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االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
 ٢٠٠٩ نوفمرب/ينتشرين الثا ٨ - ٤  مصر،،ببورت غال

تقرير االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد 
 املستنفدة لطبقة األوزون

  املقدمة

عقد االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة   - ١
 تشرين ٨ إىل ٤، مصر، يف الفترة من بورت غالبيف لطبقة األوزون يف مركز املؤمترات الدويل، 

نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٤ جزء حتضريي عقد من  وتألف االجتماع من،٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٨ و٧جزء رفيع املستوى عقد يومي و. ٢٠٠٩

  التحضريياجلزء : اجلزء األول

  التحضرييافتتاح اجلزء   -أوالً 
والسيد ) باكستان(ريي الرئيسان املشاركان، السيد حممد مقصود أختار افتتح اجلزء التحض  - ٢

  . صباحا٢٠/١٠ً الساعة ،٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤ ،، يوم األربعاء)كندا(مارتن سريوس 
مصر، يف  البيئة  الدولة لشؤونوأدىل ببيانات افتتاحية كل من السيد ماجد جورج، وزير  - ٣

  .دير التنفيذي ألمانة األوزونوالسيد ماركو غونزاليز، امل
على أمهية بروتوكول مونتريال باعتباره معاهدة بيئية يف بيانه شدد السيد ماجد جورج وقد   - ٤

من زال ي  ال، الكثريبينما حتققوقال إنه .  عليه التصديق الشاملحققتدولية، واستعرض العملية اليت 
 توفري من خالل مجلة إجراءات، من بينهاوزون حلماية طبقة األاليت تبذل اجلهود الضروري زيادة 
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ينبغي تطبيق برامج وطنية لتخليص و.  املواد اخلاضعة للرقابةاملستوردة منكميات العن دقيقة بيانات 
 من خالل، مبا يف ذلك  يف أداء عملهاالعامل من املواد املستنفدة لألوزون وزيادة فرص سلطات اجلمارك

ومتىن  ،إىل أنّ العامل يراقب هذا االجتماع ويتوقّع منه نتائج ملموسةر أشار الوزيو. محالت التوعية
  .فتتاح االجتماع رمسياًا وأعلن م، مداوالجناحللممثلني 

أول  إىل أنه  مشرياً،وتوجه املدير التنفيذي بالشكر حلكومة مصر على استضافة هذا االجتماع  - ٥
ماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال امللحق حلة فيينا  اتفاقيالتصديق العاملي على منذ يعقدجتماع ا

. ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٦ ،طبقة األوزونحلفظ  الدويل اليوم يفإليها ليشيت   - بانضمام تيمور ا
، أكثر من عدد األطراف يف أية معاهدة  طرفا١٩٦ًعدد األطراف يف معاهدات األوزون، قال إن و

 إىل وأشار أيضاً. ملصادقة الشاملة ألية معاهدة ذا العدد من األطرافومل تتحقق اأخرى يف التاريخ، 
من  ، من الربوتوكول٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة انتهاء معلم بارز ثان يتمثل يف 

 اًبلدان وحقيقة أن .٢٠١٠ يناير/كانون الثاين ١ يفمن معظم املواد املستنفدة لألوزون التخلص التدرجيي 
أن  الهلا الدعم املناسب،  توفر اإذمستعدة، البلدان هذه أن بالفعل يثبت هذا اهلدف حققت كثرية امية ن

  .فحسب، بل أن تتجاوزها أيضاًبالتزامات ثقيلة تفي 
 ه العمل وإىل أنعبءأشار إىل ثقل ف جدول أعمال االجتماع احلايل، تابع كالمه مستعرضاًو  - ٦

 مصارف املواد املستنفدة لألوزون، إتالف من قبيل ،مسائل معقدةاألطراف مناقشة سيتعني على 
وبالنسبة .  قبل الشحنات مامعاجل الربوتوكول، وتطبيقات بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي ووتعديل

  ما، وحثّ شيئاًباملواعيد الزمنية احملددة لتقدمي التقارير تراجع األطراف لتقدمي التقارير، الحظ أن تقيد
 ر بأنذكّ ويف اخلتام، .ء األطراف على بذل قصارى جهدهم لتقدمي التقارير يف املواعيد احملددة هلاهؤال

دليل االتفاقية والربوتوكول ل أنّ الطبعة الثامنة وأشار إىل وهو بذلك مفيد للبيئة، هذا االجتماع الورقي
حدد تس  اليتإىل حجم التحدياتمنبهاً  هم،اجتماعجناح  للممثلني ومتىن.  فقطلكترونيةإمتوفرة بصورة 

  . يف املستقبلفعالية الربوتوكول يف محاية طبقة األوزون

  املسائل التنظيمية  -ثانياً 

  احلضور  -ألف 
 لألطراف يف بروتوكول مونتريال ممثلون عن األطراف احلادي والعشرينحضر االجتماع   - ٧

إثيوبيا، األرجنتني، األردن، أرمينيا،  األورويب،االحتاد الروسي، االحتاد : التالية يف بروتوكول مونتريال
إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوزبكستان، 

، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، باكستان، )اإلسالمية - مجهورية(أوغندا، أوكرانيا، إيران 
 بروين دار السالم، بلجيكا، بنغالديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة باالو، الربازيل،

، بريو، بيالروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، )متعددة القوميات  - دولة (واهلرسك، بولندا، بوليفيا
 ليشيت، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سليمان، جزر -تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور 

كوك، جزر مارشال، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، 
اجلمهورية العربية السورية، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريا، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، 
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منرك، دومينيكا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدا
رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسييب، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري 
النكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سرياليون، سيشيل، صربيا، 

ادا، غواتيماال، غينيا، مان، غابون، غامبيا، غانا، غرينالصومال، الصني، طاجيكستان، العراق، ع
، فنلندا، فيجي، ) البوليفارية- مجهورية( بيساو، غينيا االستوائية، فرنسا، الفلبني، فرتويال - غينيا
نام، قطر، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار،  فييت

يا، ليتوانيا، ليسوتو، مايل، ري، كينيا، لبنان، ليبيتكوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كرييبا
مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا 

 - واليات(العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميامنار، ميكرونيزيا 
رويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هنغاريا، ، ناميبيا، الن)املوحدة

  .نانهولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليو
  . الفلسطينية احملتلةيضاممثل لألر بصفة مراقبوحضر االجتماع   - ٨
 األمم منظمة : ووكاالا املتخصصة التاليةاألمم املتحدة هيئات  ممثلو االجتماع أيضاًوحضر  - ٩

ألغذية والزراعة، وأمانة اتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود ل املتحدة
والتخلص منها، وأمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، وأمانة اتفاقية األمم 

ملناخ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،  تغري ابشأناملتحدة اإلطارية 
  .ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل

 :ومثّلت يف االجتماع أيضاً اهليئات احلكومية الدولية واهليئات غري احلكومية والصناعية التالية  - ١٠
Acme, African Development Co. for Trade, AGRAMKOW/RTI Technologies, Alliance for 
Responsible Atmospheric Policy, Alliant International University, Arysta Life Science North 
America Corporation, Asada Corporation, Association of Home Appliance Manufacturers, 
Alliance for Responsible Atmospheric Policy, Ayona Company, Limited, California Citrus 
Quality Council, California Strawberry Commission, Center for Air Power Studies, Chemtura 
Corporation, Chicago Climate Exchange, Daikin Europe NV, Desclean Belgium, DuPont 
International, Environmental Investigation Agency, Florida Fruit & Vegetable Association/Crop 
Protection Coalition, Free Trade Company, Green Cooling Association, Green English, 
Greenpeace International, GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH), 
Gujarat Fluorochemicals Limited, ICL Industrial Products, Industrial Technology Research 
Institute, Insects Limited, Institute for Governance and Sustainable Development, International 
Institute of Refrigeration, Japan Fluorocarbon Manufacturers Association, Japan Refrigeration and 
Air Conditioning Industry Association, Johnson Controls, Manitoba Ozone Protection Industry 
Association, Nordiko Quarantine Systems Pty. Ltd., McQuay International, Mebrom NV, Natural 
Resources Defense Council, Navin Fluorine International Limited, Research, Innovation and 
Incubation Center, Sanyo Electric Co., Ltd, SAW for Trade, Shecco, Sherry Consulting, SRF 

Limited, The Arab Drug Company, TouchDown Consulting. 
  أعضاء املكتب  -باء 

اشترك السيد مقصود أختار والسيد سريوس يف رئاسة اجلزء التحضريي من االجتماع   - ١١
  .املشترك



UNEP/OzL.Pro.21/8  

4 

  اجلزء التحضرييإقرار جدول أعمال   -جيم 
١٢ -  على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف التحضريي  جدول األعمال التايل للجزء أُقر

