييم الفعالني أن يشري  -  ٥  
المتثال األطراف اللتزاماا مبوجب بروتوكول مونتريال، من جانب جلنة التنفيذ واجتماع 

  األطراف؛
يونيه من كل عام / حزيران٣٠ىل أن إبالغ البيانات حبلول  إأن يشري كذلك  -  ٦  

 على االمتثال لتدابري الرقابة ٥ من املادة ١يسهل كثريا عمل األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  لربوتوكول مونتريال؛

 األطراف على مواصلة إبالغ بيانات االستهالك واإلنتاج مبجرد أن أن يستحث  -  ٧  
يونيه كل عام، حسب املتفق عليه يف / حزيران٣٠يفضل أن يتم ذلك حبلول تصبح األرقام متاحة، و

  .١٥/١٥املقرر 
   من بروتوكول مونتريال٩تقارير األطراف املقدمة مبوجب املادة   :٢٠/١٣

 من األطراف ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ بالتقارير املقدمة يف عامي أن حييط علماً مع التقدير  -  ١  
األرجنتني، وبليز، والبوسنة واهلرسك، : ن بروتوكول مونتريال  م٩ التالية وفقاً للمادة ١٨الـ 

وكوستاريكا، وقربص، والتفيا، ولبنان، وليتوانيا، واملكسيك، وناميبيا، والنرويج، وعمان، وأسبانيا، 
  وسري النكا، والسويد، وتايلند، وأوغندا، وزامبيا؛

م كل طرف بعد سنتني  تنص على أن يقد٩ من املادة ٣ إىل أن الفقرة أن يشري  -  ٢  
، إىل األمانة موجزاً لألنشطة اليت ١٩٨٩من بدء نفاذ بروتوكول مونتريال، وهو ما مت يف عام 

اضطلع ا عمال بتلك املادة، وأن تشمل األنشطة ذات الصلة النهوض بالبحث والتطوير، وتبادل 
زون، وبدائل استخدام املواد املعلومات بشأن تكنولوجيات خفض االنبعاثات من املواد املستنفدة لألو

اخلاضعة للرقابة، وتكاليف وفوائد استراتيجيات الرقابة ذات الصلة، واستثارة الوعي بشأن اآلثار 
  البيئية النبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة وغريها من املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛

 ٩  من املادة٣وجب الفقرة  بأن املعلومات املتصلة بالتزامات اإلبالغ مبأن يسلّم  -  ٣  
قد تتولد من خالل اجلهود التعاونية اليت يتم االضطالع ا يف إطار شبكات األوزون اإلقليمية، 

 من اتفاقية فيينا بشأن محاية طبقة األوزون، ٣وأنشطة مديري حبوث األوزون مبوجب املادة 
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لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي ومشاركة األطراف يف أعمال التنسيق اليت يقوم ا كل من فريق ا
   من بروتوكول مونتريال، ومبادرات التوعية العامة الوطنية؛٦وفريق التقييم العلمي مبوجب املادة 

 من الربوتوكول ميكن ٩ من املادة ٣ إىل أن اإلبالغ مبوجب الفقرة أن يشري  -  ٤  
  االضطالع به من خالل الوسائط اإللكترونية؛

 من املادة ٣مانة أن تتشاطر املعلومات املبلغ عنها مبوجب الفقرة  إىل األأن يطلب  -  ٥  
 . من الربوتوكول مع األطراف من خالل موقع األمانة يف الشبكة اإللكترونية العاملية٩

   باء من بروتوكول مونتريال٤تقرير عن إنشاء نظم ترخيص مبوجب املادة   :٢٠/١٤
ن بروتوكول مونتريال تقضي بأن يقوم كل  باء م٤ من املادة ٣ إىل أن الفقرة شرييإذ   

طرف، يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق نظامه اخلاص بترخيص استرياد وتصدير املواد 
املدرجة يف  اخلاضعة للرقابة واجلديدة أو املستعملة أو املعاد تدويرها أو استصالحها من املواد

بتقدمي تقرير إىل األمانة عن إنشاء وتشغيل ذلك املرفقات ألف، وباء، وجيم وهاء من الربوتوكول، 
  النظام،

 لربوتوكول قد أنشأت نظماًل طرفاً يف تعديل مونتريال ١٥٩ أن الحظ مع التقديريوإذ   
   استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون حسبما تقتضي أحكام التعديل،لترخيص
 يف الربوتوكول اليت مل تصدق بعد طرفاً من األطراف ١٨  أنالحظ أيضاً مع التقديريوإذ   

ملواد املستنفدة من اصادرات الواردات وللعلى تعديل مونتريال قد أنشأت أيضاً نظم ترخيص 
  لألوزون،
 بأن نظم الترخيص تنص على رصد واردات وصادرات املواد املستنفدة سلميوإذ   

 لبيانات،من مجع اوعلى التمكني   الألوزون وعلى منع االجتار غري املشروع

األطراف يف الربوتوكول املتبقية اليت مل تصدق بعد على تعديل  كل أن يستحث  -  ١  
واد املستنفدة للممونتريال على التصديق عليه وعلى إنشاء نظم ترخيص لواردات وصادرات 

  لألوزون إن مل تكن قد فعلت ذلك؛
ستنفدة لألوزون  نظم ترخيص حالياً للمواد املتشغل األطراف اليت كل ثأن حي  -  ٢  

   باء من الربوتوكول وعلى تنفيذها وإنفاذها بفاعلية؛٤وفقاً للمادة تنظيم هياكلها على ضمان 
 دورياً مواقف مجيع األطراف يف الربوتوكول من إنشاء نظم ستعرضأن ي  -  ٣  

 باء من ٤ على حنو ما دعت إليه الفقرة ،تراخيص استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة
  .وتوكولالرب

  الصعوبات اليت يواجهها العراق بوصفه طرفاً جديداً  :٢٠/١٥
 إىل اتمع الدويل يف جهوده الرامية إىل احلفاظ على انضمام العراق إذ يالحظ مع التقدير  

طبقة األوزون عن طريق انضمامه حديثاً إىل اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، وبروتوكول مونتريال 
  ،تعديالتهكل و
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للصعوبات اليت يواجهها العراق بانضمامه إىل اتفاقية فيينا وبروتوكول  وإدراكا منه  
  ومونتريال وكل تعديالته قبل وقت قصري من حلول تواريخ التخلص التام الرئيسية،

لحالة األمنية والصعوبات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت  لوإدراكا منه أيضاً  
   العقدين املاضيني من السنني،متدادعلى اواجهها العراق 

  العراق بالتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون الواقعة على  االلتزامات وإذ يفهم
  مبوجب بروتوكول مونتريال وتعديالته داخل إطار زمين حمدد،

 مجيع األطراف على مساعدة العراق، بوصفه طرفاً جديداً، عن طريق ثأن حي  -  ١  
مواد مستنفدة لألوزون إىل ملستندة إىل دير املواد املستنفدة لألوزون والتكنولوجيات امراقبة تص

الصادرة العراق من خالل التحكم بالتجارة وفقاً ألحكام بروتوكول مونتريال واملقررات ذات الصلة 
  وأن تشجع العراق على املشاركة يف عملية غري رمسية للموافقة املسبقة عناجتماع األطرافعن 

  ؛١٩/١٢علم، وفق املشار إليه يف املقرر 
 إىل اللجنة التنفيذية أن تأخذ يف االعتبار، عند النظر يف مقترحات طلبأن ي  -  ٢  

 هلذااملشاريع للعراق والرامية إىل التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، احلالة اخلاصة 
املدرجة رجيي من املواد املستنفدة لألوزون الذي قد يواجه صعوبات يف التخلص التد  اجلديدالطرف

النظر يف مقترحات املشاريع، دون املساس بأي وأن تتحلى باملرونة لدى يف املرفقني ألف وباء، 
  استعراض ممكن من جانب األطراف يف حالة عدم امتثال العراق؛

 وضع  إىل العراق يفاملالءمةساعدة امل من الوكاالت املنفذة أن تقدم طلبأن ي  -  ٣  
 جهوده إبالغ األمانة، يف أقرب  مواصلةبرناجمه القطري وخططه الوطنية للتخلص التدرجيي ويف

  ؛وقت ممكن، بالبيانات عن استهالك املواد املستنفدة لألوزون وفقاً ملتطلبات بروتوكول مونتريال
يق العامل  إىل جلنة التنفيذ أن تقدم تقريراً عن حالة امتثال العراق إىل الفرأن يطلب  -  ٤  

  .املفتوح العضوية قبل االجتماع الثالث والعشرين لألطراف الذي سيعاد النظر خالله يف هذا املقرر
  عدم امتثال إكوادور لربوتوكول مونتريال  :٢٠/١٦

، ١٩٩٠أبريل / نيسان٣٠ إىل أن إكوادور صدقت على بروتوكول مونتريال يف إذ يشري  
، ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ وتعديل كوبنهاجن يف ،١٩٩٣فرباير / شباط٢٣وتعديل لندن يف 

 من ٥ من املادة ١، وأا طرف يعمل مبوجب الفقرة ٢٠٠٧فرباير / شباط١٦وتعديل مونتريال يف 
الربوتوكول، وإىل أن اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال أقرت 

  ،١٩٩٢فرباير /الربنامج القطري إلكوادور يف شباط
 دوالر من الصندوق ٦ ٣٥٢ ٩٩٥ إىل أن اللجنة التنفيذية أقرت مبلغ وإذ يشري أيضاً  

   من الربوتوكول،١٠املتعدد األطراف لتمكني إكوادور من االمتثال للربوتوكول وفقاً للمادة 
 من املواد ٢٠٠٧ إىل أن إكوادور أبلغت عن استهالك سنوي يف عام وإذ يشري كذلك  
 طناً بدالة استنفاد األوزون، وهو ما ١٢٢,٤يف املرفق هاء يبلغ ) بروميد امليثيل( للرقابة اخلاضعة

 طناً بدالة ٥٣ للطرف باستهالكه من املادة اخلاضعة للرقابة والبالغ يتجاوز احلد األقصى املسموح



UNEP/OzL.Conv.8/7-UNEP/OzL.Pro.20/9 

70 

تدابري الرقابة استنفاد األوزون بالنسبة لتلك السنة، وأن إكوادور تعترب لذلك يف حالة عدم امتثال ل
  ،٢٠٠٧الواردة يف الربوتوكول بشأن بروميد امليثيل يف عام 

 تقدمي إكوادور خلطة عمل تكفل العودة السريعة إىل االمتثال أن يسجل مع التقدير  -  ١  
لتدابري الرقابة على بروميد امليثيل الواردة يف الربوتوكول، اليت تلتزم إكوادور مبوجبها، وبدون 

  : اآللية املالية للربوتوكول، مبا يلي بوجه خاصاإلخالل بتشغيل
  :ختفيض استهالكها من بروميد امليثيل إىل ما ال يزيد عن  )أ(  

 ويف كل سنة تقوميية ٢٠٠٨ طناً بدالة استنفاد األوزون يف عام ٥٢,٨  ‘١’
  ؛٢٠١٤تالية حىت عام 

 قد ، فيما عدا ما٢٠١٥صفر من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام   ‘٢’
  تصرح به األطراف؛

  رصد نظامها لترخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون؛  )ب(  
 إكوادور على التعاون مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة يف تنفيذ خطة أن حيث  -  ٢  

  عملها للتخلص التدرجيي من استهالك بروميد امليثيل؛
وادور يف تنفيذ خطة عملها والتخلص  عن كثب التقدم الذي حتققه إكأن يرصد  -  ٣  

وما دام الطرف يعمل من أجل تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف . التدرجيي من بروميد امليثيل
الربوتوكول والوفاء ا، ينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف قائم 

دور يف احلصول على مساعدة دولية لتمكينها من وينبغي يف هذا الصدد، أن تستمر إكوا. بالتزاماته
دية للتدابري اليت جيوز الجتماع األطراف أن رشاالوفاء بتلك االلتزامات وفقاً للبند ألف من القائمة اإل

  يتخذها بشأن عدم االمتثال؛
 إكوادور، وفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت جيوز الجتماع أن حيذر  -  ٤  

طراف أن يتخذها بشأن عدم االمتثال، بأنه، يف حالة فشلها يف االمتثال، ستنظر األطراف يف اختاذ األ
وقد تشمل تلك التدابري إمكانية اختاذ . تدابري وفقاً للبند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري

 عدم االمتثال ، مثل كفالة وقف اإلمداد بربوميد امليثيل موضع٤اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة 
  .حبيث ال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال

  طلب من اململكة العربية السعودية بإجراء تغيري يف بيانات خط األساس  :٢٠/١٧
 أن اململكة العربية السعودية قدمت طلباً بتنقيح بيانات استهالكها بشأن املادة إذ يالحظ  

 من ١٩٩٨ -  ١٩٩٥بالنسبة لسنوات خط األساس ) بروميد امليثيل( هاء اخلاضعة للرقابة يف املرفق
   أطنان بدالة استنفاد األوزون،٢٠٤,١ إىل ٠,٧

 لالجتماع اخلامس عشر لألطراف حيدد املنهجية اليت ١٥/١٩ أن املقرر وإذ يالحظ أيضاً  
  تتبع يف تقدمي طلبات تنقيح بيانات خط األساس واستعراضها،
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 باجلهود املكثفة اليت بذلتها اململكة العربية السعودية للوفاء مع التقديروإذ حييط علماً   
، وال سيما جهودها للتحقق من دقة بيانات خط األساس ١٥/١٩مبتطلبات املعلومات يف املقرر 

اجلديدة املقترحة اليت قدمتها من خالل القيام مبسح وطين الستخدام بروميد امليثيل مبساعدة من 
ملتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبتمويل من الصندوق املتعدد منظمة األمم ا

  األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال،
، لتربير ١٥/١٩أن اململكة العربية السعودية قدمت معلومات كافية، وفقاً للمقرر   -  ١  

  طلبها بتغيري بيانات خط أساس استهالكها من بروميد امليثيل؛
أن يغير بيانات خط أساس بيانات استهالك اململكة العربية السعودية من بروميد   -  ٢  

 طنا بدالة ٢٠٤,١ طن بدالة استنفاد األوزون إىل ٠,٧ من ١٩٩٨ -  ١٩٩٥امليثيل للسنوات 
: استنفاد األوزون استناداً إىل متوسط املستوى احملسوب لالستهالك بالنسبة للسنوات األربع التالية

 طناً بدالة استنفاد األوزون، ٢٢٢,٥ - ١٩٩٦ طناً بدالة استنفاد األوزون؛ ١٦١,٨ -  ١٩٩٥
  . طناً بدالة استنفاد األوزون٢٢١,٧ - ١٩٩٨ أطنان بدالة استنفاد األوزون؛ ٢١٠,٤ -  ١٩٩٧

 ألحكام بروتوكول مونتريال خبصوص ٢٠٠٦احتمال عدم امتثال جزر سليمان يف عام  -  ٢٠/١٨
مركبات الكربون الكلورية (ضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق ألف استهالك املواد اخلا

  ٢٠٠٧، وطلب خطة عمل وبيانات عن عام )فلورية
يونيه / حزيران١٧ أن جزر سليمان قد صدقت على بروتوكول مونتريال يف إىلإذ يشري   
 ١٧، وعلى تعديل كوبنهاجن يف ١٩٩٩أغسطس / آب١٧، وعلى تعديل لندن يف ١٩٩٣

 من الربوتوكول وإىل ٥ من املادة ١، وأا مصنفة طرفا يعمل مبوجب الفقرة ١٩٩٩أغسطس /آب
  ، الربنامج القطري للطرف،٢٠٠٢مارس /أن اللجنة التنفيذية أقرت، يف آذار

 دوالراً من الصندوق املتعدد ١١٩ ٢٣٣أن اللجنة التنفيذية أقرت مبلغ   أيضاًوإذ يالحظ  
   من الربوتوكول،١٠مان من االمتثال وفقاً للمادة األطراف لتمكني جزر سلي

 بأن جزر سليمان أبلغت عن استهالكها السنوي من املادة اخلاضعة وإذ يالحظ كذلك  
 طن ١,٤الذي يبلغ ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 

تجاوز احلد األقصى املسموح للطرف باستهالكه ، وهو ما ي٢٠٠٦بدالة استنفاد األوزون يف عام 
 طن بدالة استنفاد األوزون من املادة اخلاضعة للرقابة يف تلك السنة، وأنه يف ظل ١,١والذي يبلغ 

عدم وجود مزيد من التوضيح يفترض أن تكون جزر سليمان يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة 
  مبوجب الربوتوكول،

سليمان مل تبلّغ بعد بياناا عن املواد املستنفدة لألوزون عن عام  أن جزر وإذ يالحظاً  
 من الربوتوكول، األمر الذي يضع الطرف يف حالة عدم امتثال ٧ طبقاً ألحكام املادة ٢٠٠٧

  اللتزاماته بإبالغ البيانات مبوجب بروتوكول مونتريال،
الستعجال، ويف موعد أن يطلب إىل جزر سليمان أن تقدم إىل األمانة، على وجه ا  -  ١  

، إىل جانب خطة عمل ٢٠٠٦، تفسرياً الستهالكها الزائد يف عام ٢٠٠٩مارس / آذار٣١غايته 
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مشفوعة بعالمات قياس حمددة الزمن لكفالة عودة الطرف السريعة إىل حالة االمتثال، لكي تنظر فيه 
  جلنة التنفيذ يف اجتماعها املقبل؛

 على ٢٠٠٧أن تبلغ بياناا املتأخرة عن عام أن يطلب إىل جزر سليمان كذلك   -  ٢  
 حبيث تتيح للجنة ٢٠٠٩مارس / آذار٣١وجه االستعجال، ويفضل أال يتجاوز ذلك موعدا أقصاه 

  التنفيذ من النظر فيها يف اجتماعها الثاين واألربعني؛
أن يرصد عن كثب التقدم الذي حتققه جزر سليمان يف التخلص التدرجيي من   -  ٣  
وما دام الطرف يعمل من أجل تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف . كربون الكلورية فلوريةمركبات ال

الربوتوكول والوفاء ا، ينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف قائم 
ينها وينبغي يف هذا الصدد، أن تستمر جزر سليمان يف احلصول على مساعدة دولية لتمك. بالتزاماته

من الوفاء بالتزاماا وفقاً للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت جيوز الجتماع األطراف أن 
  يتخذها بشأن عدم االمتثال؛