  :UNEP/OzL.Pro.21/1الوثيقة 
  :افتتاح اجلزء التحضريي  - ١  
  احلكومة املصرية؛) ممثلي(بيانات ممثل   )أ(    
  .برنامج األمم املتحدة للبيئة) ممثلي(بيانات ممثل   )ب(    
  :املسائل التنظيمية  - ٢  
  إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛  )أ(    
  .تنظيم العمل  )ب(    
  :٢٠١٠ مالنظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعا  - ٣  

  أعضاء جلنة التنفيذ؛  )أ(  
أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول   )ب(

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

التقارير املالية للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول   - ٤
  .نتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وميزانيات بروتوكول مونتريالمو

  ):٢٠/٧  املقرر(اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألوزون   - ٥  
 العمل التابعة لفريق التكنولوجيا قوةالذي أعدته  التحليل النهائي عرض  )أ(

  والتقييم االقتصادي؛
 العمل الذي بدأه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه النظر جمدداً يف  )ب(

  .التاسع والعشرين
املواد ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة   - ٦

  ):٢٠/٨ املقرر(لألوزون 
  التعديل املقترح على بروتوكول مونتريال؛  )أ(  
بدأه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه النظر جمدداً يف العمل الذي   )ب(

  .التاسع والعشرين
  :االستخدامات األساسيةاملسائل املتصلة بإعفاءات   - ٧  

  ؛٢٠١١و ٢٠١٠ لعامي االستخدامات األساسيةاقتراح بشأن تعيينات إعفاءات   )أ(
ت اجلرعابستنشاق ال ألجهزة افلوريةمحلة إنتاج مركبات الكربون الكلورية   )ب(

  املقننة؛
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املقرر  (االستخدامات األساسيةالنظر يف إدخال تعديالت على دليل تعيينات   )ج(
٢٠/٣.(  

  :املسائل ذات الصلة بربوميد امليثيل  - ٨  
  عرض من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛  )أ(
  ؛٢٠١١ و٢٠١٠ النظر يف تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي  )ب(
  . قبل الشحنات مامعاجل بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي وتطبيقات  )ج(

  :املسائل األخرى الناشئة عن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - ٩  
 يف قطاعي التربيد وتكييف فلوريةبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية   )أ(

فيها يت تسود  ال٥  من املادة١ اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة
  ؛)١٩/٨املقرر (ظروف خاصة 

االختالالت اإلقليمية املتوقعة يف توفر اهلالونات واآلليات احملتملة لتحسني   )ب(
  ؛)١٩/١٦املقرر (التنبؤ ذه االختالالت واحلد منها 

 ١٧/١٠املقرران (اقتراح بشأن إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية   )ج(
  ؛)١٩/١٨و

 من تقرير االجتماع ١٠٠  والفقرة١٧/٦املقرر (ح بشأن عوامل التصنيع اقترا  )د(
  ؛)العشرين لألطراف

  اقتراح بإمكانية القيام مبزيد من العمل بشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربون؛  )ه(
  .رير الفريقااملسائل األخرى الناشئة عن تق  ) و(

  :املسائل املتصلة باآللية املالية لربوتوكول مونتريال  - ١٠  
  اقتراح بشأن اختصاصات لتقييم اآللية املالية؛  )أ(
  . الصندوق املتعدد األطرافيف إطار التعزيز املؤسسياقتراح بشأن أنشطة   )ب(

  :مسائل االمتثال واإلبالغ عن البيانات  - ١١  
اقتراح بشأن معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون ذات الصلة باالمتثال   )أ(

  ؛)١٨/١٧املقرر (
  عرض عن عمل جلنة التنفيذ واملقررات اليت أوصت  )ب(

  . ا والنظر فيهما
  .مسائل أخرى  - ١٢  
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 ١٢ يف إطار البند تنظروافقت األطراف على أن  إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي، أثناء  - ١٣
ارها ليشيت باعتب - يف مقترح من إندونيسيا بشأن الظروف اخلاصة اليت تواجه تيمور" مسائل أخرى"

  . جديداًطرفاً
  تنظيم العمل  -دال 

  .على إنشاء أفرقة اتصال حسب الضرورةو األطراف على اتباع اإلجراء املعتاد اتفقت  - ١٤

  ٢٠١٠ النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام  - ثالثاً

  أعضاء جلنة التنفيذ  -لف أ

  نفيذ بروتوكول مونتريالأعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لت  -باء 

  الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية  -يم ج
لدى تقدمي هذا البند، أشار الرئيس املشارك إىل أنه سيكون من الضروري يف هذا االجتماع   - ١٥

وطلب إىل اموعات . ٢٠١٠ يف هيئات بروتوكول مونتريال لعام تسمية مرشحني لبضعة مناصب
اتفقت األطراف فيما بعد على عضوية جلنة التنفيذ و .أمانة األوزونترشيحاا إىل ة أن تقدم اإلقليمي

واللجنة التنفيذية والرئيسني املشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية، وأقرت مشاريع املقررات اليت 
  .تعكس ذلك االتفاق للنظر فيها جمدداً أثناء اجلزء الرفيع املستوى

لتقارير املالية للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول ا  - رابعاً
  توكول مونتريالمونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وميزانيات برو

إنشاء على  درجتلدى تقدمي هذا البند، أشار الرئيس املشارك إىل أنّ االجتماعات السابقة   - ١٦
مسائل بشأن عداد مشروع أو مشاريع مقررات إنية الستعراض الوثائق ذات الصلة بامليزانية وجلنة للميزا

 اتفقت األطراف على إنشاء جلنة برئاسة ، ذلك وبناء على.ينظر فيها اجتماع األطرافل امليزانية
  ).ملكسيكا(ز ساالس يوالسيد إيفاز إنريكي غوم) إيطاليا(مشتركة بني السيد أليساندرو جيوليانو بريو 

أبرزت املداوالت يف جلنة امليزانية مجلة أمور منها أمهية استخدام االحتياطي النقدي يف   - ١٧
املستقبل لتيسري تقدمي إمجايل مسامهات األطراف، أي مبعىن زيادة املسامهات وتقليص السحب على حنو 

لك مبراعاة احلجم احلايل  يمكّن من تفادي طفرة يف هذه املسامهات يف أي سنة من السنوات، وذسلس
 وهيكل االحتياطي النقدي الذي ،لالحتياطي وسيناريو صندوق االحتياطي الذي أَعدته جلنة امليزانية

 املداوالت، نظرت األطراف يف مشروع  هذهعقبو. ترغب اللجنة يف توضيحه خالل االجتماع القادم
  .جلزء الرفيع املستوى فيه أثناء ا النظر ملزيد منهمقرر أعدته اللجنة، وأقرت
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  )٢٠/٧  املقرر(اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألوزون   - خامساً

   التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديقوة العملالذي أعدته  التحليل النهائي عرض  -ألف 
 إىل فريق ٢٠/٧ يف املقرر أنّ األطراف طلبتب قدم الرئيس املشارك هذا البند الفرعي وذكّر  - ١٨

املسائل ذات الصلة مبصارف املواد املستنفدة من التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن ينظر يف عدد 
 يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، ،لألوزون، وأن يقدم إىل األطراف

 األطراف يف اجتماعهانظر فيه لت  ائياًقدم حتليالًوأن يتقريراً أولياً عن االستنتاجات اليت خيلص إليها، 
  .نياحلادي والعشر

د باولو فوديانيتسكايا، الرؤساء يوالسجيبريز  والسيد المربت كوأشفوردوقدم السيد بول   - ١٩
 ، عرضا٢٠/٧ًملقرر تنفيذ ا اليت أنشأها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لقوة العملاملشاركون ل

يف البلدان املتوقعة  عن تدفقات النفايات ة حملبتقدمي أشفوردبدأ السيد ف. ملضمون التحليل النهائي عاماً
 طن من املواد املستنفدة ١٠٠  ٠٠٠ من فقال إن أكثر. ٢٠١٠النامية يف عام البلدان والنمو املتقدمة 

 أعلى فلوريةلورية مركبات الكربون الكأن نسبة  النفايات يف كل منطقة؛ وستدخل يف مسارلألوزون 
تدفقات كبرية من مركبات الكربون اهليدروكلورية  املنطقتني وإن كانت توجد يفيف البلدان النامية، 

 يف البلدان املتقدمةنسبة أعلى مركبات الكربون اهليدروفلورية وتشكل ،  املستخدمة يف التربيدفلورية
  واإلتالف، وبالتايل فرصة االسترداد أنّوشدد على. ٢٠١٠ سنة يفمبكر وقت يف حىت ، وذلك النمو

): ٢٠٣٠ - ٢٠١٠( من فترة االستعراض األوىلاألوزون، تبلغ أوجها يف السنوات استنفاد ختفيض 
ولكن هذه الكمية  ، استنفاد األوزونحبسب دالة طن ٤٠ ٠٠٠ تبلغكمية ستتوفر  ، البدايةففي

واألثر . ٢٠١٥ عام يفد األوزون استنفاحبسب دالة   طن٢٠ ٠٠٠بعد ذلك إىل أقل من ستنخفض 
فترة االستعراض، حيث    أوجه يف السنوات األوىل من املناخ يبلغ أيضاًواإلتالف علىالسترداد لاحملتمل 

 ثاين منطن ا ميغ  ٣٥٠  ما يعادل أكثر مناذروكمية مواد التربيد يف البلدان النامية فقط يف تبلغ 
  .كسيد الكربون سنوياًأ

على إدارة  ال ستكون قادرة اهلالكةز أن معظم برامج إدارة املعدات بري كوجيوالحظ السيد  - ٢٠
 الكبرية اتأثريا اليت سيكون لبعضها  بل إدارة املواد البديلة أيضاً،،فحسباملواد املستنفدة لألوزون 

  .على املناخ
 أن التدفقات فأشار إىل.  معلومات عن تأثري إضافة البدائل إىل التحليلأشفورد السيد وعرض  - ٢١

املواد وإتالف  للمناخ من استرداد وستستمر املنافع احملتملةتزداد طوال فترة االستعراض، ساإلمجالية 
ويف املتوسط، سيكون االحترار العاملي . سيما املواد املستخدمة يف التربيد  ال،املستنفدة لطبقة األوزون

ا البلدان املتقدمة النمو يف النفايات أعلى من االحترار الناتج عن املواد املستخدمة يف التربيد اليت تطرحه
يف التعجيل  التحديات املناخية اليت ميثلها يربز مما الناتج عما تطرحه البلدان النامية من هذه املواد،

البدائل  حسب ١٩/٦ مبوجب املقرر )HCFCs( فلوريةمركبات الكربون اهليدروكلورية التخلص من 
ومع أن القدرة على اإلتالف .  استيعاايتعنيذروة اليت قد تدفقات الومات عن كما قدم معل. املتاحة

تتعلق ة الستيعاب تلك التدفقات، قد تكون هناك حتديات لوجستية يقد تكون كافعلى صعيد عاملي 
 مسافات تقصري املمارسات اجليدة وستشمل. املناسبةإىل املرافق بنقل املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

  . عملياً املواد بأسرع الطرق املمكنةوجتميعملعدات اقل ن
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 فيها اإلتالف أن يتملقطاعات اليت ميكن يف ا تكاليف التخفيف من حدة تغري املناخ  إىلوحتول  - ٢٢
يف البلدان  يف العادة  تبلغ إتالف املواد املستخدمة يف التربيدتكاليف فقال إن ومتوسطة،متدينة هود جب

يف البلدان النامية صل ت ا ولكنه،ثاين أكسيد الكربونملا يعادل طناً من  دوالراً ١٦ - ٨ املتقدمة النمو
ثاين أكسيد الكربون، حيث ميكن أن ميثل النقل واجلوانب ملا يعادل طناً من دوالراً  ٣٠ إىل أكثر من

ن النامية فعالني من  يف البلدااإلتالفو يكون االسترداد قدويف السنوات األوىل، . اللوجستية حتدياً أكرب
 من ثاين ملا يعادل طناًدوالرات  مخسةإذ رمبا تكون التكاليف يف حدود (حيث التكلفة بصفة خاصة 

 تطرح يف اليت املخاليط يف فلوريةكلورية رتفاع مكون مركبات الكربون النظراً ال)  الكربونأكسيد
ملا يعادل طناً دوالرات  ١٠ أقل من ، إذ ترتفع منكثرياًتكاليف استرداد الرغوة أعلى . النفايات

 كثرأإىل ) فلوريةكلورية  مركبات الكربون النسبةتفاع نظراً الر( الكربون أكسيدثاين  من
حىت بالنسبة للرغوة اليت من  ،٢٠١٥ سنة يف الكربون أكسيد من ثاين اًطنا يعادل دوالراً مل ٥٠ من

سترداد القول إن أفضل طريقة الواختتم حديثه ب.  يف الثالجات املرتلية املوجودةالسهل الوصول إليها
  .ديربها مع املواد املستخدمة يف الت استرداديالرغاو

يف التقرير الواردة يف استعراض االستنتاجات  أشفوردالسيد سكايا تساعد السيد فوديانيو  - ٢٣
فدة لألوزون املوجودة يف  املواد املستنوإتالف ملستوى التمويل الذي سيلزم إلدارة نظراًقاال، و. النهائي

االنتباه إىل التقدم ولفت املتكلّمان .  باملناخيتصل املصارف، فإنه من احملتمل أن يتطلب األمر متويالً
من شأا أن توفّر التمويل ققه سوق الكربون الطوعي يف وضع بروتوكوالت ومنهجيات حيالذي 

توجيه تلك  مقيدة من حيث مدى إمكانية الطوعية األسواق أن قدرات الحظا إال أما. لإلتالف
وأشارا إىل عدد من األفكار املتعلقة .  من جدوى هذه األسواقحيدالقدرات إىل مشاريع حمددة، مما 

 الرئيسان املشاركان شددويف اخلتام، . بأشكال خمتلطة من التمويل عن طريق آليات حمتملة قبل االمتثال
  . من أجل حتقيق أكرب قدر من املنافع بأقل التكاليفللفريق العامل على أمهية سرعة التحرك

بعد أن انتهت قوة العمل من عرضها، أشار ممثل الربازيل إىل أن البيانات الواردة يف تقرير قوة   - ٢٤
.  أا بيانات رمسيةال ينظر إليها علىة األوزون يف الربازيل قالعمل عن مصارف املواد املستنفدة لطب

، أوضح الرئيسان املشاركان للفريق العامل عدداً من  آخرون اليت أثارها ممثلونورداً على األسئلة
 على تدفقات نفايات املواد املستنفدة لطبقة األوزون تركز أن الدراسة أشفورد السيد فأوضح. املسائل

إال . رغوب فيها امللوثة أو غري امل املستنفدة لطبقة األوزون املواد علىاًتركز حتديد اليف املستقبل، وأا 
، ٢٠٠٦  مجع بعض املعلومات ذات الصلة عن هذه املواد لدراسة طلبتها اللجنة التنفيذية سنةأنه مت

ن سكايا إتوقال السيد فودياني.  ذلك أن تفعلف األطراا منهتلبط دراسة هذه املسألة إذا للجنةوميكن 
 املستنفدة آللية السترداد مواد التربيدلية وشبه االدراسة أخذت يف احلسبان استخدام التكنولوجيا اآل

 يوجد ما يربر استخدام ه إنأشفورد التمويل احملتملة، قال السيد بالنسبة خلياراتو. لطبقة األوزون
 املصارف،كثرية من  يف أنواع ة املواد املستنفدة لطبقة األوزون املوجودإتالفاستراتيجيات استرداد و

 الوصول إليها لتمويل جهود  املواد اليت يسهل نسبياًيولدها إتالفاليت واقترح استخدام اإليرادات 
  . صعوبةاإلتالف األكثر

  . األطراف علماً بالتحليل النهائيتأخذ  - ٢٥
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  النظر جمدداً يف العمل الذي بدأه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والعشرين  - باء
، عقدت حلقة ٢٠/٧ طبقاً للمقرر فذكّر بأن األمانة،لفرعي،  هذا البند اقدم الرئيس املشارك  - ٢٦

 قبل االجتماع مباشرة املواد املستنفدة لطبقة األوزون وإتالف خمزوناتعمل ليوم واحد بشأن إدارة 
األويل وقد سامهت حلقة العمل، باإلضافة إىل التقرير . التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية

األمانة عن أعدته  السابق وتقرير فرعالتقييم االقتصادي املشار إليه يف الالتكنولوجيا ويق فرالذي قدمه 
 أثناء اجتماع الفريق العامل، مسألة هذه املخزوناتمناقشة قوية بشأن إجراء  يف ،خيارات التمويل

 الجتماع،نشئ يف ذلك اأُ ، اتصالمناقشة فريق يف وقُدمت. كما جاء يف تقرير ذلك االجتماعوذلك 
 خمزونات املواد املستنفدة وإتالفاليت ميكن اختاذها بشأن إدارة األخرى بشأن اإلجراءات عدة أفكار 

درِجت يف املرفق  كما أُ، يف تقرير جمموعة االتصالاألولية هذه األفكار أُدرجتوقد . لطبقة األوزون
قش األطراف يف االجتماع احلايل ناتواقترح الرئيس املشارك أن . UNEP/OzL.Pro.21/2  لوثيقةلاألول 

التقييم التكنولوجيا واألفكار اليت تبلورت أثناء اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية، وتقرير فريق 
 املواد املستنفدة لطبقة األوزون املوجودة يف املصارف قدمته إتالفاالقتصادي ومشروع مقرر بشأن 

  .الواليات املتحدة األمريكية
 املواد إتالف حكومته، مالحظاً أن اقترحتهممثل الواليات املتحدة مشروع املقرر الذي قدم و  - ٢٧

 يف محاية طبقة األوزون والتخفيف اً إجيابيقدم إسهاماًيساملستنفدة لطبقة األوزون املوجودة يف املصارف 
ملستنفدة لطبقة األوزون املواد ااملتعلقة بإتالف التحديات الرئيسية من بني وقال إن . من حدة تغري املناخ