أن حيذر جزر سليمان، وفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، من أا إذا   -  ٤  
متثال، سينظر اجتماع األطراف يف اختاذ تدابري وفقاً فشلت يف العودة يف الوقت املناسب إىل حالة اال

وجيوز أن تشمل تلك التدابري إمكانية اختاذ اإلجراءات . للبند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري
، مثل كفالة وقف إمداد مركبات الكربون الكلورية فلورية موضع عدم ٤املتاحة مبوجب املادة 

  .املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثالاالمتثال حىت ال تساهم األطراف 
عدم امتثال الصومال ألحكام بروتوكول مونتريال فيما يتعلق باستهالك املواد اخلاضعة للرقابة  -  ٢٠/١٩

ويف اموعة الثانية ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(يف املرفق ألف يف اموعة األوىل 
  )اهلالونات(

صدقت على بروتوكول مونتريال وعلى تعديالت لندن  إىل أن الصومال إذ يشري  
 وأا مصنفة طرفا ٢٠٠١أغسطس /وكوبنهاجن ومونتريال وبيجني على الربوتوكول يف أول آب

   من الربوتوكول،٥ من املادة ١يعمل مبوجب الفقرة 
 أن الصومال ليس لديها برنامج قطري معتمد من قبل اللجنة التنفيذية  أيضاًوإذ يالحظ  

  دوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال،للصن
بأن الصومال تواجه حتديات جسيمة يف تنفيذ التزاماا مبوجب بروتوكول  وإذ يسلم  

  مونتريال، وإذ تسلم أيضاً مبا حققه الطرف من تقدم رغماً عن تلك التحديات،
اد اخلاضعة  من املو٢٠٠٧ أن الصومال أبلغت عن استهالك سنوي يف عام وإذ يالحظ  

 طنا بدالة ٧٩,٥يبلغ ) مركبات الكربون الكلورية فلورية(للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق ألف 
استنفاد األوزون، وهو ما يتجاوز مستوى احلد األقصى املسموح به الستهالك الطرف والبالغ 

السنة، وأنه يف ظل عدم  طنا بدالة استنفاد األوزون من تلك املواد اخلاضعة للرقابة يف تلك ٣٦,٢
وجود توضيح آخر، يفترض لذلك أن تكون الصومال يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة مبوجب 

 الربوتوكول؛
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 الصومال أبلغت عن استهالك سنوي من املواد اخلاضعة للرقابة يف  أن أيضاًوإذ يالحظ  
 ٢٠٠٦الة استنفاد األوزون يف عام  طناً بد١٨,٨من املرفق ألف بلغ ) اهلالونات(اموعة الثانية 

، وهو ما يتجاوز احلد ٢٠٠٧ طنا بدالة استنفاد األوزون يف عام ١٣,٢وعن استهالك سنوي بلغ 
 طنا بدالة استنفاد ٨,٨األقصى املسموح للطرف باستهالكه من املادة اخلاضعة للرقابة والبالغ 

ك يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة الواردة األوزون بالنسبة هلاتني السنتني، وأن الصومال تعترب لذل
  يف الربوتوكول بشأن اهلالونات،

أن يسجل مع التقدير تقدمي الصومال خلطة عمل تكفل العودة السريعة إىل االمتثال   -  ١  
لتدابري الرقابة على اهلالونات الواردة يف الربوتوكول، اليت تلتزم الصومال مبوجبها، وبدون اإلخالل 

  : اآللية املالية للربوتوكول، مبا يلي بوجه خاصبتشغيل
  :ختفيض استهالكها من اهلالونات إىل ما ال يزيد عن  )أ(  

  ؛٢٠٠٨ أطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ٩,٤  ‘١’
  ؛٢٠٠٩ أطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام ٩,٤  ‘٢’
عدا ما قد ، فيما ٢٠١٠صفر من األطنان بدالة استنفاد األوزون يف عام   ‘٣’

  تصرح به األطراف ألوجه االستخدام الضروري؛
بدء العمل بنظام ترخيص للواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون مبا   )ب(  

ديسمرب من عام /يف ذلك نظام حصص للواردات وذلك يف موعد أقصاه آخر شهر كانون األول
  ؛٢٠٠٩

ة على وجه االستعجال ويف موعد غايته أن يطلب إىل الصومال أن تقدم إىل األمان  -  ٢  
 خطة عمل مشفوعة مبؤشرات قياس حمددة الزمن لكفالة عودة الطرف ٢٠٠٩مارس / آذار٣١

سريعا إىل االمتثال الستهالكه من مركبات الكربون الكلورية فلورية، لكي تنظر فيها جلنة التنفيذ يف 
  اجتماعها التايل؛

 الوكاالت املنفذة ذات الصلة يف تنفيذ خطة أن حيث الصومال على التعاون مع  -  ٣  
عملها للتخلص التدرجيي من استهالك اهلالونات، وتنفيذ نظامها للترخيص، وأن تشارك يف أنشطة 

  الشبكة اإلقليمية؛
أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تنظر، بدون اإلخالل بتشغيل اآللية املالية، يف   -  ٤  

تنفيذ خطة عمله بشأن التخلص التدرجيي من اهلالونات وعلى طرق مبتكرة ملساعدة الطرف على 
تنفيذ نظامه للترخيص، وذلك من خالل الوكاالت املنفذة للصندوق متعدد األطراف، مبا يف ذلك، 

  مجلة أمور منها، التوعية والتعزيز املؤسسي، واملساعدة التقنية؛ 
ذ خطة عملها يف التخلص أن يرصد عن كثب التقدم الذي حتققه الصومال يف تنفي  -  ٥  

  التدرجيي من اهلالونات وتنفيذ نظامها للترخيص؛
أنه ما دام الطرف يعمل من أجل تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوفاء   -  ٦  

وينبغي يف . ا، ينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف قائم بالتزاماته
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 أن تستمر الصومال يف احلصول على مساعدة دولية لتمكينها من الوفاء بتلك هذا الصدد،
االلتزامات وفقاً للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت حيوز الجتماع األطراف أن يتخذها 

  بشأن عدم االمتثال؛
كن الجتماع أن حيذر الصومال، وفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت مي  -  ٧  

األطراف أن يتخذها بشأن عدم االمتثال، بأن األطراف ستنظر، يف حالة الفشل يف االمتثال، يف اختاذ 
وجيوز أن تشمل تلك التدابري إمكانية اختاذ . تدابري وفقاً للبند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري

هلالونات موضع عدم االمتثال حبيث ، مثل كفالة وقف اإلمداد با٤اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة 
  .ال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال

  التقريران املاليان وامليزانيتان: املسائل املالية املتعلقة بربوتوكول مونتريال  :٢٠/٢٠
   بشأن املسائل املالية،١٩/٥املقرر  إىل إذ يشري  
نصر مكمل ضروري لتنفيذ بروتوكول مونتريال بأنّ املسامهات الطوعية هي ع وإذ يسلّم  

  تنفيذا فعاالً،
باستمرار العمل املمتاز الذي تؤديه األمانة يف إدارة الشؤون املالية لصندوق  وإذ يرحب  

  بروتوكول مونتريال االستئماين،
 بالبيان املايل للصندوق االستئماين لفترة السنتني أن حييط علماً مع التقدير  -  ١  
، والتقرير عن املصروفات الفعلية لعام ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  ؛)٩( مقارنة بعمليات اإلقرار لتلك السنة٢٠٠٧

   مببلغ٢٠٠٨ امليزانية املنقحة للصندوق االستئماين لسنة أن يقر  -  ٢  
 بامليزانية حييط علماً، وأن ٢٠٠٩ دوالراً لسنة ٥ ٢٥٨ ٨٢٨ دوالراً، ومبا قيمته ٤ ٦٧٩ ٦٥٨

 تقريرالرابع ب دوالراً، كما هو موضح يف املرفق ٤ ٨٤٣ ٩٨٣ وقدرها ٢٠١٠ سنةاملقترحة ل
  لألطرافالعشريناالجتماع االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون و

  ؛)١٠(يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
 وحييط علما ٢٠٠٩ دوالراً يف سنة ٩٨١ ٨٩٥ لألمانة بسحب ما قيمته  يأذنأن  -  ٣  

  ؛٢٠١٠ يف سنة دوالراً ٥٦٧ ٠٥٠ بالسحب املقترح وقدره
 أعاله، على قيام ٣، نتيجة لعمليات السحب املشار إليها يف الفقرة أن يوافق  -  ٤  

 وأن حييط علماً ،٢٠٠٩ دوالرا لسنة ٤ ٢٧٦ ٩٣٣األطراف بسداد مسامهات إمجالية مببلغ 
بتقرير اخلامس ، كما هو مبني يف املرفق ٢٠١٠ لسنة  دوالرا٤ً ٢٧٦ ٩٣٣باملسامهات البالغة 

  لألطرافاالجتماع العشريناالجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون و
  يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛

                                                        
)٩(  UNEP/OzL.Pro.20/4/Add.1.  
)١٠(  UNEP/OzL.Conv.8/7-UNEP/OzL.Pro.20/9.  
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املرفق يف  ٢٠٠٩ لسنة  األطرافمسامهات فرادىعلى إدراج  أيضاًيوافق أن   -  ٥  
االجتماع و  االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزونتقريرب اخلامس
   يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛ لألطرافالعشرين

 يف املائة من ١٥ بنسبة االحتفاظ باحتياطي نقدي تشغيلي ثابت بلألمانة يأذنأن   -  ٦  
ملصروفات السنوية واملقررة والذي يستخدم ملقابلة النفقات النهائية يف الصندوق تقديرات ا
  ؛االستئماين
 إزاء التأخري يف سداد املسامهات اليت اتفقت عليها األطراف، يعرب عن قلقهأن   -  ٧  

 من اختصاصات إدارة الصندوق االستئماين لربوتوكول ٤  و٣فقرتني وهو ما يتعارض مع أحكام ال
  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛

 األطراف على أن تقوم بسداد مسامهاا على الفور وبالكامل كما كل حيثأن   -  ٨  
  كن؛مي  حيث األطراف اليت مل تسدد مسامهاا عن السنوات السابقة أن تفعل ذلك بأسرع ما

املسامهة ماليا  األطراف وغري األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين على يشجعأن   -  ٩  
وبوسائل أخرى ملساعدة األعضاء يف أفرقة التقييم الثالثة وأجهزا الفرعية على مواصلة مشاركتهم 

   الربوتوكول؛مبوجبيف أنشطة التقييم 
 جبميع املسامهات املقدمة نتريالأمانة بروتوكول مو األطراف إىل إخطار يدعوأن   -  ١٠  

  ؛سدادهاللصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال يف وقت 
 من النظام الداخلي، أن يزود ١٤ إىل األمني التنفيذي، وفقاً للمادة يطلبأن   -  ١١  

 من املوارد تغطيتها مشاريع املقررات اليت ال ميكن  املترتبة علىاألطراف بتقرير عن اآلثار املالية
  املوجودة حالياً يف ميزانية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال؛

ملقررات املتصلة باألمانة ا أن تضمن تنفيذ بروتوكول مونتريال إىل أمانة يطلبأن   -  ١٢  
 واملوارد املالية املتاحة يف الصندوق تنياليت أقرها اجتماع األطراف بصيغتها املعتمدة، يف حدود امليزاني

  ين؛االستئما
 مصادر اإليرادات بكلمانة إبالغ الفريق العامل املفتوح العضوية األ إىل  يطلبأن  -  ١٣  

املتلقاة، مبا يف ذلك االحتياطي ورصيد الصندوق والفوائد، وكذلك النفقات الفعلية واملتوقعة 
أبواب ي جبميع أوجه اإلنفاق مقابل رشادوااللتزامات، ويطلب إىل األمني التنفيذي تقدمي تقرير إ

  امليزانية؛
 استعراض املعلومات وايلإىل الفريق العامل املفتوح العضوية أن ي أيضاًيطلب أن   -  ١٤  

  ، مبا يف ذلك مدى شفافية املعلومات ومالءمة توقيتها؛األمانةاملالية املقدمة من 
 إىل املدير التنفيذي أن ميدد أجل الصندوق االستئماين لربوتوكول أن يطلب  -  ١٥  

  .)١١(٢٠١٥ديسمرب / كانون األول٣١يال إىل غاية مونتر

                                                        
 .ترد جداول امليزانية يف الفرع باء من املرفق ذا التجميع  )١١(
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   جلنة التنفيذعضوية  :٢٠/٢١
 بالعمل الذي قامت به جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم أن حييط علما مع التقدير  -  ١  

  ؛٢٠٠٨االمتثال لربوتوكول مونتريال يف عام 
شيوس،  استمرار عضوية االحتاد الروسي، واألردن، واملكسيك، وموريأن يؤكد  -  ٢  

ونيوزيلندا يف اللجنة ملدة عام آخر، واختيار أرمينيا، وأملانيا، وسري النكا، والنيجر، ونيكاراغوا 
  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١أعضاء يف اللجنة ملدة عامني اعتبارا من 

رئيسة للجنة، والسيد غازي ) نيوزيلندا( باختيار السيدة روبن واشبورن أن حييط علما-  ٣  
كانون  ١نائبا للرئيس ومقرِّرا للجنة التنفيذ ملدة عام واحد اعتبارا من ) األردن(دات فاحل العو

  .٢٠٠٩يناير /الثاين

  عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  :٢٠/٢٢
 مبا قامت به اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن حييط علما مع التقدير  -  ١  

  ؛٢٠٠٨تريال مبساعدة أمانة الصندوق من أعمال يف عام لتنفيذ بروتوكول مون
 اختيار أستراليا، وأملانيا، وبلجيكا، ورومانيا، والسويد، والواليات املتحدة أن يؤيد  -  ٢  

 ٥ من املادة ١األمريكية، واليابان أعضاء يف اللجنة التنفيذية متثل األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
غابون، وناميبيا، ال بوليفيا، واجلمهورية الدومينيكية، وجورجيا، والصني، ومن الربوتوكول، واختيار

 كانون ١واليمن، أعضاء متثل األطراف العاملة مبوجب تلك الفقرة، ملدة سنة واحدة اعتبارا من 
  ؛٢٠٠٩يناير /الثاين

ليعمل رئيسا ) السويد(زائي   باختيار السيد حسام الدين أمحدأن حييط علما  -  ٣  
 ليعمل نائبا للرئيس للجنة التنفيذية ملدة عام )اجلمهورية الدومينيكية (لبويد خوان توماس فوالسي

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١واحد يبدأ يف 

  الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال  :٢٠/٢٣
رئيسني ) باكستان(سيد حممد منصور أخطر وال) كندا( اختبار السيد مارتن سريوا أن يؤيد  

  .٢٠٠٩مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال لعام 

التابعة لفريق املعنية باهلالونات تأييد اختيار رئيس مشارك جديد للجنة اخليارات التقنية   :٢٠/٢٤
  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

للعمل رئيسا مشاركا جديدا ) االحتاد الروسي(سيد سريجي كوبيلوف  اختيار الأن يؤيد  
  .للجنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات

  االجتماع الواحد والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونتريال  :٢٠/٢٥
أن تعقد االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال يف شرم الشيخ،   

  .تارخيا مؤكدا لالجتماع يف أقرب وقت ممكنمبصر، وأن يعلن 
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  اعتماد إعالن الدوحة  :٢٠/٢٦
أن يعتمد إعالن الدوحة بصيغته الواردة يف املرفق الرابع لتقرير االجتماع الثامن ملؤمتر   

األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال 
  )١٢(.املستنفدة لطبقة األوزونبشأن املواد 

  التعليقات اليت مت اإلدالء ا وقت اعتماد املقررات  -باء 
وأدىل ممثل أملانيا مبالحظة جاء فيها أن . أدىل عدة ممثلني بتعليقات بصدد اعتماد املقررات  - ١٩٨

مليزانية التابعة كل االلتزامات املالية الدولية جيب أن ختضع، مبوجب القانون األملاين ملوافقة جلنة ا
ولذلك، فإن موافقته على اعتماد املقرر بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد . للربملان األملاين

غري أنه أعرب عن اعتقاده بأن املوافقة . األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال رهن مبوافقة تلك اللجنة
  .سوف حتصل تقريبا

رغم إعراا عن االرتياح إزاء املقرر بشأن اإلدارة السليمة أما ممثلة اجلماعة األوروبية فإا   - ١٩٩
بيئيا ملخزونات املواد املستنفدة لألوزون، قالت إن مفهوم إمكانات إحداث االحترار العاملي الصايف 

  .غامض علميا وجيب أال يشكل سابقة تستند إليها القرارات يف املستقبل
ص من استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية والحظت املمثلة بارتياح أيضا أن التخل  - ٢٠٠

 أصبح،بعد عملية ٥يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
طويلة، قريبا من التحقيق، وأكدت أن اجلماعة األوروبية ستتوقف عن إنتاج مركبات الكربون 

وأعربت عن أملها يف أن ال تتقدم . ٢٠١٠يناير /ثاين كانون ال١الكلورية فلورية هلذا الغرض يف 
الواليات املتحدة األمريكية بطلب ترشح فيه كمية من هذه املركبات إلعفاء االستخدام الضروري 

وأوضح ممثل الواليات املتحدة أن بلده قد أحرز تقدما هاما يف هذا اخلصوص وحدد . ٢٠١١لسنة 
شط يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مؤخرا موعدا ائيا لوقف إنتاج عنصر ن

مركبات الكربون الكلورية فلورية هو أبينفرين، غري أن املمثل شدد على أن هذا ليس العنصر الوحيد 
 للحصول على إعفاء يف عام يقدم طلباالنشط املستعمل يف سوق الواليات املتحدة وأن بلده قد 

٢٠١١.  
 أن إعالن الدوحة ميثل معلما ٥لي األطراف العاملة مبوجب الفقرة والحظ اثنان من ممث  - ٢٠١

  .هاما يف تاريخ بروتوكول مونتريال
وتكلمت ممثلة مجهورية ترتانيا املتحدة باسم جمموعة البلدان األفريقية، فالحظت أن   - ٢٠٢

د  تواجه حتديات ذات شأن يف التخلص التدرجيي من املوا٥األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 وهي حتديات ضخمها - املستنفدة لألوزون تشمل االفتقار الشديد إىل القدرات املالية والتكنولوجية 