 وتاليف ظهور حوافز إتالف هذه املواد بفعالية وكفاءة،حوافز تشجع على إجياد مبوجب الربوتوكول 
 إنتاج واستهالك املواد املستنفدة يف ضوء تركيزه على إاء تدابري متفقة مع الربوتوكول، وإعدادضارة 

طريقة عملية تأخذ يف االعتبار إجياد   إىلرر يهدفوقال إن مشروع املق. إتالفهالطبقة األوزون وليس 
  .عرِب عنها يف اجتماع الفريق العامل أُ اليتاملتنوعةاآلراء 

التقييم االقتصادي على التحليل التكنولوجيا و تناولوا الكلمة فريق نشكر مجيع املمثلني الذيو  - ٢٨
 إن التقرير أوضح أن االنبعاثات ونثريوقال ك. )بالصيغة اليت نوقشت يف اجلزء ألف أعاله (الذي أجراه

 طبقة األوزون ونظام املناخل من مصارف املواد املستنفدة لطبقة األوزون متثل ديداً كبرياً احملتملة
الفريق واللجنة اليت ميكن أن جيريها  التحليل  أعمالاالقتراحات إلجراء مزيد منمن  عدد وقُدم. كليهما

وقال أحد املمثلني إن التكاليف التقديرية املبينة . األطراف أو األطراف نفسهاالتنفيذية للصندوق املتعدد 
واقعي مؤداه أن مجيع املواد املستنفدة لطبقة األوزون اليت تدخل  يف تقرير الفريق تقوم على افتراض غري

  .سيتم إتالفها النفايات مسار
طويلة األجل إلدارة مصارف املواد قصرية وحمددة  استراتيجيات اعتماد ممثلني إىل عدةودعا   - ٢٩

تقدمي الدعم من خالل الصندوق املتعدد األطراف لزيادة عدد ونطاق و،  فوراًاملستنفدة لطبقة األوزون
تعزيز قدرا على اجلهود اليت تبذهلا ل األطراف يف ودعم ، املواد املستنفدة لطبقة األوزونمشاريع إتالف
 ولكنهم ، هذه املسألةمعاجلةفقوا على أنه يتعني على األطراف وارين بيد أن ممثلني آخ. إدارة املصارف

البعض باعتماد وطالب .  ج طويل األجليتسىن اعتماد قبل أن ة إجراء مزيد من الدراسيلزم هقالوا إن
 وقال أحد املمثلني، ينبغي أن ترتب. تدابري أولية جيري استكماهلا عندما يتوفر مزيد من املعلومات

  . امللوثة وغري املرغوب فيها يف سلم أولويات املواد املستنفدة لطبقة األوزونبإتالف املتصلة األنشطة
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 وإتالفهاوالحظ كثري من املمثلني وجود صالت بني مصارف املواد املستنفدة لطبقة األوزون   - ٣٠
قامة حوار مع مرفق إل وقالوا إن على األطراف وأمانة األوزون مواصلة السعي . البيئية األخرىواملسائل

 املتعددة األطراف ذات الصلةاالتفاقيات البيئية األخرى يف البيئة العاملية والبنك الدويل واألطراف 
، مبا يف ذلك يف األمور املتصلة املسألة هذه معاجلة التآزر يف ةالستطالع إمكانيوأمانات هذه االتفاقيات 

  .بالتمويل
 املقرر املقدم من الواليات املتحدة يوفر أساساً مفيداً إلجراء وقال عدد من املمثلني إن مشروع  - ٣١

  .مزيد من املناقشات
 املواد بشأن إتالفقدم ممثل كولومبيا ورقة غرفة اجتماع تتضمن مشروع مقرر آخر و  - ٣٢

  .املستنفدة لألوزون املوجودة يف املصارف
) أستراليا(يل يره السيدة آين غابشترك يف رئاستفريق اتصال، ت األطراف على تشكيل توافقو  - ٣٣

اليت توصل نتائج ال األخذ يف احلسبان ملواصلة النظر يف هذه املسألة، مع )لبنان(حسني . والسيد مازن ك
ومشروع كولومبيا   منلفريق العامل املفتوح العضوية ومشروع املقرر املقدملتابع لاالتصال افريق إليها 

التقييم االقتصادي وغريها التكنولوجيا و، وتقرير فريق ٢٠/٧ة واملقرر الواليات املتحداملقرر املقدم من 
  .من املعلومات ذات الصلة

بعد املداوالت، عرض فريق االتصال مشروع مقرر بشأن اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد و  - ٣٤
  .ع املستوىاملستنفدة لطبقة األوزون، أقرته األطراف ملزيد من النظر فيه أثناء اجلزء الرفي

املواد ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون  - سادساً
  )٢٠/٨  املقرر(

  التعديل املقترح على بروتوكول مونتريال  - ألف
 بلده وواليات ميكرونيزيا املوحدة اقترحهقدم ممثل موريشيوس تعديالً لربوتوكول مونتريال   - ٣٥

)UNEP/OzL.Pro.21/3،قدمهخيتلف عن االقتراح الذي   موضحاً أن هذا االقتراح ال) الفصل الثاين 
وأعرب عن ترحيبه باقتراح . الطرفان يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية

ة إىل تعديل الربوتوكول املقدم من كندا واملكسيك والواليات املتحدة، الذي يضيف عناصر معين
، وقال إن املسألة اليت يستهدفها االقتراحان مسألة ملحة تتطلب إجراًء كان يقوم بتقدميهاالقتراح الذي 

 .عاجالً

 عرض مقترحهماشترك ممثلو كندا واملكسيك والواليات املتحدة يف و  - ٣٦
)UNEP/OzL.Pro.21/3/Add.1( .التدرجييالتخفيض "، أو "التخفيض"أطلقوا عليه  مااملقترح يتضمن و "

من  ١ األطراف العاملة مبوجب الفقرةبلدان  يف يةراهليدروفلومركبات الكربون إلنتاج واستهالك 
 إن الغرض منه استكمال التعديل وقالوا، وكذلك األطراف غري العاملة مبوجب هذه الفقرة، ٥ املادة

 اًمرفقأن يضيف ل هذا التعديمن شأن و.  واليات ميكرونيزيا املوحدة وموريشيوسهتالذي اقترح
، واعتبار متوسط اإلنتاج فلوريةروتوكول ليشمل مركبات الكربون اهليدو إىل الرب،"واو"  املرفقاً،جديد
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لورية يف روف ومركبات الكربون اهليدفلوريةية هليدروكلورملركبات الكربون اواالستهالك السنوي 
مركبات  من اًخلص تدرجييلتتسعى ل كخط أساس، ويسمح للبلدان اليت ٢٠٠٦  - ٢٠٠٤الفترة 

ضع يوفلورية يف بعض القطاعات، ور باستخدام مركبات الكربون اهليدفلوريةكلورية هليدروالكربون ا
وتصدير مركبات  السترياد، ويشترط احلصول على تراخيص  تدرجيياًجداول زمنية للتخلص منها

 ة وينص على مساعده املواد،هذاسترياد وتصدير على غري األطراف ، وحيظر الكربون اهليدروفلورية
 هو أن املقترحواألساس املنطقي الذي يقوم عليه . لبلدان النامية من خالل الصندوق املتعدد األطرافا

وفلورية وآثارها الضارة تتأتى من استخدامها كبدائل للمواد املستنفدة راستخدام مركبات الكربون اهليد
وأن األطراف يف الربوتوكول لديها اخلربة  ،تخدامهااسمن املرجح أن يزداد  لطبقة األوزون، وأن

وعالوة على ذلك، فإن هذا التعديل سريسل رسالة مفيدة . اه جناحأثبتت و، هذه املسألةملعاجلةالالزمة 
إىل اتمع الدويل، مبا يف ذلك القطاع اخلاص على وجه اخلصوص، مفادها أن استخدام مركبات 

  . بدائل دائمة مأمونةتطوير مؤقتاً إىل أن يتم  إجراًء أن يكونيعدو  الوفلورية رالكربون اهليد
بروتوكول أن افق مجيع املندوبني الذين تناولوا الكلمة على وويف املناقشة اليت أعقبت ذلك،   - ٣٧

مركبات  وفلوريةكلورية مركبات الكربون ال من اًيف التخلص تدرجيي حقق جناحاً باهراً مونتريال
تساهم   حاجة إىل بدائل للمواد املستنفدة لطبقة األوزون الاتفقوا على وجود، ووريةاهليدروفلالكربون 

وجود حاجة إىل حتليل التكاليف وترتيبات على  أيضاً ةماعاتفقوا بصورة و. يف زيادة االحترار العاملي
ري مركبات نة تأثقارمل، مثل إجراء دراسات  األكثر تفصيالً مزيد من املعلوماتويلزم توفري. التمويل

 )املسببة لالحترار األخرىالغازات ( غازات االحتباس احلراري األخرى بتأثري يةاهليدروفلورالكربون 
، ألا قابلة لالشتعال أو غري مرضيةفالبدائل املتوافرة .  وتكاليف تلك املوادممكنةومدى توفر مواد بديلة 

 وأشار ممثل االحتاد األورويب إىل .نهاة كل م تقييم دورة حياويلزم أخرى، جوانب قصورتريها عت
مقترح قدمه االحتاد األورويب، يف إطار اتفاقية تغري املناخ، يدعو إىل شرط ميكن من تآزر بروتوكول 

  .مونتريال واتفاقية تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق ا
فبينما . هلا على الربوتوكول قُدماً يف التعديالت املقترح إدخاإزاء املضيتشعبت  اآلراء إال أن  - ٣٨

إعداد مقترحات بقدر أكرب من التفاصيل سرعة، اقترح آخرون ب باملضي قُدماًطالب بعض املمثلني 
فضل آخرون انتظار التطورات اليت ستسفر وناقشات ومزيد من البيانات الكاملة؛ امل تستند إىل مزيد من

ية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املقرر عنها الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاق
دراسة إلجراء ، والسماح مبزيد من الوقت ٢٠٠٩ ديسمرب/ يف كانون األولكوبنهاجنانعقاده يف 

  .متعمقة
 يف تأييد ونترددم إم ٥  من املادة١  ممثلي األطراف العاملة مبوجب الفقرةبعضوقال   - ٣٩

مركبات الكربون  من اً بالتخلص تدرجيي القائمةلتزاماتال اقترحات ألسباب من بينها أنامل
 إىل ةشار اإليف معرضو.  وينبغي عدم اإلخالل ا،عملال  قدر كبري منىلحتتاج إ فلوريةاهليدروكلورية 

يف املائة من املواد  ٩٠ أكثر من  هي املواد البديلة الرئيسية حالياً يفوفلوريةرأن مركبات الكربون اهليد
ذه ه مييلون إىل النظر يف اختاذ تدابري جديدة من شأا تقييد استخدام   إم الوادمة يف التربيد، قالاملستخ

على هذا النحو ميكن أن يعطل النمو االقتصادي  اًتدرجييوقال أحد املمثلني إن التخلص منها . املركبات
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ن يف عمليات التخفيض  مجيع البلدامشاركة ممثلني على ضرورة ة عدشددو. يف البلدان النامية
 مواد غري إدخال، بينما أعرب آخرون عن شكهم إزاء مشروعية اًتدرجيي والتخلص من هذه املواد

أا إىل  بروتوكول مونتريال، نظراً يف، وفلوريةرمستنفدة لطبقة األوزون، مثل مركبات الكربون اهليد
ة تغري املناخ، وأعربوا عن تفضيلهم اتفاقيب امللحقتدخل بالفعل يف نطاق اختصاص بروتوكول كيوتو 

  . على الوضع الراهنباحلفاظ يف القانون الدويل  حمتملجتنب أي تضارب سياسي
. يوفر محاية كافية للبيئة  التعديلني املقترحني ال أياً منحكومية إن  وقال ممثل منظمة بيئية غري  - ٤٠

 يف عاملي صعيد فلورية على اهليدرون مركبات الكربو من اً التخلص تدرجيياعتمادوحث األطراف على 
 سواء،  حدالنامية علىالبلدان  و النمو ذلك يف آن واحد يف البلدان املتقدمةيتم، على أن ٢٠٢٠ سنة

 إىل التكنولوجيا املتقدمة ةسرعباالنتقال بلبلدان النامية ا تستفيدوس.  للبلدان النامية كافوتوفري متويلٍ
على   اليت تبذل ذلك، وتشجيع اجلهودلواليكون متاحاً   ال قد متويللبيئة، مع وجودبا غري الضارة

ول األ ى البلدان النامية يف املقام من شأنه أن يؤثر عل احلاد الذيتغري املناخل للتصدي صعيد عاملي
 بدائل املواد املستنفدة لطبقة ا أعضاؤهيسوق ة صناعيجلمعيةوأعرب ممثل . بأكرب قدر من الشدةو

ه قال إنووفلورية مبوجب الربوتوكول، ر عن تأييده لوضع ضوابط على مركبات الكربون اهليداألوزون
وأضاف أن .  خيارات تكنولوجية واقتصادية عملية، مبا يف ذلك استخدام مواد التربيد الطبيعيةتوجد

حث تست من شأنه أن يعطي إشارات واضحة للصناعة ، مبوجب أحكام الربوتوكول،وضع ضوابط
  .املزيد من التحسينات التقنيةحتقيق 

 اتصال، يشارك يف رئاسته السيدة لورا بريون فريقوافقت األطراف على تشكيل وقد   - ٤١
 مسائل، ملناقشة التعديلني املقترحني باإلضافة إىل )الدامنرك(يكل آمان سورنسني اوالسيد م) األرجنتني(

  .ترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون باملواد ذات القدرة العالية على إحداث االحتتصلأخرى 
بعد مداوالت فريق االتصال، أبلغت رئاسته أن أعضاء الفريق مل يتمكنوا من التوصل إىل   - ٤٢

ويف . اتفاق بشأن مشروع املقرر املتعلق بتعديل الربوتوكول ليتضمن مركبات الكربون اهليدروفلورية
ج اإلعالن يف إطار اوإدر. حق إعالن وقعه عدد من األطرافضوء عدم االتفاق هذا، قدم يف وقت ال

، ولذلك فإنه يناقش يف )مسائل أخرى( من جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع ٩البند 
  .الفصل التاسع من اجلزء الثاين من هذا التقرير

  يف اجتماعه التاسع والعشرينالنظر جمدداً يف العمل الذي بدأه الفريق العامل املفتوح العضوية   - باء
أنه ب فذكّر إىل هذا البند الفرعي، املتصل اتصاالً وثيقاً بالبند السابق، انتقل الرئيس املشارك  - ٤٣

، نظمت األمانة حواراً مفتوحاً ملدة يوم واحد بشأن املواد ذات القدرة العالية على ٢٠/٨ وفقاً للمقرر
االجتماع التاسع والعشرين للفريق انعقاد  املستنفدة لألوزون قبل إحداث االحترار العاملي البديلة للمواد

ل مونتريال وبروتوكىل تعديل إوقد ناقش الفريق العامل نتائج احلوار باإلضافة . العامل املفتوح العضوية
حمددة سبقت مناقشته، باإلضافة إىل اقتراحات و واليات ميكرونيزيا املوحدة وموريشيوس هالذي اقترحت

 الفريق العامل على إحالة مشروعي مقررين وقائمة مفاهيم  ووافق.أخرى أطراف  ا عدةتقدمت
من الفصل األول   يف مشروعا املقررينيردو.  فيهلينظر بالتعديل املقترح إىل اجتماع األطراف تتصل
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وترد  . ]ي [٢١  ومشروع املقرر]ط [٢١ ربوصفهما مشروع املقر ،UNEP/OzL.Pro.21/3 الوثيقة
يف املرفق الثاين ساخها نوجرى استتقرير الفريق العامل املفتوح العضوية، يف  واألسئلةاملفاهيم مة قائ

  .UNEP/OzL.Pro.21/2لوثيقة ل
 توجد ، ومشروعي املقررين وقائمة املفاهيم، قال أحد املمثلنيالرئيسيةألفكار ل وبالنسبة  - ٤٤

 وتطوير مقرر من اعتمادألطراف ا متكّنرية فلورومركبات الكربون اهليد  معلومات كافية عن بدائل
وقال إن حكومته قدمت . مع معلومات إضافية للمساعدة يف التحول عن هذه املركباتجلعمليات 

 معلومات إضافية من شأا أن توفريف وقت الحق، يف االجتماع ورقة معلومات إىل األمانة، ستوزع 
من وقال ممثل آخر إن . ناء مناقشة التعديالت املقترحة اليت أثارها املمثلون أثاملسائلببعض ذات صلة 

 الفريق العامل املفتوح العضوية أثناء حددها مفاهيم بشأن بضعة واإليضاح ةاملناقششأن املزيد من 
  . تساعد يف حتريك املناقشاتأن االتصال فريقاجتماع 

 اتصال، يشارك ريقف السابق، اتفقت األطراف على تشكيل اجلزءوكما سبقت اإلشارة يف   - ٤٥
يف رئاسته السيدة بريون والسيد سورنسني، ملناقشة املواد ذات القدرة العالية على إحداث االحترار 
العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول 

  . السابقاجلزءنوقشت يف وفلورية اليت ر مبركبات الكربون اهليداليت تتعلقمونتريال 
بعد أن أى فريق االتصال مداوالته، عرض مشروع مقرر بشأن مركبات الكربون و  - ٤٦

 والبدائل غري الضارة بالبيئة، أقرته األطراف لينظر فيه جمدداً أثناء اجلزء الرفيع فلوريةاهليدروكلورية 
  .املستوى

  ألساسيةاالستخدامات ااملسائل املتصلة بإعفاءات   -سابعاً 

  ٢٠١١ و٢٠١٠ لعامي االستخدامات األساسيةاقتراح بشأن تعيينات إعفاءات   -ألف 
 كان قد التقييم االقتصاديالتكنولوجيا وفريق ن فذكّر بأ البند الفرعي، قدم الرئيس املشارك  - ٤٧