التعجيل بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدوركلورية فلورية الذي اتفقت األطراف عليه 
 املتعددة والحظت أيضا أن بروتوكول مونتريال هو واحد من أهم االتفاقات البيئية. ٢٠٠٧يف 

األطراف اليت تشجع على نقل التكنولوجيا احلساسة واملراعية للبيئة إىل البلدان النامية ولذا جيب 
                                                        

)١٢(  UNEP/OzL.Conv.8/7-UNEP/OzL.Pro.20/9.  
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غري أا أعربت عن قلق اموعة إزاء مستوى التمويل املخصص ملشاريع التعزيز املؤسسي . دعمه
ثل ااالت الرئيسية ، اليت مت٢٠١١-٢٠٠٩ولربامج املساعدة يف االمتثال لفترة السنوات الثالث 

 ٥للدعم املقدم من الصندوق املتعدد األطراف لتعزيز امتثال األطراف الكامل مبوجب املادة 
وأضافت أن تقوية هذه الربامج ينبغي أن توىل مقاما عاليا من األولوية يف . لربوتوكول مونتريال
 إىل ٥غري العاملة مبوجب املادة ودعت البلدان . موارده تعزيزا لبناء القدرات الصندوق بعد جتديد

تعجيل ختلصها من املواد املستنفدة لألوزون املشمولة حاليا بإعفائي االستخدام الضروري 
وأعلنت أن اموعة . واالستخدام احلرج من خالل اعتماد بدائل مالئمة وفعالة وغري ضارة بالبيئة

وبفضل . لتزمة كليا بالوفاء بالتزاماااألفريقية تظل مكرسة لتحقيق أهداف بروتوكول مونتريال وم
اجلهود املشتركة جلميع األطراف دعما للربوتوكول، ميكن التطلع قدما لعشرين سنة أخرى من 

  .النجاح

 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين الثامناعتماد تقرير االجتماع   -  عشرحادي
  لألطراف يف بروتوكول مونتريال

، استنادا إىل مشروع ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠د هذا التقرير يوم اخلميس، اعتم  - ٢٠٣
  .التقرير الذي قُدم إىل األطراف

  اختتام االجتماع  - ثاين عشر
 من ٣٠/١٩يف أعقاب تبادل اامالت املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة   -٢٠٤

  .٢٠٠٨نوفمرب /رين الثاينش ت٢٠مساء يوم اخلميس 
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   األولرفقامل
  الصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون

  ٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩ألعوام عتمدة ل وامليزانيات امل٢٠٠٨ لعام املنقحةامليزانية 
  ٢٠٠٨  شهر/عمل    

  )دوالر أمريكي(
  ٢٠٠٩  شهر/عمل

 )دوالر أمريكي(
  ٢٠١٠  شهر/عمل

 )دوالر أمريكي(
  ٢٠١١  شهر/عمل

 ) أمريكيدوالر(

         عنصر موظفي املشروع  ١٠
         موظفو املشروع ١١٠٠ 
بالتقاسم مع ) (٢-مد(أمني تنفيذي  ١١٠١  

 ١٤٢ ٨١١ ٦ ١٣٩ ١٩٢ ٦ ١٣٥ ٦٦٤  ٦  ١٣٢ ٢٢٧  ٦  )بروتوكول مونتريال
بالتقاسم ) (٥-ف(موظف شؤون علمية  ١١٠٤  

 ١٠٦ ٩٢٥ ٦ ١٠٤ ٢١٥ ٦ ١٠١ ٥٧٤ ٦ ٩٩ ٠٠٠ ٦ )مع بروتوكول مونتريال
تدفع من برنامج ) (٥- ف(موظف إداري  ١١٠٥  

 -  -  -   -   )األمم املتحدة للبيئة
) اتصاالت ومعلومات(موظف برنامج  ١١٠٧  

 ١٣٢ ٣٠٦ ١٢ ١٢٨ ٩٥٣ ١٢ ١٢٥ ٦٨٥ ١٢ ١٢٢ ٥٠٠ ١٢ )٣-ف(
 ٣٨٢ ٠٤٢  ٣٧٢ ٣٦٠  ٣٦٢ ٩٢٣  ٣٥٣ ٧٢٧   اموع الفرعي ١١٩٩ 
         الدعم اإلداري ١٣٠٠ 
بالتقاسم مع ( )٧-ع.خ(مساعد إداري  ١٣٠١  

 ٢٣ ٢٢٠ ٦ ٢٢ ٦٣١ ٦ ٢١ ٢٥٠ ٦ ٢٠ ٠٠٠ ٦ )بروتوكول مونتريال
 ٢٥ ٤٨٨  ٢٣ ٩٣٢  ٢٢ ٤٧٢  ٢١ ١٠٠  ١٢ )٦-ع.خ(مساعد برنامج  ١٣٠٣  
بالتقاسم مع ) (٦-ع.خ (برنامجمساعد  ١٣٠٤  

 ١٩ ٩٣١  ٦ ١٨ ٧١٥  ٦ ١٧ ٥٧٣  ٦ ١٦ ٥٠٠  ٦  )بروتوكول مونتريال
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  ٢٠٠٨  شهر/عمل    
  )دوالر أمريكي(

  ٢٠٠٩  شهر/عمل
 )دوالر أمريكي(

  ٢٠١٠  شهر/عمل
 )دوالر أمريكي(

  ٢٠١١  شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

بالتقاسم ( )٦-ع.خ (معلوماتمساعد  ١٣٠٥  
 ١٨ ٤٨٢ ٦ ١٧ ٣٥٤ ٦ ١٦ ٢٩٥ ٦ ١٥ ٣٠٠  ٦  )مع بروتوكول مونتريال

 ٢٥ ٣٦٧  ١٢ ٢٣ ٨١٩  ١٢ ٢٢ ٣٦٥  ١٢ ٢١ ٠٠٠  ١٢  )٦-ع.خ(  ثنائي اللغة أقدمسكرتري ١٣١٠  
الجتماعات التحضريية واجتماعات ا ١٣٢٢  

بالتقاسم مع بروتوكول (األطراف 
كل ثالث سنوات، تنطبق مرة ونتريال م

 ٢١٠ ٠٠٠  -  -   ٢١٠ ٠٠٠  )٢٠١١ و٢٠٠٨على 
 ٢٠ ٠٠٠  -  -   ٢٠ ٠٠٠  كتباملاجتماعات  ١٣٢٤  
 ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠  أنشطة الترويج حلماية طبقة األوزون ١٣٢٦  
 ٣٤ ٠٢٧  -  -  ٣١ ٩٥٠   حبوث األوزونمديري اجتماعات  ١٣٢٧  
 ٣٨٦ ٥١٥  ١١٦ ٤٥١  ١٠٩ ٩٥٥  ٣٦٥ ٨٥٠  اموع الفرعي ١٣٩٩ 
          السفر يف مهام رمسية ١٦٠٠ 
 ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  سفر املوظفني يف مهام رمسية ١٦٠١  
 ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠  ٣٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ١٦٩٩ 

 ٧٩٨ ٥٥٧  ٥١٨ ٨١١  ٥٠٢ ٨٧٨   ٧٤٩ ٥٧٧  جمموع العنصر ١٩٩٩

        تكاليف مشاركة البلدان النامية ٣٣٠٠ 
   -  -  -   االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف ٣٣٠٢  

 ٢٠ ٠٠٠  -  -   ٢٠ ٠٠٠  اجتماعات املكتب ٣٣٠٤  

 ١٧٥ ٠٠٠  -  -   ١٧٥ ٠٠٠   حبوث األوزونمديرياجتماعات  ٣٣٠٧  

 ١٩٥ ٠٠٠  -  -   ١٩٥ ٠٠٠   اموع الفرعي ٣٣٩٩ 

 ١٩٥ ٠٠٠  -  -   ١٩٥ ٠٠٠  جمموع العنصر ٣٩٩٩
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  ٢٠٠٨  شهر/عمل    
  )دوالر أمريكي(

  ٢٠٠٩  شهر/عمل
 )دوالر أمريكي(

  ٢٠١٠  شهر/عمل
 )دوالر أمريكي(

  ٢٠١١  شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

        عنصر املعدات واملباين ٤٠
        ) دوالر١ ٥٠٠بنود تقل قيمتها عن (املعدات املهتلكة  ٤١٠٠ 
بالتقاسم مع (مواد مهتلكة متنوعة  ٤١٠١  

 )بروتوكول مونتريال
 

٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠ 
 ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤١٩٩ 
         معدات معمرة ٤٢٠٠ 
 -  ٢ ٥٠٠  ٢ ٥٠٠  -  كمبيوترات شخصية ولوازم تكميلية ٤٢٠١  
 ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  كمبيوترات نقالة ٤٢٠٢  
أجهزة السريفر، (آالت مكتبية أخرى  ٤٢٠٣  

 ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  )اخلأثاث الفاكس، سكانر، 
 -  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  -  أجهزة استنساخ ٤٢٠٤  
  ١٠ ٠٠٠   ٢٢ ٥٠٠   ٢٢ ٥٠٠   ١٠ ٠٠٠   اموع الفرعي ٤٢٩٩ 
              مباين املكاتب ٤٣٠٠ 
بالتقاسم مع (إجيارات مباين املكتب  ٤٣٠١  

  ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   )بروتوكول مونتريال
  ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   ١٧ ٥٠٠   اموع الفرعي ٤٣٩٩ 

  ٣٦ ٥٠٠   ٤٩ ٠٠٠   ٤٩ ٠٠٠   ٣٦ ٥٠٠   جمموع العنصر ٤٩٩٩
              عنصر النفقات املتنوعة ٥٠

              تشغيل املعدات وصيانتها ٥١٠٠ 
بالتقاسم مع (صيانة املعدات وغريها  ٥١٠١  

  ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   )بروتوكول مونتريال
 ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠   ياموع الفرع ٥١٩٩ 
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  ٢٠٠٨  شهر/عمل    
  )دوالر أمريكي(

  ٢٠٠٩  شهر/عمل
 )دوالر أمريكي(

  ٢٠١٠  شهر/عمل
 )دوالر أمريكي(

  ٢٠١١  شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

              إعداد التقاريرتكاليف  ٥٢٠٠ 
  ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   إعداد التقارير ٥٢٠١  

  
 مديريتقرير اجتماع (إعداد التقارير  ٥٢٠٢

  ١٥ ٠٠٠   -   -   ١٥ ٠٠٠   )حبوث األوزون
  ٢٢ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٧ ٥٠٠   ٢٢ ٥٠٠   اموع الفرعي ٥٢٩٩ 
              مصروفات نثرية ٥٣٠٠ 
  ٢٥ ٠٠٠   ٢٥ ٠٠٠   ٢٥ ٠٠٠   ٢٥ ٠٠٠   االتصاالت ٥٣٠١  
  ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠   )شحن الوثائق( نفقات الشحن  ٥٣٠٢  

  
محلة التوعية (مصروفات أخرى  ٥٣٠٤

  ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠   )اجلماهريية حلماية طبقة األوزون
  ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠   رعياموع الف ٥٣٩٩ 
              الضيافة  ٥٤٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠   -   -   ١٠ ٠٠٠   الضيافة  ٥٤٠١   
  ١٠ ٠٠٠   -   -   ١٠ ٠٠٠   اموع الفرعي  ٥٤٩٩ 

  ٩٢ ٥٠٠   ٦٧ ٥٠٠   ٦٧ ٥٠٠   ٩٢ ٥٠٠   جمموع العنصر ٥٩٩٩
  ١ ١٢٢ ٥٥٧   ٦٣٥ ٣١١   ٦١٩ ٣٧٨   ١ ٠٧٣ ٥٧٧   التكاليف الكلية املباشرة  ٩٩

  ١٤٥ ٩٣٢   ٨٢ ٥٩٠   ٨٠ ٥١٩   ١٣٩ ٥٦٥   ) يف املائة١٣(تكاليف دعم الربنامج  
  ١ ٢٦٨ ٤٨٩   ٧١٧ ٩٠١   ٦٩٩ ٨٩٧   ١ ٢١٣ ١٤٢   )مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج(اموع الكلي  

  ٦٦٥ ٤٨٩   ١١٤ ٩٠١   ٩٦ ٨٩٧   ٦١٠ ١٤٢   *السحب من رصيد الصندوق االستئماين 
  ٦٠٣ ٠٠٠   ٦٠٣ ٠٠٠   ٦٠٣ ٠٠٠   ٦٠٣ ٠٠٠    أن تدفعها األطراف املقرراالشتراكات 

* بغرض احملافظة على مستوى ثابت من ٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨وحددت مستويات السحب يف . ٧/٣ من املقرر ٥ دوالر وفقاً للفقرة ٦٠٣ ٠٠٠ مبقدار ٢٠٠٨ددت اشتراكات األطراف يف ح 
 .ه وشاملة ل٢٠١١اشتراكات األطراف حىت عام 
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 ٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩ألعوام ل عتمدة وامليزانيات امل٢٠٠٨ لعام املنقحة توضيحية للميزانية مالحظات
  للصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون

  تعليق   امليزانيةبند

 مل يفمقر العرتبات املوظفني املهنيني املطبقة يف مل  اإلشاريةتكاليفالمت استخدام   عنصر املوظفني
غري .  مقترحات امليزانيةألغراض ٢٠١١ - ٢٠١٠ و٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ يفنريويب 

 تبعاً  عدلت األرقام التكلفة الفعلية للموظفنيعن معلومات توافرت أنه حيثما
االلتزامات اليت مل يتم إنفاقها عادة إىل الصندوق االستئماين لربوتوكول وترد  .لذلك

  .مونتريال
 لتغطية ١١٠٧ و١١٠٤ و١١٠١ امليزانية بنودلقيام بأدىن قدر من التعديل يف مت ا  ١١٠٧ و١١٠٤ – ١١٠١

  .وما فوقهالفئات الفنية لالتغريات يف املرتبات واملخصصات 
لتكاليف دعم  ٪١٣ تسدد من نسبة الـ  تكلفة وظيفة املوظف اإلداريمازالت  ١١٠٥

  . اإلنفاق الفعلي أساسعلىالربنامج 
  املوظفني/الدعم اإلداري

١٣١٠-١٣٠١  
مقر العمل املطبقة يف املوحدة  ات العامة اخلدم موظفيمرتبات استخدمت تكاليف

وقد . ٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨قترحات امليزانية ألعوام مل نريويب يف
  موظفي اخلدماتيف مرتبات لتعكس الزيادة ٢٠٠٨ مستويات املرتبات يف عدلت
  .٢٠٠٧ نوفمرب /اعتباراً من تشرين الثاينالعامة 

 هذه ت ميزانية خدمة املؤمترات إذا كانبنود حتويل األموال الضرورية من قد جيري  خدمة املؤمترات/الدعم اإلداري
 عقود مع مبوجب أو ة االستشارياخلدمات من خالل مطلوبة سواءاخلدمات 
  .شركات

  :فتراضات التاليةتكاليف خدمة املؤمترات احلالية مبنية على األسباب واال  ١٣٢٧ و١٣٢٦ و١٣٢٤ و١٣٢٢
والتاسع  الثامن ني يف تكاليف املؤمترات لالجتماعجيري التقاسمسوف : ١٣٢٢

لألطراف والعشرين ثالث وال العشرين نيية فيينا مع االجتماعملؤمتر األطراف التفاق
بشكل مشترك يف تشرين يف بروتوكول مونتريال، حيث يتم عقد االجتماعني 

  ؛٢٠١١ و٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
. ٢٠١١ و٢٠٠٨ ي يف عامكتب اتفاقية فيينامل من املقرر عقد اجتماعني: ١٣٢٤  

 مع اجتماع مديري حبوث األوزون، وسيعقد عاقبوسيعقد االجتماع األول بالت
  اعتماداتتماعانجولال.  مع اجتماع مؤمتر األطرافعاقباالجتماع الثاين بالت

  ؛اء على عضوية املكتبللترمجة الفورية وترمجة الوثائق للغات املناسبة بن
أدىن كل عام لتغطية األنشطة ذات الصلة باالحتفال باليوم حبد قترح مبلغ ي: ١٣٢٦  

  ؛العاملي حلماية طبقة األوزون
تقترح زيادة طفيفة لتغطية تكاليف خدمات املؤمترات املتعلقة بالتحضري : ١٣٢٧  

  .٢٠١١ و٢٠٠٨لالجتماعني السابع والثامن ملديري حبوث األوزون يف 
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  تعليق   امليزانيةبند

 مديريتنظيم اجتماعات ل سفر موظفي األمانة ٢٠١١ و٢٠٠٨تتضمن ميزانيتا   ١٦٠١ - سفر املوظفني يف مهام رمسية
  .حبوث األوزون واجتماعات مؤمتر األطراف

 يف ٥ املادة  من١ العاملة مبوجب الفقرة طرافاأل يف مشاركة ممثليلاك توضعت  ٣٣٠٢
 دوالر أمريكي لكل ممثل ٥٠٠٠ أساس افتراض على التفاقيةلاالجتماعات املتعددة 

، باستخدام مع مراعاة عدم حتمل تكاليف سفر أكثر من شخص واحد لكل بلد
الت األمم املتحدة اأكثر أسعار الدرجة االقتصادية فائدة ومالءمة، وباستخدام بد

  .للمعيشة اليومية
الشتراك مع اجتماع  باعادة يتم عقد مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ونظراً ألنه  

  . تكاليف االشتراك بروتوكول مونترياليتحملاألطراف يف بروتوكول مونتريال، 
 ألربعة ٢٠١١ و٢٠٠٨لمكتب يف ل ني اجتماع أساستكاليف املشاركة على  ٣٣٠٤

 ا يعقد. النامية أو من البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالالبلدانمشاركني من 
وخلفض . ع مديري حبوث األوزون واجتماع مؤمتر األطراف مع اجتماعاقببالت

التكاليف ستغطى مشاركة أعضاء املكتب يف اجتماع املكتب واجتماع مؤمتر 
األطراف يف اتفاقية فيينا بأموال خمصصة بالفعل الجتماع األطراف يف بروتوكول 

  .مونتريال
 االجتماع الثاين يف وسيعقد. ٢٠٠٨ حبوث األوزون يف واحد ملديريعقد اجتماع   ٣٣٠٧

اليت تقدم   املؤهلة الناميةالبلدان من  خبريا٣٥ًمتويل ملشاركة ومت ختصيص . ٢٠١١
  . الوطنيةهاتقارير

 إتاحة وثائقاجلة البيانات اإللكترونية من أجل عمبتها اخلاصة األمانة أنظمتوظف   ٤٢٠٤-٤٢٠١
هذا شراء الوصالت ويتطلب . ألطرافلالربوتوكول واالتفاقية بصورة إلكترونية 

 حتديث أجهزة باإلضافة إىل الربجميات الضرورية، وتراخيص  بصورة دوريةالطرفية
  .السريفر املوجودة بالفعل واخلاصة باحلاسبات

  .بعض املعدات كل عاملتمكني األمانة من تغيري ضئيل للغاية مت ختصيص مبلغ   
زيادة طفيفة تستند إىل معدالت تتضمن املخصصات مبوجب بنود امليزانية هذه   ٥٤٠٠-٥١٠٠

  .التضخم اليت توصي ا األمم املتحدة
 التوعية اإلبالغ عن يف ٢٠٠٨ امليزانية يف بنديف املخصص سوف يستخدم املبلغ   ٥٣٠٤

  .محاية طبقة األوزون ليف جمااجلماهريية 
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  املرفق الثاين

  ل األنصبة املقررة لألمم املتحدة بناء على جدو٢٠١١ إىل ٢٠٠٩ول اشتراكات األطراف للفترة جد: الصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون
  ) يف املائة٢٢ بنسبة ة املقررةبنص حبد أقصى لأل٢٠٠٧فرباير / شباط١٣ املؤرخ ٦١/٢٣٧قرار اجلمعية العامة (
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠١١ 

اشتراكات 
اف يف عام األطر

٢٠١٠ 

اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠٠٩ 

ة املعدل جدول األمم املتحد
على أساس احلد األقصى 

  ٪٢٢ بنسبة ةاملقررلألنصبة 

األمم املتحدة جدول 
املعدل بعد استبعاد 

 غري املشتركني

جدول األنصبة املقررة 
 لألعوام لألمم املتحدة

٢٠٠٩-٢٠٠٧ 
    الطرفاسم 

              
  -١  أفغانستان  ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠ - - -
  -٢  البانيا  ٠,٠٠٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  - - -
  -٣  اجلزائر  ٠,٠٨٥  ٠,٠٠  ٠,٠٠  - - -
  -٤  أنغوال  ٠,٠٠٣  ٠,٠٠  ٠,٠٠  - - -
  -٥  أنتيغوا وبربودا  ٠,٠٠٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  - - -
  -٦ األرجنتني ٠,٣٢٥ ٠,٣٢٥ ٠,٣٢٤  ١ ٩٥٣  ١ ٩٥٣  ١ ٩٥٣
  -٧ أرمينيا  ٠,٠٠٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠ - - -
  -٨ أستراليا ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨١ ١٠ ٧٣٩ ١٠ ٧٣٩ ١٠ ٧٣٩
  -٩  النمسا  ٠,٨٨٧  ٠,٨٨٧  ٠,٨٨٤ ٥ ٣٣١ ٥ ٣٣١ ٥ ٣٣١
  -١٠  أذربيجان  ٠,٠٠٥  ٠,٠٠  ٠,٠٠ - - -
  -١١  جزر البهاما  ٠,٠١٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠ - - -
  -١٢  البحرين  ٠,٠٣٣  ٠,٠٠  ٠,٠٠ - - -
  -١٣  بنغالديش  ٠,٠١٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠ - - -
  -١٤  بربادوس  ٠,٠٠٩  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٥ بيالروس  ٠,٠٢٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
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اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠١١ 

اشتراكات 
اف يف عام األطر

٢٠١٠ 

اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠٠٩ 

ة املعدل جدول األمم املتحد
على أساس احلد األقصى 

  ٪٢٢ بنسبة ةاملقررلألنصبة 

األمم املتحدة جدول 
املعدل بعد استبعاد 

 غري املشتركني

جدول األنصبة املقررة 
 لألعوام لألمم املتحدة

٢٠٠٩-٢٠٠٧ 
    الطرفاسم 

              
  -١٦ بلجيكا ١,١٠٢ ١,١٠٢ ١ ٠٩٨ ٦ ٦٢٣ ٦ ٦٢٣ ٦ ٦٢٣
  -١٧ بليز ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٨ بنن ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٩  بوتان ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٢٠ بوليفيا ٠,٠٠٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٢١ البوسنة واهلرسك ٠,٠٠٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٢٢  بوتسوانا ٠,٠١٤  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٢٣ الربازيل ٠,٨٧٦ ٠,٨٧٦ ٠,٨٧٣ ٥ ٢٦٤ ٥ ٢٦٤ ٥ ٢٦٤
  -٢٤  بروين دار السالم ٠,٠٢٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٢٥ بلغاريا ٠,٠٢٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٢٦ بوركينا فاسو ٠,٠٠٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٢٧ بوروندي ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٢٨  كمبوديا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٢٩ الكامريون ٠,٠٠٩  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٣٠ كندا ٢,٩٧٧ ٢,٩٧٧ ٢,٩٦٧ ١٧ ٨٩١ ١٧ ٨٩١ ١٧ ٨٩١
  -٣١ الرأس األخضر ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٣٢  مجهورية أفريقيا الوسطى ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٣٣ تشاد ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٣٤ شيلي ٠,١٦١ ٠,١٦١ ٠,١٦٠  ٩٦٨  ٩٦٨  ٩٦٨
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اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠١١ 

اشتراكات 
اف يف عام األطر

٢٠١٠ 

اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠٠٩ 

ة املعدل جدول األمم املتحد
على أساس احلد األقصى 

  ٪٢٢ بنسبة ةاملقررلألنصبة 

األمم املتحدة جدول 
املعدل بعد استبعاد 

 غري املشتركني

جدول األنصبة املقررة 
 لألعوام لألمم املتحدة

٢٠٠٩-٢٠٠٧ 
    الطرفاسم 

              
  -٣٥ الصني ٢,٦٦٧ ٢,٦٦٧ ٢,٦٥٨  ١٦ ٠٢٨  ١٦ ٠٢٨  ١٦ ٠٢٨

  -٣٦  كولومبيا  ٠,١٠٥  ٠,١٠٥  ٠,١٠٥  ٦٣١  ٦٣١  ٦٣١
  -٣٧  جزر القمر ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
   -٣٨  الكونغو ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٣٩ جزر كوك -  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٤٠  كوستاريكا ٠,٠٣٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٤١ كوت ديفوار ٠,٠٠٩  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٤٢  كرواتيا ٠,٠٥٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٤٣ كوبا ٠,٠٥٤  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٤٤ قربص ٠,٠٤٤  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٤٥ اجلمهورية التشيكية ٠,٢٨١ ٠,٢٨١ ٠,٢٨٠ ١ ٦٨٩ ١ ٦٨٩ ١ ٦٨٩
   -٤٦  مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية ٠,٠٠٧  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٤٧ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠,٠٠٣  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٤٨ الدامنرك ٠,٧٣٩ ٠,٧٣٩ ٠,٧٣٧ ٤ ٤٤١ ٤ ٤٤١ ٤ ٤٤١
  -٤٩ جيبويت ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٥٠ دومينيكا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٥١ اجلمهورية الدومينيكية ٠,٠٢٤  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٥٢ إكوادور ٠,٠٢١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٥٣  مصر ٠,٠٨٨  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
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اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠١١ 

اشتراكات 
اف يف عام األطر

٢٠١٠ 

اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠٠٩ 

ة املعدل جدول األمم املتحد
على أساس احلد األقصى 

  ٪٢٢ بنسبة ةاملقررلألنصبة 

األمم املتحدة جدول 
املعدل بعد استبعاد 

 غري املشتركني

جدول األنصبة املقررة 
 لألعوام لألمم املتحدة

٢٠٠٩-٢٠٠٧ 
    الطرفاسم 

              
  -٥٤ السلفادور ٠,٠٢٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٥٥ غينيا اإلستوائية ٠,٠٠٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٥٦ إريتريا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٥٧ إستونيا ٠,٠١٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٥٨ إثيوبيا ٠,٠٠٣  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
   -٥٩  االحتاد األورويب ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٢ ٤٩٢ ١٥ ٠٢٤ ١٥ ٠٢٤ ١٥ ٠٢٤
   -٦٠  فيجي ٠,٠٠٣  ٠,٠٠  ٠,٠٠ - - -
  -٦١ فنلندا ٠,٥٦٤ ٠,٥٦٤ ٠,٥٦٢ ٣ ٣٨٩ ٣ ٣٨٩ ٣ ٣٨٩
  -٦٢ فرنسا ٦,٣٠١ ٦,٣٠١ ٦,٢٨٠ ٣٧ ٨٦٧ ٣٧ ٨٦٧ ٣٧ ٨٦٧
   -٦٣  الغابون ٠,٠٠٨  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٦٤ غامبيا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٦٥ جورجيا ٠,٠٠٣  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٦٦ أملانيا ٨,٥٧٧ ٨,٥٧٧ ٨,٥٤٨ ٥١ ٥٤٥ ٥١ ٥٤٥ ٥١ ٥٤٥
  -٦٧ غانا ٠,٠٠٤  ٠,٠٠  ٠,٠٠ - - -
  -٦٨ اليونان ٠,٥٩٦ ٠,٥٩٦ ٠,٥٩٤ ٣ ٥٨٢ ٣ ٥٨٢ ٣ ٥٨٢
  -٦٩  غرينادا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٧٠  غواتيماال ٠,٠٣٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٧١ غينيا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٧٢  غينيا بيساو ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
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اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠١١ 

اشتراكات 
اف يف عام األطر

٢٠١٠ 

اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠٠٩ 

ة املعدل جدول األمم املتحد
على أساس احلد األقصى 

  ٪٢٢ بنسبة ةاملقررلألنصبة 

األمم املتحدة جدول 
املعدل بعد استبعاد 

 غري املشتركني

جدول األنصبة املقررة 
 لألعوام لألمم املتحدة

٢٠٠٩-٢٠٠٧ 
    الطرفاسم 

              
  -٧٣ غيانا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٧٤  هاييت ٠,٠٠٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٧٥  الكرسي الرسويل ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٧٦  هندوراس ٠,٠٠٥  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٧٧ هنغاريا ٠,٢٤٤ ٠,٢٤٤ ٠,٢٤٣ ١ ٤٦٦ ١ ٤٦٦ ١ ٤٦٦
  -٧٨  آيسلندا ٠,٠٣٧  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٧٩ اهلند ٠,٤٥٠ ٠,٤٥٠ ٠,٤٤٨ ٢ ٧٠٤ ٢ ٧٠٤ ٢ ٧٠٤
  -٨٠  إندونيسيا  ٠,١٦١  ٠,١٦١  ٠,١٦٠  ٩٦٨  ٩٦٨  ٩٦٨
  -٨١ )سالميةاإل-ةمجهوري(إيران  ٠,١٨٠ ٠,١٨٠ ٠,١٧٩ ١ ٠٨٢ ١ ٠٨٢ ١ ٠٨٢
  -٨٢  العراق ٠,٠١٥  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٨٣ ندايرلآ ٠,٤٤٥ ٠,٤٤٥ ٠,٤٤٣ ٢ ٦٧٤ ٢ ٦٧٤ ٢ ٦٧٤
  -٨٤  إسرائيل  ٠,٤١٩  ٠,٤١٩  ٠,٤١٨ ٢ ٥١٨ ٢ ٥١٨ ٢ ٥١٨
  -٨٥ إيطاليا ٥,٠٧٩ ٥,٠٧٩ ٥,٠٦٢ ٣٠ ٥٢٣ ٣٠ ٥٢٣ ٣٠ ٥٢٣
  -٨٦ جامايكا ٠,٠١٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٨٧ اليابان ١٦,٦٢٤ ١٦,٦٢٤ ١٦,٥٦٨ ٩٩ ٩٠٤ ٩٩ ٩٠٤ ٩٩ ٩٠٤
  -٨٨ األردن ٠,٠١٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٨٩ كازاخستان ٠,٠٢٩  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٩٠ كينيا ٠,٠١٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٩١  كرييبايت  ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
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اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠١١ 

اشتراكات 
اف يف عام األطر

٢٠١٠ 

اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠٠٩ 

ة املعدل جدول األمم املتحد
على أساس احلد األقصى 

  ٪٢٢ بنسبة ةاملقررلألنصبة 

األمم املتحدة جدول 
املعدل بعد استبعاد 

 غري املشتركني

جدول األنصبة املقررة 
 لألعوام لألمم املتحدة

٢٠٠٩-٢٠٠٧ 
    الطرفاسم 

              
  -٩٢ الكويت ٠,١٨٢ ٠,١٨٢ ٠,١٨١ ١ ٠٩٤ ١ ٠٩٤ ١ ٠٩٤
  -٩٣ قريغيزستان ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٩٤  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٩٥ التفيا ٠,٠١٨  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٩٦ لبنان ٠,٠٣٤  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٩٧ ليسوتو ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٩٨ ليبرييا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -٩٩ اجلماهريية العربية الليبية ٠,٠٦٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٠٠ ليختنشتاين ٠,٠١٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٠١ ليتوانيا ٠,٠٣١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٠٢ لكسمربغ ٠,٠٨٥  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٠٣ مدغشقر ٠,٠٠٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٠٤  مالوي  ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٠٥ ماليزيا ٠,١٩٠ ٠,١٩٠ ٠,١٨٩ ١ ١٤٢ ١ ١٤٢ ١ ١٤٢
  -١٠٦ ملديف ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٠٧ مايل ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٠٨  مالطة  ٠,٠١٧  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٠٩ جزر مارشال ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١١٠ موريتانيا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
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اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠١١ 

اشتراكات 
اف يف عام األطر

٢٠١٠ 

اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠٠٩ 

ة املعدل جدول األمم املتحد
على أساس احلد األقصى 

  ٪٢٢ بنسبة ةاملقررلألنصبة 

األمم املتحدة جدول 
املعدل بعد استبعاد 

 غري املشتركني

جدول األنصبة املقررة 
 لألعوام لألمم املتحدة

٢٠٠٩-٢٠٠٧ 
    الطرفاسم 

              
  -١١١ موريشيوس ٠,٠١١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١١٢ املكسيك ٢,٢٥٧ ٢,٢٥٧ ٢,٢٤٩ ١٣ ٥٦٤ ١٣ ٥٦٤ ١٣ ٥٦٤
  -١١٣  واليات ميكرونيزيا املوحدة ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١١٤  موناكو ٠,٠٠٣  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١١٥  منغوليا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١١٦  اجلبل األسود ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١١٧  املغرب ٠,٠٤٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١١٨  يقموزامب ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١١٩  ميامنار ٠,٠٠٥  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٢٠ ناميبيا ٠,٠٠٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٢١  ناورو ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٢٢ نيبال ٠,٠٠٣  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٢٣ هولندا ١,٨٧٣ ١,٨٧٣ ١,٨٦٧ ١١ ٢٥٦ ١١ ٢٥٦ ١١ ٢٥٦
  -١٢٤ نيوزيلندا ٠,٢٥٦ ٠,٢٥٦ ٠,٢٥٥ ١ ٥٣٨ ١ ٥٣٨ ١ ٥٣٨
  -١٢٥  نيكاراغوا ٠,٠٠٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٢٦ النيجر ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٢٧ نيجرييا ٠,٠٤٨  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٢٨  نيوي -  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٢٩ النرويج ٠,٧٨٢ ٠,٧٨٢ ٠,٧٧٩ ٤ ٧٠٠ ٤ ٧٠٠ ٤ ٧٠٠
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اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠١١ 

اشتراكات 
اف يف عام األطر

٢٠١٠ 

اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠٠٩ 

ة املعدل جدول األمم املتحد
على أساس احلد األقصى 

  ٪٢٢ بنسبة ةاملقررلألنصبة 

األمم املتحدة جدول 
املعدل بعد استبعاد 

 غري املشتركني

جدول األنصبة املقررة 
 لألعوام لألمم املتحدة

٢٠٠٩-٢٠٠٧ 
    الطرفاسم 

              
  -١٣٠ عمان ٠,٠٧٣  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٣١ باكستان ٠,٠٥٩  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٣٢  باالو  ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٣٣ بنما ٠,٠٢٣  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٣٤  بابوا غينيا اجلديدة  ٠,٠٠٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٣٥ باراغواي ٠,٠٠٥  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٣٦ بريو ٠,٠٧٨  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٣٧ الفلبني ٠,٠٧٨  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٣٨ بولندا ٠,٥٠١ ٠,٥٠١ ٠,٤٩٩ ٣ ٠١١ ٣ ٠١١ ٣ ٠١١
  -١٣٩ الربتغال ٠,٥٢٧ ٠,٥٢٧ ٠,٥٢٥ ٣ ١٦٧ ٣ ١٦٧ ٣ ١٦٧
  -١٤٠ رقط ٠,٠٨٥  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٤١ مجهورية كوريا ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٦٦ ١٣ ٠٥٩ ١٣ ٠٥٩ ١٣ ٠٥٩
  -١٤٢  مجهورية ملدوفا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٤٣ رومانيا ٠,٠٧٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٤٤  االحتاد الروسي  ١,٢٠٠ ١ ٢٠٠ ١ ١٩٦ ٧ ٢١٢ ٧ ٢١٢ ٧ ٢١٢
  -١٤٥ رواندا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٤٦  سانت كيتس ونيفيس ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٤٧  سانت لوسيا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٤٨  سانت فنسنت وغرينادين ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
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اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠١١ 