 ملركبات الكربون الكلورية فلورية االستخدامات األساسيةإعفاءات اخلاصة بتعيينات استعرض ال
لفريق العامل أن يعقد ا قبل ٢٠١١ و٢٠١٠ لعامي االستنشاق باجلرعات املقننة يف أجهزة املستعملة

،  اتصالفريق قامو الفريق عدداً من التوصيات قدم وقد . اجتماعه التاسع والعشريناملفتوح العضوية
ماع احلايل ملزيد وقد أحيل مشروع املقرر إىل االجت.  مشروع مقرر بإعداد،أثناء ذلك االجتماعأنشئ 

 وقامت. )ح (٢١مشروع املقرر بوصفة  UNEP/OzL.Pro.21/3 الوثيقة يفمن الدراسة، وأدرج 
 فلورية مركبات الكربون الكلورية من الفريق التوصية بقبول تعيينها يتمكنالواليات املتحدة، اليت مل 

 )epinephrine(اإلبينفرين مادة لى  احملتوية عاالستنشاق باجلرعات املقننةيف أجهزة الالزمة لالستخدام 
 طلبولذلك . التوصية بقبولهمن  الفريق أيضاً يتمكن  تعيني معدل ملبتقدمي ، بوصفها املكون الفعال

  . التوصل إىل توافق يف اآلراء إزاء مشروع املقررمالحظام بغرضاحلضور إبداء من الرئيس املشارك 
طناً من مركبات  ٦٧ الذي يتضمن ،بلده األصليأوضح ممثل الواليات املتحدة أن طلب و  - ٤٨

 لينطناً وأنه بعد االستعراض الع ٥٢أعيد النظر فيه لتخفيض الكمية إىل    قد،فلوريةالكربون الكلورية 
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تطلب استثناءات تعد   ملبعد جولة التعيينات احلالية،  ،الذي أجري يف هذا الشأن أعلنت احلكومة أا
املادة إلبينفرين  اليت متثل فيها مادة ااالستنشاق باجلرعات املقننةأجهزة يف لالستخدامات الضرورية 

 فلورية يف االعتبار خمزونات مركبات الكربون الكلورية إن التعيني احلايل أخذأيضاً قال و. الفعالة
 ىلإراً وقد قابلت اجلهود اليت استهدفت السماح بفترة انتقالية كافية تعقيدات نظ. املصنعةجهة للاملتاحة 

  اليت متثل فيها مادة اإلبينفرين املادة الفعالةاالستنشاق باجلرعات املقننةجهزة ألعدم وجود بديل مباشر 
حصول املرضى  فإن ولذلك ، طبيةوصفةوأضاف أن البديل يتطلب .  طبيةوصفةاليت تباع بدون و

حتوهلم ة املرضى وضمان وقت كاف لتوعيإلتاحة  السماح بسنة أخرى طُلبولذلك، . عليها أقل يسراً
  .إىل البدائل بأمان

طناً ألجهزة  ٣٤ لبلده بكمية مقدارهاقال ممثل باكستان إن الفريق كان قد أوصى و  - ٤٩
وهذا ميثل مشكلة ألن جهة .  الكمية املعينةعن طن ١٠٠بكمية تقل ، أي االستنشاق باجلرعات املقننة

  .توفراًالتصنيع قررت وقف إنتاج البديل، الذي مل يعد م
مركبات الكربون استعمال خفيض لت بلدان اليت تبذهلا عدةهود اجل أحد املمثلني الحظو  - ٥٠

، موضحاً أن بلده لن يطلب هذه املواد االستنشاق باجلرعات املقننة يف أجهزة فلوريةالكلورية 
ستخدم،  صالحيتها ميكن أن تثبتتوقال إن البدائل اليت . ٢٠١٠ لالستخدامات الضرورية يف سنة

يتصل س ممثل آخر أن بلده وأوضح.  تدرجيياً بالتخلص من هذه املواداملتعلقةوميكن الوفاء بااللتزامات 
 .فلورية إلجراء حصر جلميع خمزونات مركبات الكربون الكلورية املواد الصيدالنيةبشركات تصنيع 

 فلوريةات الكربون الكلورية على إعادة تدوير مركبوسيشجع مواد بديله إجياد يف أيضاً سينظر بلده و
  .يخطط لذلكوسوإعادة استخدامها، 

وسريأس  ،مناقشة التعييناتد من يإلجراء مز اتصال فريقوافقت األطراف على تشكيل و  - ٥١
  ).نيوزيلندا(روبني واشبورن  والسيدة) النكا سري(سوماثيباال . ل السيد الفريق
ة غرفة مؤمتر حتتوي على مشروع مقرر بشأن تعيني ، قدم ممثل االحتاد الروسي ورقفيما بعدو  - ٥٢

 األطراف على تواتفق. التطبيقات الفضائية يف CFC-113  مادة من٢٠١٠ لعام االستخدام الضروري
  . االحتاد الروسيطلبه االتصال املشار إليه يف الفقرة السابقة أيضاً التعيني الذي فريقناقش يأن 
االستخدامات مداوالته عرض مشروع مقرر بشأن تعيينات بعد أن فرغ فريق االتصال من و  - ٥٣

، االستنشاق باجلرعات املقننة يف أجهزة فلورية الستخدام مركبات الكربون ٢٠١٠ لعام األساسية
 الالزمة فلورية الكربون الكلورية من مركبات االستخدامات األساسية بشأن تعيينات ومشروع مقررٍ

ووافقت األطراف على مشروعي املقررين . طلبها االحتاد الروسيلالستخدام يف صناعة الفضاء اليت 
  .للنظر فيهما جمدداً أثناء اجلزء الرفيع املستوى

  االستنشاق باجلرعات املقننة ألجهزة فلوريةمحلة إنتاج مركبات الكربون الكلورية   -باء 
 هذا يف إطارلطبية، قدمت السيدة هيلني طويب، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية ا  - ٥٤

البند، عرضاً تناولت فيه التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية 
 بشأن محلة اإلنتاج النهائي ملركبات الكربون الكلورية ٢٠/٤الطبية التابعة للفريق استجابة للمقرر 
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د أوضحت أن الفريق واللجنة أوصيا يف املاضي حبملة وق. االستنشاق باجلرعات املقننة ألجهزة فلورية
 آخر يف إسبانيا يستطيع اً بأن الصني تستطيع أن تزود نفسها وأن منتجا عندما علمهذهنهائي النتاج اإل

 لألطراف األساسية لتلبية االستخدامات فلوريةتوفري إمدادات كافية من مركبات الكربون الكلورية 
بيد أنه منذ ذلك الوقت، حظرت اجلماعة األوروبية . ٥ من املادة ١فقرة األخرى العاملة مبوجب ال

يناير / الصيدالين اعتباراً من كانون الثايناملستوى من فلوريةمواصلة إنتاج مركبات الكربون الكلورية 
منه وأضافت أنه يف ضوء ذلك اإلجراء من الصعب التنبؤ باملكان الذي ميكن أن يتم احلصول . ٢٠١٠
 يف إطار إعفاءات االستنشاق باجلرعات املقننة إلنتاج أجهزة فلوريةكبات الكربون الكلورية على مر

 يزال من املهم تنظيم محلة إنتاج ال وما بعده، أو ما إذا كان ٢٠١٠ يف عام االستخدامات األساسية
تقدمي تمكنا من يلجنة متابعة التطورات، ولكنهما لن وسيواصل الفريق وال.  أو التوصية اائي منسقة

 إىل أن تقوم األطراف بتوضيح حالة إنتاج مركبات الكربون ٢٠/٤قرر لألطراف بشأن املمفصل رد 
  .فلوريةالكلورية 

 فلوريةمركبات الكربون الكلورية من الحتياجات التقديرية ا حتديد بعد ذلك إىل انتقلتو  - ٥٥
 ومصنع  اليت يواجههاسائل املتعلقة باإلنتاج، وامل٢٠٠٩ بعد عام االستنشاق باجلرعات املقننةألجهزة 

من مركبات ة فغري مغلكميات بمدادات اإل والسيناريوهات احملتملة بالنسبة ملستقبل ،جهزةاأل هذه
، مبا يف ذلك مرافق اإلنتاج ة الصيدالنيالنوعية الصاحلة لالستعماالت من فلوريةالكربون الكلورية 

ن ع أو التوقف املفاجئ كان سيجري إتالفها لوال ذلك،تبقية اليت تعددة، واألرصدة املامل أو الفردية
واقترحت . فلورية مركبات الكربون الكلورية اليت تستعمل االستنشاق باجلرعات املقننةتصنيع أجهزة 

 إعفاءات ة أليفلورية إنتاج مركبات الكربون الكلورية طريقة ومكانأنه قد تود األطراف أن تنظر يف 
 وكيفية تيسري االستفادة من االستنشاق باجلرعات املقننة موافق عليها ألجهزة ألساسيةاستخدامات لال