اشتراكات 
اف يف عام األطر

٢٠١٠ 

اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠٠٩ 

ة املعدل جدول األمم املتحد
على أساس احلد األقصى 

  ٪٢٢ بنسبة ةاملقررلألنصبة 

األمم املتحدة جدول 
املعدل بعد استبعاد 

 غري املشتركني

جدول األنصبة املقررة 
 لألعوام لألمم املتحدة

٢٠٠٩-٢٠٠٧ 
    الطرفاسم 

              
  -١٤٩ ساموا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٥٠  ساو تومي وبرينسييب ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٥١ اململكة العربية السعودية ٠,٧٤٨ ٠,٧٤٨ ٠,٧٤٥ ٤ ٤٩٥ ٤ ٤٩٥ ٤ ٤٩٥
  -١٥٢ السنغال ٠,٠٠٤  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٥٣  صربيا ٠,٠٢١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٥٤  سيشيل ٠,٠٠٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٥٥  سرياليون ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٥٦ سنغافورة ٠,٣٤٧ ٠,٣٤٧ ٠,٣٤٦  ٢ ٠٨٥  ٢ ٠٨٥  ٢ ٠٨٥
  -١٥٧ سلوفاكيا ٠,٠٦٣  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٥٨ سلوفينيا ٠,٠٩٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٥٩  جزر سليمان ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٦٠  صومالال ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٦١ جنوب أفريقيا ٠,٢٩٠ ٠,٢٩٠ ٠,٢٨٩ ١ ٧٤٣ ١ ٧٤٣ ١ ٧٤٣
  -١٦٢ سبانياإ ٢,٩٦٨ ٢,٩٦٨ ٢,٩٥٨ ١٧ ٨٣٧ ١٧ ٨٣٧ ١٧ ٨٣٧
  -١٦٣ سري النكا ٠,٠١٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٦٤ السودان ٠,٠١٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٦٥ سورينام ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٦٦  سوازيلند ٠,٠٠٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٦٧ السويد ١,٠٧١ ١,٠٧١ ١,٠٦٧ ٦ ٤٣٦ ٦ ٤٣٦ ٦ ٤٣٦
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اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠١١ 

اشتراكات 
اف يف عام األطر

٢٠١٠ 

اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠٠٩ 

ة املعدل جدول األمم املتحد
على أساس احلد األقصى 

  ٪٢٢ بنسبة ةاملقررلألنصبة 

األمم املتحدة جدول 
املعدل بعد استبعاد 

 غري املشتركني

جدول األنصبة املقررة 
 لألعوام لألمم املتحدة

٢٠٠٩-٢٠٠٧ 
    الطرفاسم 

              
  -١٦٨ سويسرا ١,٢١٦ ١,٢١٦ ١,٢١٢ ٧ ٣٠٨ ٧ ٣٠٨ ٧ ٣٠٨
  -١٦٩ اجلمهورية العربية السورية ٠,٠١٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٧٠  طاجيكسان ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٧١ تايلند ٠,١٨٦ ٠,١٨٦ ٠,١٨٥ ١ ١١٨ ١ ١١٨ ١ ١١٨
  -١٧٢  قةمجهورية مقدونيا اليوغسالفية الساب ٠,٠٠٥  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٧٣ توغو ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٧٤  تونغا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٧٥  ترينيداد وتوباغو ٠,٠٢٧  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٧٦  تونس ٠,٠٣١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٧٧  تركيا  ٠,٣٨١ ٠,٣٨١ ٠,٣٨٠ ٢ ٢٩٠ ٢ ٢٩٠ ٢ ٢٩٠
  -١٧٨  تركمنستان ٠,٠٠٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٧٩  توفالو ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٨٠  أوغندا ٠,٠٠٣  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٨١ أوكرانيا ٠,٠٤٥  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٨٢ اإلمارات العربية املتحدة ٠,٣٠٢ ٠,٣٠٢ ٠,٣٠١ ١ ٨١٥ ١ ٨١٥ ١ ٨١٥

٦,٦٤٢ ٦,٦٤٢ ٦,٦٢٠ ٣٩ ٩١٦ ٣٩ ٩١٦ ٣٩ ٩١٦ 
اململكة املتحدة لربيطانيا 
 العظمى وأيرلندا الشمالية

١٨٣ -  

  -١٨٤ مجهورية ترتانيا املتحدة ٠,٠٠٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٨٥  الواليات املتحدة األمريكية  ٢٢ ٠٠٠  ٢٢ ٠٠٠  ٢١ ٩٢٦ ١٣٢ ٢١٢ ١٣٢ ٢١٢ ١٣٢ ٢١٢

  -١٨٦ أوروغواي ٠,٠٢٧  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
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اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠١١ 

اشتراكات 
اف يف عام األطر

٢٠١٠ 

اشتراكات 
األطراف يف عام 

٢٠٠٩ 

ة املعدل جدول األمم املتحد
على أساس احلد األقصى 

  ٪٢٢ بنسبة ةاملقررلألنصبة 

األمم املتحدة جدول 
املعدل بعد استبعاد 

 غري املشتركني

جدول األنصبة املقررة 
 لألعوام لألمم املتحدة

٢٠٠٩-٢٠٠٧ 
    الطرفاسم 

              
  -١٨٧  أوزبكستان ٠,٠٠٨  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٨٨  فانواتو ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٨٩ )مجهورية البوليفارية(فرتويال  ٠,٢٠٠ ٠,٢٠٠ ٠,١٩٩ ١ ٢٠٢ ١ ٢٠٢ ١ ٢٠٢
  -١٩٠ فييت نام ٠,٠٢٤  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٩١ اليمن ٠,٠٠٧  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٩٢  زامبيا ٠,٠٠١  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -
  -١٩٣  زمبابوي ٠,٠٠٨  ٠,٠٠  ٠,٠٠  -  -  -

    اموع ١٠٢ ٤٨٩ ١٠٠ ٣٣٩ ١٠٠ ٠٠٠  ٦٠٣ ٠٠٠  ٦٠٣ ٠٠٠  ٦٠٣ ٠٠٠
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  املرفق الثالث
  ٢٠١١ -  ٢٠٠٩ مونتريال للفترة جدول االشتراكات إلعادة جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول

جدول األمم  البلد الرقم
املتحدة لألنصبة 
املقررة للفترة 

٢٠٠٨- ٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
لألنصبة املقررة املعدل 

حبيث ال يساهم أي طرف 
 ٪٢٢بأكثر من نسبة 

االشتراكات السنوية 
بدوالرات الواليات (

، ٢٠٠٩لألعوام ) املتحدة
 ٢٠١١ و٢٠١٠

 متوسط معدل
التضخم للفترة 

٢٠٠٨-٢٠٠٦ 

التأهيل الستخدام 
آلية سعر الصرف 

 ١= نعمالثابت
 صفر=ال

سعر صرف 
عمالت 

 مستخدمي اآللية

العمالت الوطنية 
 ملستخدمي اآللية

مدفوعات مستخدمي 
اآللية بالعمالت 

 الوطنية

 ٣ ١٤٨ ١٣٧,٣٢ دوالر أسترايل ١,٠٨٨٣ ١ ٪٣,٤٩ ٢ ٨٩٢ ٧١٠,٩٤ ٢,١٦٩٥٣٣٢٠٨ ١,٧٨٧ استراليا  - ١
 ٩٤٣ ٣٤٢,٦٦ يورو ٠,٦٥٧٠ ١ ٪٢,٤٥ ١ ٤٣٥ ٨٣٣,٥٨ ١,٠٧٦٨٧٥١٨٥ ٠,٨٨٧ النمسا - ٢
   ٠,٠٠٠٠ صفر ٪١٥,٧٩ ٨ ٠٩٣,٧٦ ٠,٠٠٦٠٧٠٣٢٢ ٠,٠٠٥ أذربيجان - ٣
   ٠,٠٠٠٠ صفر ٪١٠,٢٥ ٣٢ ٣٧٥,٠٥ ٠,٠٢٤٢٨١٢٨٩ ٠,٠٢٠ بيالروس - ٤
 ١ ١٧١ ٩٩٩,٥٦ يورو ٠,٦٥٧٠ ١ ٪٢,٩٣ ١ ٧٨٣ ٨٦٥,٣٩ ١,٣٣٧٨٩٩٠٤٦ ١,١٠٢ بلجيكا - ٥
 ٤١ ٦٠٨,٤٢ ليف ١,٢٨٥٢ ١ ٪٩,٠٧ ٣٢ ٣٧٥,٠٥ ٠,٠٢٤٢٨١٢٨٩ ٠,٠٢٠ بلغاريا - ٦
 ٤ ٧٩٢ ٥٢١,٩٢ دوالر كندي ٠,٩٩٤٥ ١ ٪٢,٢٣ ٤ ٨١٩ ٠٢٦,٥٧ ٣,٦١٤٢٦٩٩٢٧ ٢,٩٧٧ كندا - ٧
 ٤٦ ٧٩٤,٩٠ يورو ٠,٦٥٧٠ ١ ٪٣,٠٢ ٧١ ٢٢٥,١٢ ٠,٠٥٣٤١٨٨٣٧ ٠,٠٤٤ قربص - ٨
 ٧ ٦٣٤ ٢١١,٠٨ كرونة تشيكية ١٦,٧٨٣٣ ١ ٪٤,٠١ ٤٥٤ ٨٦٩,٤٩ ٠,٣٤١١٥٢١١٦ ٠,٢٨١ ة التشيكيةاجلمهوري - ٩

 ٥ ٨٥٩ ٦٣١,٥٠ منركيةاكرونة د ٤,٨٩٨٣ ١ ٪٢,٣٤ ١٩٦ ٢٥٨,١٩ ٠,٨٩٧١٩٣٦٤٣ ٠,٧٣٩ الدامنرك - ١٠
 ٢٦٦ ٢٤٧,٢٥ ةكرونة إستوني ١٠,٢٧٩٨ ١ ٪٧,٠٦ ٢٥ ٩٠٠,٠٤ ٠,٠١٩٤٢٥٠٣٢ ٠,٠١٦ إستونيا - ١١
 ٥٩٩ ٨٢٥,٥٥ يورو ٠,٦٥٧٠ ١ ٪٢,٢٥ ٩١٢ ٩٧٦,٤٨ ٠,٦٨٤٧٣٢٣٦١ ٠,٥٦٤ فنلندا - ١٢
 ٦ ٧٠١ ٢٤٢,٥٢ يورو ٠,٦٥٧٠ ١ ٪٢,٣١ ١٠ ١٩٩ ٧٦٠,٣٠ ٧,٦٤٩٨٢٠٢٢٥ ٦,٣٠١ فرنسا - ١٣
 ٩ ١٢١ ٨١٥,١٢ يورو ٠,٦٥٧ ١ ٪٢,٣٣ ١٣ ٨٨٤ ٠٤١,٢٨ ١٠,٤١٣٠٣٠٩٥٩ ٨,٥٧٧ أملانيا - ١٤
 ٦٣٣ ٨٥٨,٢٠ يورو ٠,٦٥٧ ١ ٪٣,٥٧ ٩٦٤ ٧٧٦,٥٧ ٠,٧٢٣٥٨٢٤٢٤ ٠,٥٩٦ اليونان - ١٥
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جدول األمم  البلد الرقم
املتحدة لألنصبة 
املقررة للفترة 

٢٠٠٨- ٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
لألنصبة املقررة املعدل 

حبيث ال يساهم أي طرف 
 ٪٢٢بأكثر من نسبة 

االشتراكات السنوية 
بدوالرات الواليات (

، ٢٠٠٩لألعوام ) املتحدة
 ٢٠١١ و٢٠١٠

 متوسط معدل
التضخم للفترة 

٢٠٠٨-٢٠٠٦ 

التأهيل الستخدام 
آلية سعر الصرف 

 ١= نعمالثابت
 صفر=ال

سعر صرف 
عمالت 

 مستخدمي اآللية

العمالت الوطنية 
 ملستخدمي اآللية

مدفوعات مستخدمي 
اآللية بالعمالت 

 الوطنية

 ٦٥ ٧٦٣ ٤٤٤,٢١ فورنت هنغاري ١٦٦,٥٠٠ ١ ٪٦,٠٤ ٣٩٤ ٩٧٥,٦٤ ٠,٢٩٦٢٣١٧٣١ ٠,٢٤٤ هنغاريا - ١٦
 ٤ ١٧٧ ٥٩٥,٨٤ كرونة آيسلندية ٦٩,٧٥٠ ١ ٪٧,٩٨ ٥٩ ٨٩٣,٨٥ ٠,٠٤٤٩٢٠٣٨٥ ٠,٠٣٧ آيسلندا - ١٧
 ٤٧٣ ٢٦٦,٦١ يورو ٠,٦٥٧ ١ ٪٣,٠٢ ٧٢٠ ٣٤٤,٩٢ ٠,٥٤٠٢٥٨٦٨٩ ٠,٤٤٥ آيرلندا - ١٨
 ٢ ٤١٩ ١٤٠,٤٩ شيكيل ٣,٥٦٧ ١ ٪٢,٤٨ ٦٧٨ ٢٥٧,٣٥ ٠,٥٠٨٦٩٣٠١٣ ٠,٤١٩ إسرائيل - ١٩
 ٥ ٤٠١ ٦٢٠,٥٠ يورو ٠,٦٥٧ ١ ٪٢,٥٧ ٨ ٢٢١ ٦٤٤,٥٩ ٦,١٦٦٢٣٣٤٤٣ ٥,٠٧٩ إيطاليا - ٢٠
 ٢ ٨٥٢ ٤٧٥ ٢٢٨,٤٢ ين ١٠٦,٠٠٠ ١ ٪٠,٦٢ ٢٦ ٩١٠ ١٤٣,٦٦ ٢٠,١٨٢٦٠٧٧٤٨ ١٦,٦٢٤ اليابان - ٢١
   ٠,٠٠٠ صفر ٪١٠,٨٥ ٢٩ ١٣٧,٥٥ ٠,٠٢١٨٥٣١٦٠ ٠,٠١٨ التفيا - ٢٢
 ١٧ ٣٢٠,٦٥ فرنك سويسري ١,٠٧٠ ١ ٪١,٤٦ ١٦ ١٨٧,٥٣ ٠,٠١٢١٤٠٦٤٥ ٠,٠١٠ ليختنشتاين - ٢٣
 ١١٣ ٨٢١,٣٠ ليتاس ٢,٢٦٨ ١ ٪٦,٩٧ ٥٠ ١٨١,٣٣ ٠,٠٣٧٦٣٥٩٩٩ ٠,٠٣١ ليتوانيا - ٢٤
 ٩٠ ٣٩٩,٢٤ يورو ٠,٦٥٧ ١ ٪٢,٨٩ ١٣٧ ٥٩٣,٩٧ ٠,١٠٣١٩٥٤٨٠ ٠,٠٨٥ لكسمربغ - ٢٥
 ١٨ ٠٧٩,٨٥ يورو ٠,٦٥٧ ١ ٪٢,٣٢ ٢٧ ٥١٨,٧٩ ٠,٠٢٠٦٣٩٠٩٦ ٠,٠١٧ ةمالط - ٢٦
 ٣ ١٩٠,٥٦ يورو ٠,٦٥٧ ١ ٪٢,٣١ ٤ ٨٥٦,٢٦ ٠,٠٠٣٦٤٢١٩٣ ٠,٠٠٣ موناكو - ٢٧
 ١ ٩٩١ ٩٧٣,٨٥ يورو ٠,٦٥٧ ١ ٪٢,٠٦ ٣ ٠٣١ ٩٢٣,٦٧ ٢,٢٧٣٩٤٢٧٥٢ ١,٨٧٣ هولندا - ٢٨
 ٥٢٦ ٩١٠,٤٥ دوالر نيوزيلندي ١,٢٧٢ ١ ٪٣,٣٣ ٤١٤ ٤٠٠,٦٧ ٠,٣١٠٨٠٠٥٠٤ ٠,٢٥٦ نيوزيلندا - ٢٩
 ٦ ٦٢٦ ٨٠٠,٩٤ كرونة نروجيية ٥,٢٣٥ ١ ٪٢,٠٩ ١ ٢٦٥ ٨٦٤,٥٥ ٠,٩٤٩٣٩٨٤١٥ ٠,٧٨٢ النرويج - ٣٠
 ١ ٨٤٧ ٦٩٠,٠٦ زلويت ٢,٢٧٨ ١ ٪٢,٥١ ٨١٠ ٩٩٥,٠٧ ٠,٦٠٨٢٤٦٢٩٩ ٠,٥٠١ بولندا - ٣١
 ٥٦٠ ٤٧٥,٢٩ يورو ٠,٦٥٧ ١ ٪٢,٨٧ ٨٥٣ ٠٨٢,٦٣ ٠,٦٣٩٨١١٩٧٦ ٠,٥٢٧ تغالالرب - ٣٢
 ٢٧١ ٥٧٦,٥١ يل ٢,٣٩٧ ١ ٪٦,٥٤ ١١٣ ٣١٢,٦٨ ٠,٠٨٤٩٨٤٥١٣ ٠,٠٧٠ رومانيا - ٣٣
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جدول األمم  البلد الرقم
املتحدة لألنصبة 
املقررة للفترة 

٢٠٠٨- ٢٠٠٧ 

جدول األمم املتحدة 
لألنصبة املقررة املعدل 

حبيث ال يساهم أي طرف 
 ٪٢٢بأكثر من نسبة 

االشتراكات السنوية 
بدوالرات الواليات (

، ٢٠٠٩لألعوام ) املتحدة
 ٢٠١١ و٢٠١٠

 متوسط معدل
التضخم للفترة 

٢٠٠٨-٢٠٠٦ 

التأهيل الستخدام 
آلية سعر الصرف 

 ١= نعمالثابت
 صفر=ال

سعر صرف 
عمالت 

 مستخدمي اآللية

العمالت الوطنية 
 ملستخدمي اآللية

مدفوعات مستخدمي 
اآللية بالعمالت 

 الوطنية

   ٠,٠٠٠ صفر ٪١٠,٩٠ ١ ٩٤٢ ٥٠٣,١٥ ١,٤٥٦٨٧٧٣٦٤ ١,٢٠٠ االحتاد الروسي - ٣٤
 ٢ ١٨٥ ٤٦١,٧٣ كرونة سلوفاكية ٢١,٤٣٠ ١ ٪٣,٣٧ ١٠١ ٩٨١,٤٢ ٠,٠٧٦٤٨٦٠٦٢ ٠,٠٦٣ سلوفاكيا - ٣٥
 ١٠٢ ٠٩٧,٩٧ تولر ٠,٦٥٧ ١ ٪٤,٠٠ ١٥٥ ٤٠٠,٢٥ ٠,١١٦٥٥٠١٨٩ ٠,٠٩٦ سلوفينيا - ٣٦
 ٣ ١٥٦ ٥٢٨,٧٧ يورو ٠,٦٥٧ ١ ٪٣,٦٤ ٤ ٨٠٤ ٤٥٧,٨٠ ٣,٦٠٣٣٤٣٣٤٧ ٢,٩٦٨ أسبانيا - ٣٧
 ١٠ ٧٠٢ ٥٥١,٨٣ يةكرونه سويد ٦,١٧٣ ١ ٪٢,١٩ ١ ٧٣٣ ٦٨٤,٠٦ ١,٣٠٠٢٦٣٠٤٧ ١,٠٧١ السويد - ٣٨
 ٢ ٠٦٠ ٩١٨,١٤ فرنك سويسري ١,٠٤٧ ١ ٪١,٤٦ ١ ٩٦٨ ٤٠٣,١٩ ١,٤٧٦٣٠٢٣٩٥ ١,٢١٦ سويسرا - ٣٩
   ٠,٠٠٠ صفر ٪١٤,٩٣ ١ ٦١٨,٧٥ ٠,٠٠١٢١٤٠٦٤ ٠,٠٠١ طاجيكستان - ٤٠
   ٠,٠٠٠ صفر ٪١٥,٧٣ ٧٢ ٨٤٣,٨٧ ٠,٠٥٤٦٣٢٩٠١ ٠,٠٤٥ أوكرانيا - ٤١
 لربيطانيا اململكة املتحدة - ٤٢

 ٥ ٤١٣ ٥٠٨,٦٢ جنيه استرليين ٠,٥٠٤ ١ ٪٢,٨١ ١٠ ٧٥١ ٧٥٤,٩٥ ٨,٠٦٣٨١٦٢٠٩ ٦,٦٤٢ العظمى وأيرلندا الشمالية
 ٢٩ ٣٣٣ ٣٣٣,٣٣ دوالر أمريكي ١,٠٠٠ ١ ٪٣,٤٤ ٢٩ ٣٣٣ ٣٣٣,٣٣ ٢٢,٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ الواليات املتحدة األمريكية - ٤٣
   ٠,٠٠٠ صفر ٪١٢,٥٤ ١٢ ٩٥٠,٠٢ ٠,٠٠٩٧١٢٥١٦ ٠,٠٠٨ أوزباكستان - ٤٤

      ١٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ١٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٦,٢٤٧ اموع 
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  املرفق الرابع
  الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ لعامي عتمدتان وامليزانيتان امل٢٠٠٨ املعتمدة لعام نقحةامليزانية امل

  ٢٠٠٨ شهر/عمل    
 )ريكي أمدوالر(

  ٢٠٠٩ شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

  ٢٠١٠ شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

       عنصر موظفي املشروع ١٠
       موظفو املشروع ١١٠٠ 
 ١٣٩ ١٩٢ ٦ ١٣٥ ٦٦٤ ٦ ١٣٢ ٢٢٦ ٦ )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٢- مد(األمني التنفيذي   ١١٠١   
  ٢٤٦ ٢٤٠  ١٢  ٢٤٠ ٠٠٠  ١٢  ٢٦٤ ٦٠٠  ١٢  )١-مد(نائب األمني التنفيذي   ١١٠٢   
  ١٨٧ ٦٩٢  ١٢  ١٨٢ ٩٣٦  ١٢  ١٧٨ ٣٠٠  ١٢  )٥-ف(موظف قانوين أقدم   ١١٠٣   
  ١٠٤ ٢١٥  ٦  ١٠١ ٥٧٤  ٦  ٩٩ ٠٠٠  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٥-ف(موظف أقدم يف الشؤون العلمية   ١١٠٤   
  -    -    -  ١٢  )تدفع من اليونيب) (٥- ف(موظف إداري   ١١٠٥   
  ١٤٥ ٧٤٣  ١٢  ١٤٢ ٠٥٠  ١٢  ١٣٠ ٠٠٠  ١٢  )١()٤-نظم معلومات وتكنولوجيا البيانات ف(بيانات مدير قاعدة   ١١٠٦   
  صفر  ١٢  صفر  ١٢  -  ١٢  )تدفع من اتفاقية فيينا) (٣-  ف- االتصاالت واملعلومات(موظف برنامج   ١١٠٧   
  ١٥١ ٣٤٨  ١٢  ١٤٧ ٥١٣  ١٢  ١٣٥ ٠٠٠  ١٢  )١()٤-ف) (الرصد واالمتثال(موظف برنامج   ١١٠٨   
  ٩٧٤ ٤٣٠  ٩٤٩ ٧٣٧  - ٩٣٩ ١٢٦  اموع الفرعي ١١٩٩ 

     -   خرباء استشاريون ١٢٠٠ 
  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    مساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الترويج لتنفيذ الربوتوكول  ١٢٠١   
  ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠   ٤٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ١٢٩٩ 
       الدعم اإلداري ١٣٠٠ 
  ٢٢ ٦٣١  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  ٢٠ ٠٠٠  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٧ - ع .خ(عد إداري مسا  ١٣٠١   
  ٢٨ ٣٥٦  ١٢  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  ٢٥ ٠٠٠  ١٢  )٦ -ع .خ(مساعد شخصي   ١٣٠٢   
  -  ١٢  -  ١٢  -  ١٢  )تدفع من اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(مساعد برنامج   ١٣٠٣   
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  ٢٠٠٨ شهر/عمل    
 )ريكي أمدوالر(

  ٢٠٠٩ شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

  ٢٠١٠ شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

  ١٨ ٧١٥  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  ١٦ ٥٠٠  ٦  )ينابالتقاسم مع اتفاقية في) (٦ - ع.خ(مساعد برنامج   ١٣٠٤   
  ١٧ ٣٥٤  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٥ ٣٠٠  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٦ - ع .خ(مساعد معلومات   ١٣٠٥   
  ٢٧ ٢٢١  ١٢  ٢٥ ٥٦٠  ١٢  ٢٤ ٠٠٠  ١٢  )٤ -ع .خ(موظف وثائق   ١٣٠٦   
  ٤٤ ٩١٥  ١٢  ٢٤ ١٧٤  ١٢  ٣٩ ٦٠٠  ١٢  )٦ -ع .خ(مساعد بيانات   ١٣٠٧   
  - ١٢  - ١٢  - ١٢  )تدفع من اليونيب) (٦- ع.خ( الصندوق - امج مساعد برن  ١٣٠٨   
 - ١٢ - ١٢ - ١٢ )تدفع من اليونيب) (٣- ع.خ(مساعد لشؤون النقل واإلمداد  ١٣٠٩  
  - ١٢  - ١٢  - ١٢  )تدفع من اتفاقية فيينا) (٦- ع .خ(سكرتري أقدم بلغتني   ١٣١٠  
  ٢٢ ٦٨٥    ٢١ ٣٠٠   ٢٠ ٠٠٠ ١٢  مساعدة مؤقتة  ١٣٢٠   
  ٤٧٣ ٧٠٤    ٥٣٩ ٤٥٥    ٤٥٠ ٠٠٠    )٢(اجتماعات الفريق العامل مفتوح العضوية  ١٣٢١   
بالتقاسم مع اتفاقية ( االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف  ١٣٢٢   

فيينا مرة كل ثالث سنوات، وينطبق هذا على االجتماع العشرين 
ف لألطراف يف بروتوكول مونتريال واالجتماع الثامن ملؤمتر األطرا

  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٧٧ ٧٥٥    ٣٥٠ ٠٠٠    )٢()٢٠٠٨يف اتفاقية فيينا عام 
  ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    اجتماعات أفرقة التقييم  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    اجتماعات املكتب  ١٣٢٤   
  ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    اجتماعات جلنة التنفيذ  ١٣٢٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    توكول مونتريالاملشاورات غري الرمسية لربو  ١٣٢٦   
 ١ ٣٩٦ ٧٨١  ١ ٥٢٩ ١٨٧  ١ ١٩٦ ٦٠٠  اموع الفرعي ١٣٩٩ 

       السفر يف مهام رمسية ١٦٠٠ 
  ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    سفر املوظفني يف مهام رمسية  ١٦٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    سفر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمسية  ١٦٠٢   
 ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ١٦٩٩ 

 ٢ ٦٣٦ ٢١١  ٢ ٧٤٣ ٩٢٤  ٢ ٤٠٠ ٧٢٦  جمموع العنصر ١٩٩٩
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  ٢٠٠٨ شهر/عمل    
 )ريكي أمدوالر(

  ٢٠٠٩ شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

  ٢٠١٠ شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

       املشاركة/عنصر االجتماعات ٣٠
       تكاليف دعم املشاركة ٣٣٠٠ 
  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    اجتماعات أفرقة التقييم  ٣٣٠١   
  ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٨٧ ٠٠٠    ٤٠٠ ٠٠٠    )٢(ية واجتماعات األطرافاالجتماعات التحضري  ٣٣٠٢   
  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٣٧ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    )٢(اجتماعات الفريق العامل مفتوح العضوية  ٣٣٠٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    اجتماعات املكتب  ٣٣٠٤   
  ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    اجتماعات جلنة التنفيذ  ٣٣٠٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠     غري رمسيمشاورات يف اجتماع  ٣٣٠٦   
 ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٧٩ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ٣٣٩٩ 

 ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٧٩ ٠٠٠  ١ ٣٥٥ ٠٠٠  جمموع العنصر ٣٩٩٩

       عنصر املعدات واملباين ٤٠
       ) دوالر١ ٥٠٠بنود تقل عن (املعدات املهتلكة  ٤١٠٠ 
  ٢٢ ٠٠٠    ٢٢ ٠٠٠    ١٧ ٠٠٠    ) بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(بنود مهتلكة متنوعة   ٤١٠١   
  ٢٢ ٠٠٠   ٢٢ ٠٠٠   ١٧ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤١٩٩ 
       معدات معمرة ٤٢٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    كمبيوترات شخصية وملحقاا  ٤٢٠١   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    -    كمبيوترات نقالة  ٤٢٠٢   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )ريفر وسكانر، فاكس اخلأجهزة س(أجهزة مكتبية أخرى   ٤٢٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    أجهزة تصوير مستندات  ٤٢٠٤   

 ٣٥ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤٢٩٩ 
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  ٢٠٠٨ شهر/عمل    
 )ريكي أمدوالر(

  ٢٠٠٩ شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

  ٢٠١٠ شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

        مباين املكاتب ٤٣٠٠ 
 ٤٢ ٠٠٠  ٤٢ ٠٠٠   ٣٣ ٦٠٠  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(إجيارات مباين املكاتب  ٤٣٠١  

 ٤٢ ٠٠٠  ٤٢ ٠٠٠  ٣٣ ٦٠٠  اموع الفرعي ٤٣٩٩ 

 ٩٩ ٠٠٠  ٩٩ ٠٠٠  ٧٠ ٦٠٠  جمموع العنصر ٤٩٩٩

       عنصر املصروفات املتنوعة ٥٠

           تشغيل املعدات وصيانتها ٥١٠٠ 
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(صيانة املعدات وغريها  ٥١٠١  

 ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  رعياموع الف ٥١٩٩ 

       تكاليف إعداد التقارير ٥٢٠٠ 
  ٥٥ ٠٠٠    ٥٥ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    إعداد التقارير  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  ٧٥ ٠٠٠  ٧٠ ٠٠٠  ع الفرعيامو ٥٢٩٩ 

       مصروفات متنوعة ٥٣٠٠ 
  ٤٦ ٠٠٠    ٤٦ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    اتصاالت  ٥٣٠١   
  ٦٠ ٠٠٠    ٦٠ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    )وثائق(نفقات شحن   ٥٣٠٢   
  ١٠ ٥٠٠    ٧ ٠٠٠    ٦ ٥٠٠    التدريب  ٥٣٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    )اليوم العاملي لألوزون(مصروفات أخرى   ٥٣٠٤   
 ١٢٦ ٥٠٠  ١٢٣ ٠٠٠  ١٠٦ ٥٠٠  اموع الفرعي ٥٣٩٩ 
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  ٢٠٠٨ شهر/عمل    
 )ريكي أمدوالر(

  ٢٠٠٩ شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

  ٢٠١٠ شهر/عمل
 ) أمريكيدوالر(

       الضيافة ٥٤٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    الضيافة  ٥٤٠١   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٤٩٩ 

 ٢٤٦ ٥٠٠  ٢٤٣ ٠٠٠  ٢١١ ٥٠٠  جمموع العنصر ٥٩٩٩
 ٤ ٢٨٦ ٧١١  ٤ ٤٦٤ ٩٢٤  ٤ ٠٣٧ ٨٢٦  جمموع تكاليف املشروع املباشرة ٩٩

 ٥٥٧ ٢٧٢  ٥٨٠ ٤٣٩  ٥٢٤ ٩١٦  )٪١٣(تكاليف دعم الربنامج  
 ٤ ٨٤٣ ٩٨٣  ٥ ٠٤٥ ٣٦٣  ٤ ٥٦٢ ٧٤٢  )مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج(اموع اإلمجايل  
  -   ٢١٣ ٤٦٥   ١١٦ ٩١٥   )٣(احتياطي النقد العامل باستثناء تكاليف دعم الربنامج 
  ٤ ٨٤٣ ٩٨٣   ٥ ٢٥٨ ٨٢٨   ٤ ٦٧٩ ٦٥٨   امليزانية اإلمجالية 
 ٥٦٧ ٠٥٠  ٩٨١ ٨٩٥  ٤٠٢ ٧٢٥  )٤(السحب 
 ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  مسامهات األطراف 

 ).١١٠٨(، وموظف رصد وامتثال )١١٠٦(مدير قاعدة بيانات : وافقت األطراف على طلب األمانة ترقية الوظيفتني التاليتني  )١(

حلقة عمل بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للمواد :  إىل األمانة أن تعقد حلقيت العمل التاليتني قبيل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية٢٠/٨ و٢٠/٧قررين طلبت األطراف يف امل  )٢(
وقد أُدرجت تكلفة تنظيم حلقة واحدة . ألحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزوناملستنفدة لألوزون املوجودة يف املعدات وحلقة عمل إلجراء حوار بشأن املواد ذات القدرات العالية 

قترحة يف األصل وستمول حلقة العمل الثانية من خمصصات امليزانية امل) املشاركة يف االجتماعات (٣٣٠٣و) الدعم اإلداري ودعم خدمات املؤمترات (١٣٢١من احللقتني يف امليزانية يف بند امليزانية 
  .لالجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية

، طلبت األطراف أيضاً إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل، على هامش االجتماع احلادي والعشرين لألطراف، تتناول ختفيض استعمال بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزراعي ١٠/٦ويف املقرر 
  ).املشاركة يف االجتماعات (٣٣٠٢الدعم اإلداري ودعم خدمات املؤمترات و (١٣٢٢وقد أُدرجت تكلفة هذه احللقة يف بندي امليزانية .  الشحن، وتقليل االنبعاثات املتصلة بذلكواستعماالت ما قبل

، حتافظ بعدها ٢٠٠٩ يف املائة إضافية لعام ٣,٧ يف املائة وعلى نسبة ١١,٣ىل  إ٢٠٠٨، على زيادة االحتياطي النقدي لعام ٥، يف الفقرة ١٩/٥ و١٨/٥واتفقت األطراف، مبوجب مقرريها   )٣(
  .٢٠٠٩ يف املائة املقرر يف عام ١٥سيصل حد الـ العامل إذ أن االحتياطي النقدي .  يف املائة١٥األطراف على احتياطي بنسبة 

  .٢٠١٠استقرار مستوى املسامهات حىت عام  دف احملافظة على ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨حددت مستويات السحب يف األعوام   )٤(
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 للصندوق ٢٠١٠ و٢٠٠٩لعامي  املعتمدتني  وامليزانيتني٢٠٠٨لعام  املنقحة مالحظات تفسريية للميزانية
  االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 التعليق باب امليزانية

 عنصر املوظفني
١١٠٨-١١٠١ 

ات املوظفني الفنيني اإلشارية السارية على مقر العمل يف نريويب لفترة تكاليف مرتب
 اتاستخدمت ملقترحات ميزاني ٢٠١١ - ٢٠١٠ و٢٠٠٩ – ٢٠٠٨السنتني 
 وتعود عادة مبالغ االلتزامات اليت مل تنفق إىل الصندوق االستئماين ٢٠١٠ و٢٠٠٨

 لربوتوكول مونتريال

د من امليزانية لتغطية التغيريات يف مرتبات واستحقاقات أجرى تعديل يف هذه البنو  ١١٠٨ - ١١٠٦
  املوظفني يف الفئة الفنية وما فوقها

 -مدير قاعدة بيانات من ف : وافقت األطراف على ترفيع رتبيت الوظيفتني التاليتني  
  )الرصد واالمتثال( وموظف برنامج ٤ - إىل ف ٣

 تكاليف مج األمم املتحدة للبيئة من برناتتواصل تغطية وظيفة املوظف اإلداري من  ١١٠٥
وكما نوقش يف االجتماع التاسع عشر لألطراف .  يف املائة١٣دعم الربنامج البالغة 

 دون تكاليف تتكبدها ٥ - إىل الرتبة ف ٤ -متت ترفيع هذه الوظيفة من الرتبة ف 
  .األطراف

ت وحتديث املطبوعات، وترمجة املعامل يستمر طلب املساعدة يف إبالغ البيانا  ١٢٠١ - اخلرباء االستشاريون
األساسية للموقع الشبكي ألمانة األوزون وكذلك يف تطوير نظم رقمية تامة الترابط 

 من ١١٠٠يف األمانة؛ وميكن حتويل األموال املرصودة حتت هذا البند إىل البند 
 .امليزانية خللق وظائف قصرية األجل من الفئة الفنية إذا دعت الضرورة لذلك

  املوظفون/الدعم اإلداري
١٣٠٧ - ١٣٠١  

 للفترة استخدمت تكاليف مرتبات موظفي اخلدمة العامة املطبقة يف مقر نريويب
 .٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ ة لألعوام املقترحات يف وضع امليزاني٢٠٠٩ - ٢٠٠٨

 لتغطية الزيادة يف املرتبات اليت ٢٠٠٨وقد أجرى تعديل يف هذه البنود من ميزانية 
  .٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثايننفذت يف 

ومساعد الشؤون ) الصندوق(تتواصل تغطية تكاليف وظيفة مساعد برنامج   ١٣٠٩ و١٣٠٨
  . يف املائة١٣ من تكاليف دعم الربنامج البالغة نسبتها ةاللوجيستي

  .وظيفة سكرترية ملمة بلغتني ممولة من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا  ١٣١٠
 األمانة إىل اعتمادات للمساعدة العامة املؤقتة، وخباصة يف جمال إعداد تستمر حاجة  ١٣٢٠

،  وحفظ البياناتالوثائق لالجتماعات، وتطوير املوقع الشبكي وصيانته بانتظام
  .وترتيبات حضور املشاركني لالجتماعات