 جدول زمين ثابت إلنتاج مركبات الكربون قد جيري إتالفها لوال ذلك، ووضعاألرصدة املوجودة اليت 
 وأكدت على وجود ضرورة ملحة.  يف مرفق واحد أو أكثر لتجنب اإلنتاج بال حدودفلوريةالكلورية 
ميكن    بأسرع مافلورية إىل أجهزة استنشاق خالية من مركبات الكربون الكلورية التحولإلكمال 

  . إمدادات مضمونة من أجهزة االستنشاقتوفريوذلك لضمان 
ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أشار ممثل االحتاد األورويب إىل خطأ يف الوقائع اليت تضمنها   - ٥٦

 يف فلوريةمركبات الكربون الكلورية مل يقرر فجأة وقف صادرات العرض، قائالً إن االحتاد 
  .٢٠٠٨ أغسطس/ يف آبأصالً كان قد قُدم بوقف هذه الصادراتأن االقتراح و، ٢٠١٠ سنة
وقال أحدهم إن محلة اإلنتاج . هذه املسألةبشأن ناقشة امل إجراء مزيد من ممثلني عدةوطلب   - ٥٧

وأضاف أن التكاليف متثل قضية خطرية . اء أمام حتديات كثريةسوحد وضعت الصناعة واملرضى على 
سيلزم توفري  ،وقال آخر. بلده وبلدان أخرىوإال يتضرر  مقرر يف االجتماع احلايل، اعتمادزم يل هوأن

وقال إن املنتجني يف بلده . متعددة ملصلحة من يعانون من الربو وغريهم من املرضىمرافق إنتاج 
 لالستخدام احمللي وللتصدير إىل أطراف تعمل مبوجب فلوريةون الكلورية مركبات الكربينتجون 

 احلصول على معلومات يلزم هوقال ممثل ثالث إن. ذلكأن يستمر   يفوإنه يرغب، ٥  من املادة١  الفقرة
األغراض من الفئة اليت تصلح لالستخدام يف  فلوريةمركبات الكربون الكلورية عن كمية خمزونات 

  .الصيدالنية
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االستخدامات  للنظر يف تعيينات الذي أنشئ االتصال فريقاتفقت األطراف على أن و  - ٥٨
 وقد أشري يف اجلزء ألف أعاله إىل املقررات اليت وافق عليها . محلة اإلنتاجسينظر أيضاً يف األساسية

  .فريق االتصال
  )٢٠/٣املقرر ( االستخدامات األساسيةالنظر يف إدخال تعديالت على دليل تعيينات   - جيم

 يف الوارد الرئيس املشارك االنتباه إىل مشروع املقرر وجه تقدمي هذا البند الفرعي، يف معرض  - ٥٩
، مشرياً إىل أنه يتضمن إدخال تعديالت على )زاي/٢١مشروع املقرر  (UNEP/OzL.Pro.21/3الوثيقة 

 االجتماع التاسع والعشرين للفريق  األطراف يفا وافقت عليهاليت االستخدامات األساسيةدليل تعيينات 
التكنولوجيا وبعض التعديالت اجلديدة اليت اقترحها فريق ، ٢٠/٣وفقاً للمقرر العامل املفتوح العضوية 

  .واقترح أن تركز املناقشة على التعديالت اجلديدة اليت اقترحها الفريق. التقييم االقتصاديو
وأشار أحد املمثلني إىل أن . اقشة اليت أعقبت ذلككانت التعديالت حمل ترحيب عام يف املن  - ٦٠

 ،ده يف ذلك ممثل آخريوأ ،، واقترحاالستخدامات األساسيةالتعديالت تتصل بالتعيينات اخلاصة ب
ركبات الكربون  ملاالستخدامات األساسيةالذي أنشئ ملناقشة  االتصال فريقضرورة مناقشتها يف 

  .إنتاجها ومحلة فلوريةالكلورية 
 لصحة مهمة جداً االستنشاق باجلرعات املقننة أجهزة نظراً إىل أنوقال أحد املمثلني إنه   - ٦١

بعد أكثر من ويف الواقع، . فلوريةمركبات الكربون الكلورية  الصعب االستغناء عن فإن مناإلنسان، 
ما جهود  بين،أن تتخلص تدرجيياً منهاالنمو  بعض البلدان املتقدمة عشر سنوات ال يزال يتعني على

ميكن  مرضية، ولذلك ال  غريالبديلةبعض املنتجات و.  ال تزال يف بدايتهاالبلدان النامية يف هذا الصدد
ي عنها، وحتتاج البلدان النامية إىل وقت للتغلب على املشاكل جيالتنبؤ بالتواريخ النهائية لالستغناء التدر

 املهمة بالنسبة املسائل اجتماعه التاسع والعشرين وقد ناقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف. التقنية
 فلوريةمركبات الكربون الكلورية  فيما يتعلق بتصدير ٥  من املادة١ لألطراف العاملة مبوجب الفقرة

 والتعديالت األخرى املطلوب إدخاهلا على دليل االستنشاق باجلرعات املقننةاملستخدمة يف أجهزة 
 االتصال أثناء فريق مزيداً من املناقشة يف تقتضيوهذه القضايا . يةاالستخدامات األساستعيينات 

  .االجتماع احلايل
 االستخدامات األساسية تعيينات الذي أنشئ للنظر يف االتصال فريق األطراف على أن اتفقت - ٦٢

) اليت نوقشت يف القسمني ألف وباء أعالهبالصيغة  (فلوريةمركبات الكربون الكلورية ومحلة إنتاج 
  .التعديالت املقترح إدخاهلا على الدليلسينظر أيضاً يف 

فيما بعد، أبلغ رئيس فريق االتصال أن الفريق اتفق على أال يوصي باعتماد تعديالت دليل   - ٦٣
وكانت التعديالت .  اليت اقترحها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادياالستخدامات األساسية

 ينات لالستخدامات الضرورية، توفري معلومات إضافية ترفق معي التعستطلب من األطراف، اليت تطلب
سيما بالنسبة لظروف السوق يف بلدان األطراف اليت ستصدر إليها  ، ال اليت تقدمهاتعينيال طلبات

وأعربت . االستنشاق باجلرعات املقننة لالستخدام يف أجهزة فلوريةمركبات الكربون الكلورية 
 يف فريق االتصال عن شواغل تتعلق بقدرا على مجع ٥   من املادة١ وجب الفقرةاألطراف اليت تعمل مب

ووافق . املعلومات املطلوبة، وبناًء على ذلك وافق فريق االتصال على أال يوصي باعتماد هذه التعديالت
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 معلومات طلب فيهاأن تعمل يف احلاالت اليت تينبغي فريق االتصال على أن جلنة اخليارات التقنية الطبية 
وأوصى الفريق بأن ترجع اللجنة . إضافية مع الطرف املعين على أساس ثنائي للحصول على املعلومات

، اليت يشعر فريق ١٤/٥ و١٢/٢ و١٠/٩والطرف املعين، كليهما، يف هذه احلاالت إىل املقررات 
  .االتصال أا ستكون مفيدة يف سد أية فجوات يف املعلومات

  ت الصلة بربوميد امليثيلاملسائل ذا  - ثامناً

  عرض من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - ألف
 االقتصادي التكنولوجيا والتقييمتقدمي هذا البند الفرعي، دعا الرئيس املشارك فريق يف معرض   - ٦٤

 موجز للعرض الذي قدمه ملخص واالستخدامات األساسيةإىل تقدمي عرض للتقييم النهائي لتعيينات 
 املعقودة بروميد امليثيل مبادة  قبل الشحنات مامعاجل والزراعياحلجر  بةيق أثناء حلقة العمل اخلاصالفر

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣  يف
بروميد امليثيل، وهم السيد يان اخليارات التقنية اخلاصة مبادة قدم الرؤساء املشاركون للجنة و  - ٦٥

مد بصري والسيدة ميشيل ماركوت، عرضاً للتقييم النهائي بورتر، والسيدة مارتا بيزانو، والسيد حم
التقييم التكنولوجيا ولنتائج الواردة يف تقرير فريق ا خلصوا، واالستخدامات األساسيةلتعيينات 

مادة بروميد امليثيل من  ٢٠٠٩ لعام االستخدامات األساسيةاالقتصادي بشأن عمليات تقييم تعيينات 
  .واملسائل ذات الصلة

 االستخدامات األساسيةفكرة عامة عن تعيينات بإعطاء بدأ السيد بصري العرض وقد   - ٦٦
عام األطراف منذ مجيع والحظ أنه كان هناك اجتاه متزايد من جانب . ٢٠١١ و٢٠١٠املطلوبة لسنيت 

 بعد التربة قبل الزراعة أو االستخدامات مبعاجلة، سواء لالستخدامات اخلاصة تعييناا لتخفيض ٢٠٠٥
 ونيوزيلندا وسويسرا فقد ختلص االحتاد األورويب. حلصاد، على الرغم من حدوث تفاوت يف املعدالتا