  دعم املؤمترات/الدعم اإلداري
١٣٢٦ - ١٣٢١  

 - ١٣٢١(زانية املتعلقة خبدمة املؤمترات ميكن حتويل األموال الالزمة من بنود املي
، إذا أصبح من الضروري تقدمي هذه اخلدمات من خالل اخلدمات )١٣٢٦

  .االستشارية من أفراد أو إبرام عقود مع شركات
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 التعليق باب امليزانية

وقد وضعت تكاليف خدمة املؤمترات احلالية على أساس األسباب واالفتراضات   
  :التالية

تماع واحد للفريق العامل املفتوح العضوية يعقد امليزانية املقترحة هي الج: ١٣٢١  
 يف نريويب أو يف مكان آخر لألمم املتحدة بلغات ٢٠١٠ و٢٠٠٩كل سنة يف عامي 

  .األمم املتحدة الرمسية الست
 ٢٠٠٩ ني لعامتني املخصصتني أقل من امليزاني٢٠٠٨امليزانية املخصصة لعام : ١٣٢٢  

ن لألطراف يف بروتوكول مونتريال يف حيث أن تكاليف االجتماع العشري ٢٠١٠و
 . يتم تقامسها مع االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا٢٠٠٨

من املفترض أن يعقد اجتماع األطراف واالجتماع التحضريي له يف نريويب يف عامي   
وعندما تعقد االجتماعات يف .  بلغات األمم املتحدة الرمسية الست٢٠١٠ و٢٠٠٩
خر غري نريويب تتحمل احلكومات املضيقة التكاليف اإلضافية النامجة عن مكان آ

  .ذلك
 تكاليف تنظيم ٢٠١٠ و٢٠٠٩ستغطي املبالغ املخصصة من امليزانية لعامي : ١٣٢٣  

االجتماعات السنوية ألفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية التابعة لفريق التكنولوجيا 
يف االتصاالت والتكاليف املتفرقة األخرى املتصلة والتقييم االقتصادي وكذلك تكال

 .بأعمال أعضاء الفريق من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩من املقرر عقد اجتماع واحد للمكتب يف كل من عامي : ١٣٢٤  
بة تبعاً لعضوية مع ختصيص أموال للترمجة الفورية وترمجة الوثائق باللغات املناس

  .املكتب
ومن املقرر عقد اجتماعني على األقل للجنة التنفيذ مدة الواحد منها ثالثة : ١٣٢٥  

 مع ترمجة فورية وترمجة الوثائق حسبما هو ٢٠١٠ و٢٠٠٩أيام يف كل من عامي 
وتعقد االجتماعات بالتعاقب مع اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية . مطلوب

 .راف يف هذين العامنيواجتماع األط

من املتوقع أن تعقد كل عام مشاورة واحدة غري رمسية على األقل يف نريويب : ١٣٢٦ 
 لتيسري العمل على مساعدة األطراف وكذلك تشجيع ٢٠١٠ و٢٠٠٩يف عامي 

 .التصديق على بروتوكول مونتريال وتعديالته واالمتثال له

  -السفر يف مهام رمسية 
١٦٠٢-١٦٠١  

 عند ٢٠١٠ و٢٠٠٩بقاء على مستويات السفر يف مهام رمسية لعامي جيري اإل
  .٢٠٠٧مستويات عام 

  مشاركة ممثلي البلدان النامية ٣٣٠٠-املشاركة/عنصر االجتماعات
 املادة  من١ الفقرة يفترض أن تبلغ تكاليف مشاركة ممثلي األطراف العاملة مبوجب ٣٣٠١

الر لالجتماع الواحد لكل ممثل،  دو٥ ٠٠٠ يف خمتلف اجتماعات الربوتوكول ٥
وذلك مع مراعاة عدم 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
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 لألعضاء واخلرباء ٢٠١٠ و٢٠٠٩مت اإلبقاء على خمصصات امليزانية املطلوبة لعامي   
يف أفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية الذين حيضرون اجتماعات أفرقة التقييم عند 

  .٢٠٠٨مستويات 
يتحمل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال كامل تكاليف املشاركة يف  ٣٣٠٢

ترك  مشاركا حيضرون االجتماع الثامن املش٨٠ استناداً إىل مشاركة حنو ٢٠٠٨
ويف . لألطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال

 .٢٠٠٧ ا يف عام تعود خمصصات امليزانية مستويا٢٠١٠ و٢٠٠٩ يعام

 حيضرون اجتماعات الفريق  مشاركا٦٠ًوضعت تكاليف املشاركة على أساس حنو   ٣٣٠٣
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩العامل مفتوح العضوية يف كل من 

وضعت تكاليف املشاركة على أساس اجتماع واحد للمكتب يف السنة بالنسبة  ٣٣٠٤
ألربعة مشاركني من أعضاء املكتب من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا 

 .مبرحلة انتقال لكل اجتماع

 حسبت تكاليف املشاركة يف اجتماعني للجنة التنفيذ يف السنة على أساس مثانية ٣٣٠٥
أعضاء من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف كل اجتماع 

ورصدت . وممثل من ثالثة أو أربعة بلدان مدعوة من جانب جلنة التنفيذ لكل اجتماع
 خمصصات كذلك لسفر رئيس أو نائب رئيس جلنة التنفيذ من طرف عامل مبوجب

  .اجتماعات للجنة التنفيذية سنوياً حلضور ثالثة ٥ املادة  من١الفقرة 
خصصت أموال لتمويل مشاركة مشاركني اثنني من البلدان النامية والبلدان اليت متر  ٣٣٠٦

اقتصاداا مبرحلة انتقال كجزء من املشاورات غري الرمسية اليت تعقد يف نريويب يف 
 . بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة بربوتوكول مونتريال٢٠١٠ و٢٠٠٩

  عنصر املعدات واملباين
 ٤١٠١ -معدات مستهلكة 

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩جتري زيادة تكاليف السلع املستهلكة املتنوعة بصورة طفيفة يف 
ملراعاة معدالت التضخم، وجيري رصد استخدام املوارد على الدوام للمحافظة على 

 .اإلنفاق عند مستوى منخفض

 لتلبية الزيادة يف قدرات ٢٠١٠ و٢٠٠٩ يف عامي خصص قدر أدىن من األموال ٤٢٠٠-املعدات املعمرة 
  .ومتكني األمانة من استبدال املعدات عندما يلزم ذلك) السريفر(حواسيب اخلدمة 

 يف املائة كتدبري مؤقت ١٩,٣ بنسبة ٢٠٠٨متت زيادة خمصص إجيارات املباين يف   ٤٣٠٠ -) اإلجيارات(املباين 
ت اإلجيار احلالية يف الريثما يتم استعراض معدأوصى به املراقب املايل لألمم املتحدة، 

 لتغطية ٢٠١٠ و٢٠٠٩ يف املائة يف ٢٥واقترحت األمانة زيادة بنسبة . نريويب
  .الزيادات املتوقعة

  عنصر املصروفات املتنوعة
 ٥١٠١ -تشغيل وصيانة املعدات 

 ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ األعوام جيري رصد زيادة طفيفة لتشغيل ولصيانة املعدات يف
لتغطية الزيادة يف تكاليف الصيانة لزيادة قدرات حاسوب اخلدمة املستمرة  ٢٠١٠و

  .واملتطلبات احلاسوبية اإلضافية للموظفني
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وتشمل (تكاليف إعداد التقارير 
التحرير والنشر والترمجة والنسخ 

 ٥٢٠٣ - ٥٢٠١) والطبع

 ٥٢٠٢فظ بالبند واحت. التكاليف العامة إلعداد التقارير لألمانة واردة يف هذه البنود
 للتحرير والترمجة والنسخ ٥٢٠٣ وخصص مبلغ ضئيل يف البند .لتقارير أفرقة التقييم

 .والطبع املتعلق حبمالت التوعية بالربوتوكول

  -املصروفات النثرية 
 ٥٣٠١ -االتصاالت 

من شأن الرصد الدقيق ملوارد االتصاالت الالسلكية واستخدام الربيد اإللكتروين بدالً 
التصال بالفاكسميل مساعدة األمانة على االحتفاظ مبستوى منخفض نسبياً من من ا

  .أموال امليزانية هلذا البند
 دوالر للداللة على إلتزام األمانة ١٠ ٠٠٠ مبقدار ٢٠٠٨مت ختفيض هذا البند يف عام   ٥٣٠٢ -الشحن والربيد 

وسيتم . الجتماعاتسالت ووثائق ااواألطراف باستخدام الربيد اإللكتروين لنشر املر
رصد هذا البند من امليزانية رصداً دقيقاً يف غضون العامني القادمني دف ختفيض 
تكاليف ارسال املراسالت ووثائق االجتماعات بالربيد وشحنها بغية تعظيم فوائد 

  .وسائط االتصاالت اإللكترونية العاملية
واجهة احتياجات التدريب املتطور وتنفيذ سوف يتم اإلبقاء على تقدمي التدريب مل  ٥٣٠٣ -التدريب 

خطط التدريب اليت أدخلتها األمم املتحدة نتيجة لربنامج إصالح املوارد البشرية 
  .اجلاري حالياً

 -)اليوم العاملي لألوزون(بنود أخرى 
٥٣٠٤  

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩وستواصل أمانة األوزون توفري املساعدة لبعض البلدان خالل عامي 
  .عداد الحتفاالت اليوم العاملي للمحافظة على طبقة األوزونملساعدا يف اإل

٥٤٠١ -بند الضيافة   .تتبع ترتيبات الضيافة إجراءات الشراء املعمول ا يف األمم املتحدة 

 سيجرى تقاسم تكاليف استقباالت الضيافة بني بروتوكول مونتريال ٢٠٠٨ويف عام   
ين لألطراف واالجتماع الثامن ملؤمتر واتفاقية فيينا نتيجة لعقد االجتماع العشر

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩ ي دوالر لعام٥٠٠٠ويطلب مبلغ إضايف قدره . األطراف معاً
  .حيث أن التكاليف يف ذلك العام لن يتم تقامسها مع اتفاقية فيينا
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 املرفق اخلامس
  الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

   استناداً إىل جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة٢٠١٠ و٢٠٠٩مسامهات األطراف لألعوام جدول 
   يف املائة٢٢مع حد أقصى لألنصبة قدره  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٣ املؤرخ ٦١/٢٣٧قرر اجلمعية العامة (
 )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

جدول األمم املتحدة   اسم الطرف  
ة لألعوام لألنصبة املقرر

٢٠٠٩- ٢٠٠٧  

جدول األمم املتحدة 
 بعدلألنصبة املقررة 

  غري املسامهنياستبعاد 

جدول األمم املتحدة 
املعدل مع حد أقصى 

  ٪٢٢لألنصبة قدره 

مسامهات عام 
 حسب ٢٠٠٩

  الطرف

مسامهات عام 
 حسب ٢٠١٠

  الطرف
  - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ أفغانستان -١
  - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ ألبانيا -٢
  - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٥ رئاجلزا -٣
  - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ أنغوال -٤
  - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ أنتيغوا وبربودا -٥
 ١٣ ٨٥٣ ١٣ ٨٥٣ ٠,٣٢٤ ٠,٣٢٥ ٠,٣٢٥ األرجنتني -٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ رمينياأ -٧
 ٧٦ ١٧١ ٧٦ ١٧١ ١,٧٨١ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ أستراليا -٨
 ٣٧ ٨٠٨ ٣٧ ٨٠٨ ٠,٨٨٤ ٠,٨٨٧ ٠,٨٨٧ النمسا -٩

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ ذربيجانأ -١٠
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ جزر البهاما -١١
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٣ البحرين -١٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ بنغالديش -١٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ بربادوس -١٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٠ بيالروس -١٥
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جدول األمم املتحدة   اسم الطرف  
ة لألعوام لألنصبة املقرر

٢٠٠٩- ٢٠٠٧  

جدول األمم املتحدة 
 بعدلألنصبة املقررة 

  غري املسامهنياستبعاد 

جدول األمم املتحدة 
املعدل مع حد أقصى 

  ٪٢٢لألنصبة قدره 

مسامهات عام 
 حسب ٢٠٠٩

  الطرف

مسامهات عام 
 حسب ٢٠١٠

  الطرف
 ٤٦ ٩٧٣ ٤٦ ٩٧٣ ١,٠٩٨ ١,١٠٢ ١,١٠٢ بلجيكا -١٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بليز -١٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بنن -١٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بوتان -١٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ بوليفيا -٢٠
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ البوسنة واهلرسك -٢١
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٤ بوتسوانا -٢٢
 ٣٧ ٣٣٩ ٣٧ ٣٣٩ ٠,٨٧٣ ٠,٨٧٦ ٠,٨٧٦ الربازيل -٢٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٦ دار السالمروين ب -٢٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٠ بلغاريا -٢٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ بوركينا فاسو -٢٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بوروندي -٢٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ كمبوديا -٢٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ الكامريون -٢٩
 ١٢٦ ٨٩٤ ١٢٦ ٨٩٤ ٢,٩٦٧ ٢,٩٧٧ ٢,٩٧٧ كندا -٣٠
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الرأس األخضر -٣١
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مجهورية أفريقيا الوسطى -٣٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ تشاد -٣٣
 ٦ ٨٦٣ ٦ ٨٦٣ ٠,١٦٠ ٠,١٦١ ٠,١٦١ شيلي -٣٤
 ١١٣ ٦٨٠ ١١٣ ٦٨٠ ٢,٦٥٨ ٢,٦٦٧ ٢,٦٦٧ الصني -٣٥
 ٤ ٤٧٦ ٤ ٤٧٦ ٠,١٠٥ ٠,١٠٥ ٠,١٠٥ كولومبيا -٣٦
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جدول األمم املتحدة   اسم الطرف  
ة لألعوام لألنصبة املقرر

٢٠٠٩- ٢٠٠٧  

جدول األمم املتحدة 
 بعدلألنصبة املقررة 

  غري املسامهنياستبعاد 

جدول األمم املتحدة 
املعدل مع حد أقصى 

  ٪٢٢لألنصبة قدره 

مسامهات عام 
 حسب ٢٠٠٩

  الطرف

مسامهات عام 
 حسب ٢٠١٠

  الطرف
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر القمر -٣٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الكونغو -٣٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ - جزر كوك -٣٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٢ كوستاريكا -٤٠
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ كوت ديفوار -٤١
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٥٠ كريبايت -٤٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٥٤ كوبا -٤٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٤ قربص -٤٤
 ١١ ٩٧٨ ١١ ٩٧٨ ٠,٢٨٠ ٠,٢٨١ ٠,٢٨١ اجلمهورية التشيكية -٤٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧ ريا الدميقراطية الشعبيةمجهورية كو -٤٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية -٤٧
 ٣١ ٥٠٠ ٣١ ٥٠٠ ٠,٧٣٧ ٠,٧٣٩ ٠,٧٣٩ الدامنرك -٤٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جيبويت -٤٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ دومينيكا -٥٠
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٤ اجلمهورية الدومينيكية -٥١
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢١ ادورإكو -٥٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٨ مصر -٥٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٠ السلفادور -٥٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ غينيا االستوائية -٥٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ إريتريا -٥٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ إستونيا -٥٧
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جدول األمم املتحدة   اسم الطرف  
ة لألعوام لألنصبة املقرر

٢٠٠٩- ٢٠٠٧  

جدول األمم املتحدة 
 بعدلألنصبة املقررة 

  غري املسامهنياستبعاد 

جدول األمم املتحدة 
املعدل مع حد أقصى 

  ٪٢٢لألنصبة قدره 

مسامهات عام 
 حسب ٢٠٠٩

  الطرف

مسامهات عام 
 حسب ٢٠١٠

  الطرف
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ إثيوبيا -٥٨
 ١٠٦ ٥٦٢ ١٠٦ ٥٦٢ ٢,٤٩٢ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ اجلماعة األوروبية -٥٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ فيجي -٦٠
 ٢٤ ٠٤٠ ٢٤ ٠٤٠ ٠,٥٦٢ ٠,٥٦٤ ٠,٥٦٤ فنلندا -٦١
 ٢٦٨ ٥٧٩ ٢٦٨ ٥٧٩ ٦,٢٨٠ ٦,٣٠١ ٦,٣٠١ فرنسا -٦٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ غابون -٦٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ امبياغ -٦٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ جورجيا -٦٥
 ٣٦٥ ٥٩٣ ٣٦٥ ٥٩٣ ٨,٥٤٨ ٨,٥٧٧ ٨,٥٧٧ أملانيا -٦٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ غانا -٦٧
 ٢٥ ٤٠٤ ٢٥ ٤٠٤ ٠,٥٩٤ ٠,٥٩٦ ٠,٥٩٦ اليونان -٦٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غرينادا -٦٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٢ غواتيماال -٧٠
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غينيا -٧١
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غينيا بيساو -٧٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غيانا -٧٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ هاييت -٧٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الكرسي الرسويل -٧٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ هندوراس -٧٦
 ١٠ ٤٠٠ ١٠ ٤٠٠ ٠,٢٤٣ ٠,٢٤٤ ٠,٢٤٤ غاريانه -٧٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٧ آيسلندا -٧٨
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جدول األمم املتحدة   اسم الطرف  
ة لألعوام لألنصبة املقرر

٢٠٠٩- ٢٠٠٧  

جدول األمم املتحدة 
 بعدلألنصبة املقررة 

  غري املسامهنياستبعاد 

جدول األمم املتحدة 
املعدل مع حد أقصى 

  ٪٢٢لألنصبة قدره 

مسامهات عام 
 حسب ٢٠٠٩

  الطرف

مسامهات عام 
 حسب ٢٠١٠

  الطرف
 ١٩ ١٨١ ١٩ ١٨١ ٠,٤٤٨ ٠,٤٥٠ ٠,٤٥٠ اهلند -٧٩
 ٦ ٨٦٣ ٦ ٨٦٣ ٠,١٦٠ ٠,١٦١ ٠,١٦١ إندونيسيا -٨٠
 ٧ ٦٧٢ ٧ ٦٧٢ ٠,١٧٩ ٠,١٨٠ ٠,١٨٠ رية إيران اإلسالميةمجهو -٨١
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٥ العراق -٨٢
 ١٨ ٩٦٨ ١٨ ٩٦٨ ٠,٤٤٣ ٠,٤٤٥ ٠,٤٤٥ أيرلندا -٨٣
 ١٧ ٨٦٠ ١٧ ٨٦٠ ٠,٤١٨ ٠,٤١٩ ٠,٤١٩ إسرائيل -٨٤
 ٢١٦ ٤٩٢ ٢١٦ ٤٩٢ ٥,٠٦٢ ٥,٠٧٩ ٥,٠٧٩ إيطاليا -٨٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ جامايكا -٨٦
 ٧٠٨ ٥٩٥ ٧٠٨ ٥٩٥ ١٦,٥٦٨ ١٦,٦٢٤ ١٦,٦٢٤ اليابان -٨٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٢ األردن -٨٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٩ كازاخستان -٨٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ كينيا -٩٠
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ كريبايت -٩١
 ٧ ٧٥٨ ٧ ٧٥٨ ٠,١٨١ ٠,١٨٢ ٠,١٨٢ الكويت -٩٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ قريغريستان -٩٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ية الشعبيةمجهورية الو الدميقراط -٩٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٨ التفيا -٩٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٤ لبنان -٩٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ليسوتو -٩٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ يبرييال -٩٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٦٢ اجلماهريية العربية الليبية -٩٩
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جدول األمم املتحدة   اسم الطرف  
ة لألعوام لألنصبة املقرر

٢٠٠٩- ٢٠٠٧  

جدول األمم املتحدة 
 بعدلألنصبة املقررة 

  غري املسامهنياستبعاد 

جدول األمم املتحدة 
املعدل مع حد أقصى 

  ٪٢٢لألنصبة قدره 

مسامهات عام 
 حسب ٢٠٠٩

  الطرف

مسامهات عام 
 حسب ٢٠١٠

  الطرف
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ ليختنشتاين -١٠٠
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣١ ليتوانيا -١٠١
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٥ غلكسمرب -١٠٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ مدغشقر -١٠٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مالوي -١٠٤
 ٨ ٠٩٩ ٨ ٠٩٩ ٠,١٨٩ ٠,١٩٠ ٠,١٩٠ ماليزيا -١٠٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ملديف -١٠٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مايل -١٠٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٧ ةمالط -١٠٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر مرشال -١٠٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ موريتانيا -١١٠
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١١ موريشيوس -١١١
 ٩٦ ٢٠٤ ٩٦ ٢٠٤ ٢,٢٤٩ ٢,٢٥٧ ٢,٢٥٧ املكسيك -١١٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ )موحدة-والية(ميكرونيزيا  -١١٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ موناكو -١١٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ منغوليا -١١٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ اجلبل األسود -١١٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٢ املغرب -١١٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ موزامبيق -١١٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ ميامنار -١١٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ ناميبيا -١٢٠
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جدول األمم املتحدة   اسم الطرف  
ة لألعوام لألنصبة املقرر

٢٠٠٩- ٢٠٠٧  

جدول األمم املتحدة 
 بعدلألنصبة املقررة 

  غري املسامهنياستبعاد 

جدول األمم املتحدة 
املعدل مع حد أقصى 

  ٪٢٢لألنصبة قدره 

مسامهات عام 
 حسب ٢٠٠٩

  الطرف

مسامهات عام 
 حسب ٢٠١٠

  الطرف
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ناورو -١٢١
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ نيبال -١٢٢
 ٧٩ ٨٣٦ ٧٩ ٨٣٦ ١,٨٦٧ ١,٨٧٣ ١,٨٧٣ هولندا -١٢٣
 ١٠ ٩١٢ ١٠ ٩١٢ ٠,٢٥٥ ٠,٢٥٦ ٠,٢٥٦ زيلندانيو -١٢٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ نيكاراغوا -١٢٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ النيجر -١٢٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٨ نيجرييا -١٢٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ - نيوي -١٢٨
 ٣٣ ٣٣٣ ٣٣ ٣٣٣ ٠,٧٧٩ ٠,٧٨٢ ٠,٧٨٢ النرويج -١٢٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٣ عمان -١٣٠
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٥٩ باكستان -١٣١
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ باالو -١٣٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٣ بنما -١٣٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ بابوا غينيا اجلديدة -١٣٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ باراغواي -١٣٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٨ بريو -١٣٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٨ الفلبني -١٣٧
 ٢١ ٣٥٥ ٢١ ٣٥٥ ٠,٤٩٩ ٠,٥٠١ ٠,٥٠١ بولندا -١٣٨
 ٢٢ ٤٦٣ ٢٢ ٤٦٣ ٠,٥٢٥ ٠,٥٢٧ ٠,٥٢٧ لالربتغا -١٣٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٥ قطر -١٤٠
 ٩٢ ٦٢٤ ٩٢ ٦٢٤ ٢,١٦٦ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ مجهورية كوريا -١٤١
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جدول األمم املتحدة   اسم الطرف  
ة لألعوام لألنصبة املقرر

٢٠٠٩- ٢٠٠٧  

جدول األمم املتحدة 
 بعدلألنصبة املقررة 

  غري املسامهنياستبعاد 

جدول األمم املتحدة 
املعدل مع حد أقصى 

  ٪٢٢لألنصبة قدره 

مسامهات عام 
 حسب ٢٠٠٩

  الطرف

مسامهات عام 
 حسب ٢٠١٠

  الطرف
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مجهورية مالدوفا -١٤٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٠ رومانيا -١٤٣
 ٥١ ١٥٠ ٥١ ١٥٠ ١,١٩٦ ١,٢٠٠ ١,٢٠٠ االحتاد الروسي -١٤٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ رواندا -١٤٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سانت كيتس ونيفيس -١٤٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سانت لوسيا -١٤٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ رينادينغسانت فنسنت و -١٤٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ساموا -١٤٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ساو تومي وبرينسييب -١٥٠
 ٣١ ٨٨٣ ٣١ ٨٨٣ ٠,٧٤٥ ٠,٧٤٨ ٠,٧٤٨ اململكة العربية السعودية -١٥١
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ السنغال -١٥٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢١ صربيا -١٥٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ سيشيل -١٥٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سرياليون -١٥٥
 ١٤ ٧٩١ ١٤ ٧٩١ ٠,٣٤٦ ٠,٣٤٧ ٠,٣٤٧ سنغافورة -١٥٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٦٣ سلوفاكيا -١٥٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٩٦ سلوفينيا -١٥٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر سليمان -١٥٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الصومال -١٦٠
 ١٢ ٣٦١ ١٢ ٣٦١ ٠,٢٨٩ ٠,٢٩٠ ٠,٢٩٠ جنوب أفريقيا -١٦١
 ١٢٦ ٥١١ ١٢٦ ٥١١ ٢,٩٥٨ ٢,٩٦٨ ٢,٩٦٨ إسبانيا -١٦٢
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جدول األمم املتحدة   اسم الطرف  
ة لألعوام لألنصبة املقرر

٢٠٠٩- ٢٠٠٧  

جدول األمم املتحدة 
 بعدلألنصبة املقررة 

  غري املسامهنياستبعاد 

جدول األمم املتحدة 
املعدل مع حد أقصى 

  ٪٢٢لألنصبة قدره 

مسامهات عام 
 حسب ٢٠٠٩

  الطرف

مسامهات عام 
 حسب ٢٠١٠

  الطرف
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ سري النكا -١٦٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ السودان -١٦٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ينامرسو -١٦٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ سوازيلند -١٦٦
 ٤٥ ٦٥١ ٤٥ ٦٥١ ١,٠٦٧ ١,٠٧١ ١,٠٧١ السويد -١٦٧
 ٥١ ٨٣٢ ٥١ ٨٣٢ ١,٢١٢ ١,٢١٦ ١,٢١٦ سويسرا -١٦٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ اجلمهورية العربية السورية -١٦٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ طاجيكستان -١٧٠
 ٧ ٩٢٨ ٧ ٩٢٨ ٠,١٨٥ ٠,١٨٦ ٠,١٨٦ تايلند -١٧١
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  -١٧٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ ةالسابق
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ توغو -١٧٣
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ تونغا -١٧٤
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٧ ترينيداد وتوباغو -١٧٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣١ تونس -١٧٦
 ١٦ ٢٤٠ ١٦ ٢٤٠ ٠,٣٨٠ ٠,٣٨١ ٠,٣٨١ تركيا -١٧٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ تركمانستان -١٧٨
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ توفالو -١٧٩
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ أوغندا -١٨٠
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٥ أوكرانيا -١٨١
 ١٢ ٨٧٣ ١٢ ٨٧٣ ٠,٣٠١ ٠,٣٠٢ ٠,٣٠٢ اإلمارات العربية املتحدة -١٨٢
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جدول األمم املتحدة   اسم الطرف  
ة لألعوام لألنصبة املقرر

٢٠٠٩- ٢٠٠٧  

جدول األمم املتحدة 
 بعدلألنصبة املقررة 

  غري املسامهنياستبعاد 

جدول األمم املتحدة 
املعدل مع حد أقصى 

  ٪٢٢لألنصبة قدره 

مسامهات عام 
 حسب ٢٠٠٩

  الطرف

مسامهات عام 
 حسب ٢٠١٠

  الطرف
 لربيطانيا اململكة املتحدة -١٨٣

 ٢٨٣ ١١٤ ٢٨٣ ١١٤ ٦,٦٢٠ ٦,٦٤٢ ٦,٦٤٢ العظمى وأيرلندا الشمالية
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ مجهورية ترتانيا املتحدة -١٨٤
 ٩٣٧ ٧٤٦ ٩٣٧ ٧٤٦ ٢١,٩٢٦ ٢٢,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ الواليات املتحدة األمريكية -١٨٥
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٧ أوروغواي -١٨٦
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ بكستانزأو -١٨٧
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ فانواتو -١٨٨
 –اجلمهورية (فرتويال  -١٨٩

 ٨ ٥٢٥ ٨ ٥٢٥ ٠,١٩٩ ٠,٢٠٠ ٠,٢٠٠ )البوليفارية
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٤ فييت نام -١٩٠
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧ اليمن -١٩١
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ زامبيا -١٩٢
 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ زمبابوي -١٩٣

 ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٣٣٩ ١٠٢,٤٨٩ اموع  
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  السادساملرفق 

  إعالن الدوحة
 ملؤمتر األطراف يف  طرفاً احلاضرين االجتماع الثامن١٤٣حنن وزراء البيئة ورؤساء وفود الـ 

واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون 
  ،املستنفدة لطبقة األوزون

 بالتقدم احملرز يف التصدي ملشكلة استنفاد طبقة األوزون عرب التخلص العاملي من إذ نسلّم
تويات العاملية السابقة من املواد املستنفدة لألوزون خالل الفترة من  يف املائة من املس٩٦إنتاج أكثر من 

  ،٢٠٠٧ إىل ١٩٨٧
  :أن هذا التقدم قد حتقّق بواسطةوإذ ندرك 

التعاون بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، مبا يف ذلك النص على تلبية احتياجات   )أ(
ة شبه العاملية جلميع البلدان يف الربوتوكول؛ البلدان النامية، وذلك على حنو ما جتسد يف املشارك

والكفاءة والشفافية اليت متيزت ا هيئات الربوتوكول، مبا يف ذلك الصندوق املتعدد األطراف وجلنته 
التنفيذية، وجلنة التنفيذ؛ وأفرقة التقييم التابعة للربوتوكول، وأمانتا األوزون والصندوق املتعدد 

  األطراف؛
 موارد الصندوق املتعدد األطراف كل ثالث سنوات مببالغ زادت عن إعادة جتديد  )ب(

، واالمتثال املمتاز من جانب مجيع األطراف ٢٠٠٨ إىل ١٩٩١ بليون دوالر يف الفترة من ٢,٤
ألحكام الربوتوكول؛ وبناء القدرات يف مجيع البلدان النامية األطراف يف الربوتوكول من خالل توفري 

   وحدة وطنية لألوزون؛١٤٠التمويل ألكثر من 
 يف املائة من إنتاج واستهالك املواد ٨٠ختلّص البلدان النامية التدرجيي من أكثر من   )ج(

املستنفدة لألوزون؛ واتفاق مجيع األطراف على اإلسراع بالتخلص من إنتاجها واستهالكها ملركبات 
وظفو وكاالت التنفيذ الدولية والوطنية الكربون اهليدروكلورية فلورية؛ واجلهود االستثنائية اليت بذهلا م

وقدرام على التكيف يف االستجابة لالحتياجات املتغرية واملتطورة لألطراف؛ واملسامهات الضخمة 
  والسخية من دوائر الصناعة، واملنظمات غري احلكومية، والدوائر األكادميية يف دعم جهود الربوتوكول؛

ى حد من منافع الربوتوكول الواسعة املدى التزام ثابت باالستفادة إىل أقص  )د(
  باإلضافة إىل محاية طبقة األوزون؛واستكشافها، وال سيما فيما يتعلق بالتصدي لتغري املناخ 

 يف اعتبارنا العمل املتبقي الذي يتعني إجنازه حلماية طبقة األوزون، مبا يف ذلك وإذ نضع
كها ملركبات الكربون الكلورية فلورية، واهلالونات، التزامات البلدان النامية بتقليل إنتاجها واستهال

، وبروميد امليثيل ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ورابع كلوريد الكربون إىل مستوى الصفر حبلول 
، والقضاء يف اية األمر على كل إنتاج واستهالك ملركبات ٢٠١٥ حبلول عام كلوروفورم امليثيلو

  الكربون اهليدرو كلورية فلورية،
 باملسامهات السخية لألطراف يف الصندوق املتعدد األطراف، يف املاضي واحلاضر ذ نعترفوإ

  واملستقبل، وبدور الصندوق يف كفالة بلوغ أهداف بروتوكول مونتريال،
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 حلقيقة أن محاية طبقة األوزون تقتضي التزاماً عاملياً متواصالً واحلفاظ على وإدراكاً منا
ية والرصد واختاذ تدابري حتوطية للسيطرة بطريقة منصفة على إمجايل مستوى ثابت من البحوث العلم

  االنبعاثات العاملية من املواد املستنفدة لطبقة األوزون،
 بأن للتخلص من املواد املستنفدة لألوزون أثراً إجيابياً على نظام املناخ والصحة وتسليماً منا

سع األطراف يف الربوتوكول أن تتخذها لدراسة البشرية، وبأن كثرياً من اإلجراءات اليت ما زال بو
وخفض تأثري املواد املستنفدة لألوزون ميكن أن تعود مبنافع كبرية على اجلهود اليت تبذل للتصدي لتغري 

  املناخ، مبا يف ذلك ضرورة اختاذ إجراءات عاجلة وفعالة،
 يف معاجلة املسائل البيئية يف تسليط الضوء على القيادة التنفيذية لربوتوكول مونتريالورغبة منا 

  بطريقة مشولية تراعي العالقات مع املؤسسات األخرى،

  فيما يتعلق مبسألة تدمري املواد املستنفدة لألوزون  -  ألف
 أن نضطلع مبجهود أويل لتدمري خمزونات املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف نقرر  - ١  

 تراعي تأثريها على األوزون وتغري املناخ، وعن طريق عملية األجهزة بغية القيام بسرعة مبعاجلتها بطريقة
  تتوافق مع مقتضيات النظم القانونية الدولية األخرى؛

 باالضطالع مبزيد من الدراسات لتقييم اجلدوى التقنية واالقتصادية لتدمري املواد نلتزم  - ٢  
  املستنفدة لطبقة األوزون مع مراعاة أثرها على األوزون واملناخ؛

 باالضطالع مبشاريع رائدة لتوليد بيانات عملية وخربات يف اإلدارة ونلتزم أيضاً  - ٣  
وطرائق التمويل وحتقيق املنافع املناخية، واستقصاء الفرص لزيادة التمويل املشترك بغية زيادة املنافع 

  البيئية إىل أقصى حد؛

  فيما يتعلق مبسألة جتديد املوارد  -  باء
 مليون ٤٩٠جديد موارد الصندوق املتعدد األطراف مببلغ قدره  بتااللتزامنؤكّد   - ٤  

، على أن تستغل هذه األموال يف متكني البلدان النامية من الوفاء ٢٠١١ – ٢٠٠٩دوالر للفترة 
  بالتزاماا مبوجب الربوتوكول؛

  فيما يتعلق مبسألة قياسات الغالف اجلوي  -  جيم
ة التغطية الكاملة لربامج جتميع البيانات ذات  حكومات العامل على التماس كفالحنث  - ٥  

الصلة، من أجل ضمان إبقاء الغالف اجلوي، مبا يف ذلك األوزون الستراتوسفريي والعالقات املتبادلة 
  بينه وبني تغري املناخ، قيد الرصد املستمر؛

  فيما يتعلق مببادريت حكومة قطر  -  دال
  :كومة قطر إلنشاء على املبادرتني اللتني أعلنتهما حنثين  - ٦  

اإلدارة حمطة رصد يف قطر، لرصد طبقة األوزون وطبقة الستراتوسفري بالتعاون مع   )أ(
   التابعة للواليات املتحدة األمريكية؛الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء
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مركز حبوث معين بطبقة األوزون وتغري املناخ، داخل جممع العلوم والتكنولوجيا   )ب(
 مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، إلجراء البحوث العلمية بشأن بدائل املواد املستنفدة القطري، وبالتعاون

  لألوزون واستحداث تطبيقات غري ضارة بالبيئة؛

  فيما يتعلق ذا االجتماع الالورقي وباالجتماعات الالورقية يف املستقبل  - هاء
اجتماع الورقي ناجح جداً، نعترف باملسامهة البارزة حلكومة قطر يف تبين وتسيري   - ٧  

وهذه ممارسة نأمل يف أن متتد لتشمل تسيري اجتماعات األمم . وذلك ألول مرة يف تاريخ األمم املتحدة
املتحدة األخرى، ونشري مرة أخرى إىل املسامهات اإلبتكارية اليت ميكن أن تقدمها األطراف يف اتفاقية 

عريض يف أن يصبح النجاح الذي حتقق يف الدوحة فيينا وبروتوكول مونتريال، ونعرب عن أملنا ال
منوذجاً حيتذى به وأن ميهد الطريق لعقد اجتماعات الورقية يف منابر األمم املتحدة األخرى ويف سائر 

  األماكن؛
 عن عظيم تقديرنا حلكومة دولة قطر لتربعها باحلواسيب وبنظام االجتماعات  نعرب  - ٨  

  .قي اجتماعات األمم املتحدة يف املستقبل على حنو الورالالورقية، األمر الذي سيتيح عقد
______________  