 طلبتهاتعييناً  ٤٢ مناملطلوبة وقد اخنفض جمموع التعيينات . االستخدامات األساسيةمتاماً من مجيع 
  بشكل أويلولة احلالية ومل تقدم يف اجلتعييناً يف اجلولة احلالية ٣٦  إىل٢٠٠٨  جولةمخسة أطراف يف

  .٢٠١١أية تعيينات لفترات تتجاوز عام 
طناً  ٢  ٨٨٥  اليت بلغت، نظرت اللجنة يف تعيينات بروميد امليثيل٢٠٠٩ ويف جولة  - ٦٧

مع تعيينات قارنة باملو. بعد احلصاد  طناً الستخدامات ما ١٨٠ والتربة،معاجلة الستخدامات 
بعد  طناً الستخدامات ما ٢٩٢ والتربةمعاجلة خدامات طناً الست ٤ ٧٤٠ ، اخنفضت من٢٠٠٨  عام

 يف الفترةاخنفضت اخنفاضاً كبرياً  بروميد امليثيل اليت حتتفظ ا مجيع األطراف كما أن خمزونات. احلصاد
أكثر من ضعف ظلت  اليتالواليات املتحدة خمزونات ، باستثناء ٢٠٠٨إىل عام  ٢٠٠٥ عام من

عن مكان هذه املخزونات، وشكلها، وملكيتها مل يبلّغ ومع ذلك، . طرفذا الهلالتعيينات السنوية 
  .رهافومدى تو

االستخدامات  توضح املهام واجلدول الزمين لتقييم تعيينات ٢٠١١ لعام قُدمت خطة عمل مث  - ٦٨
  .٢٠١٠  لعام تقرير التقييمإعداد واألساسية
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التربة قبل معاجلة  الستخدامات مت تلقيهااليت بروميد امليثيل  السيد بورتر تعيينات وعرض  - ٦٩
تعييناً من  ٢٧ توصيات مؤقتة بشأن قُدمتاجتماع للجنة، أول ويف . ٢٠١١ و٢٠١٠الزراعة يف سنيت 

  وكنداالتربة قبل الزراعة تقدمت ا أستراليا وإسرائيلملعاجلة  االستخدامات األساسيةتعيينات 
التوصيات  توصية من ٢٠  أي تعديل علىلجنة يف تقييمها األخريومل جتر ال.  واليابانوالواليات املتحدة

واحد من أستراليا (سبعة تعيينات أعيد تقييم  ولكن ،االستخدامات األساسيةاملتعلقة باستثناءات املؤقتة 
بعد مناقشات ثنائية يف االجتماع التاسع والعشرين لفريق العمل املفتوح ) وستة من الواليات املتحدة

ومت تعديل توصيتني استناداً إىل بيانات . معلومات جديدةالطرفني اللذين قدما ناء على طلب العضوية ب
 الستخدامات طناً  ٣  ٥٩١,٧١٠ وبناء عليه، أوصت اللجنة مبقدار. تقنية جديدة وتقدمي خطة عمل

، ٢٠١١وبالنسبة لسنة .  طنا٩٢,٦٦٠ً بكمية مقدارها، بينما مل توص ٢٠١٠ التربة يف سنةمعاجلة 
  .طناً ٣٤٣,٥١١ بكمية مقدارهاطناً ومل توص   ٢  ٥٠٠,٨١٤ بكمية مقدارهاأوصت اللجنة 

 كبرياً يف تقدماًيف اجلولة احلالية حققت واليابان أن إسرائيل والواليات املتحدة بر ذكّو  - ٧٠
 لقلقيزال مدعاة ل   الولكن،  اخلضرواتالتخلص التدرجيي من استخدام بروميد امليثيل يف قطاع زراعة

تعيني الواليات املتحدة لالستخدام  ( األكرب املتبقية امليثيلبروميدحتقيق ختفيضات أخرى يف استخدامات 
 على  يساعد اليابانأن تسجيل يوديد امليثيل يف الفترة األخرية من شأنو). يف معاجلة فاكهة الفراولة

  .٢٠١٣  سنةيفمليثيل ن بروميد ام للتخلص  اليت وضعتهاعملال يف تنفيذ خطة  تقدمإحراز
 وقد أدت التنظيمات املتزايدة بشأن استخدام البدائل احلالية لربوميد امليثيل إىل تقييد إجراء  - ٧١

 عدم توفر دراسات طويلة األجل بشأن استخداماته يف وأدى. تخفيض يف بعض التعييناتال مزيد من
 مع خطر لصحة النباتيةا علىوميد امليثيل استخدام برإلثبات أن تساوي خطر احملاصيل املعمرة واملشاتل 

 إىل أن بعض األطراف  أيضاًأشارو. هذه االستخداماتيف بدائل الول دون اعتماد حي استخدام بدائله
حيتوي على نسبة عالية من بروميد امليثيل يف  كلوروبكرينالوبروميد امليثيل خليط من واصلت استخدام 

وحث األطراف على النظر .  فعاالًمتدنية من بروميد امليثيل يعتربحني أن اخلليط الذي حيتوي على نسبة 
اليت تطلب  كمية بروميد امليثيل لتخفيضيف مواصلة استخدام غشاء رقيق حاجز يف القطاعات الرئيسية 

  .٩/٦ املقرر التعيينات من أجلها، وسيكون هذا أكثر متشياً مع
  التعيينات كمياتختفيضتقدم جيد يف  ه جيري إحرازأشارت السيدة ماركوت إىل أنو  - ٧٢
تتفق مع   إىل أا ال أسترالياأشارتعلى سبيل املثال، ف. االستخدامات األساسيةاخلاصة بعفاءات لإل

، ولكنها ستعمل مع اللجنة للتوصل إىل نتيجة جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل توصيات
 من تقاسم بروميد امليثيل بني التطبيقات يف نفس نمكّي جديداً  كندا تشريعاًمقبولة للطرفني؛ وسنت

 تفاصيل  مزيداً منوقدمت. مما يخفّض كمية بروميد امليثيل اليت تقدم التعيينات بشأاالقطاع، 
  .لتخفيضات لدى األطراف األخرىا

الضرورية يف طناً من بروميد امليثيل قد مت تعيينها لالستخدامات  ١٨٠,٤٨٧وأشارت إىل أن   - ٧٣
 أطنان ٤,٥٦٩ ومن هذه الكمية، متت التوصية مبقدار. ٢٠٠٩  الصناعات الغذائية ويف السلع يف سنة

وبذلك، يبلغ جمموع التعيينات . ٢٠١١  يف سنةطناً ١٦٨,٣٥٦و ٢٠١٠ الستخدامات يف سنة
  .طناً ١٧٢,٩٢٥بعد احلصاد   املوصى ا الستخدامات ما
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 املشروحة يف تقرير الفريق، االستخدامات األساسيةصيات اخلاصة ب االنتباه إىل التووجهتو  - ٧٤
 أشارت إىل التقدم الطيب الذي وبينما. وخلصت النتائج واألسباب الرئيسية للمقررات اليت صدرت

 بعد احلصاد، فإا أشارت أيضاً إىل بعض االستخدامات األساسيةحتقق بالنسبة للتعيينات اخلاصة ب
 مزيد من التقدم حنو ختفيض استخدام بروميد امليثيل إىل اعتماد بدائل لتحقيقالعوائق اليت أعاقت 

 عدم وجود حدود قصوى ملخلفات الفلوريد الناجتة عن استخدام فلوريد العوائقومن بني هذه . الصفر
 يف عمليات التبخري يف كندا، وعدم توسيع مستويات احلد األدىن من )sulphuryl flouride(السلفاريل 

خاطر يف الواليات املتحدة مما عطَّل األخذ بالبدائل من جانب مطاحن الدقيق ومصانع املعكرونة امل
، املقددجلنب وحلم اخلرتير ا ملعاجلة بدائل مسجلة  أيضاًوجدت وال .ومصانع إنتاج أغذية احليوانات األليفة

  .وهي املنتجات اليت تصاب باحلشرات أثناء التخزين
يف مل تبذل اجلهات املعنية باستخدامها   املستويات احلالية مارة باستمرار املخاط على وشددت  - ٧٥

تتعاون األطراف مع اجلهات املعنية باالستخدام واجلهات  مل جهوداً إضافية وما االستخدامات األساسية
 عضاء اللجنةألتمويل توفري الوطلبت من األطراف أن تعمل على ضمان . زالة هذه العراقيلإلالتنظيمية 

واألعمال تقييم ال بإعداد تقرير بكفاءة لألعمال املتعلقة لتمكينهم من التخطيط ٢٠١٠  يف أوائل سنة
  .االستخدامات األساسية املتعلقة بتعيينات

  .أمام األسئلةوبعد أن انتهت الرئيسة املشاركة من بياا، فتحت الباب   - ٧٦
 وتساءل عما إذا ،يف مطاحن الدقيقطلب أحد املمثلني توضيحاً بشأن عمليات التبخري ف  - ٧٧

 املعنية جلنة اخليارات التقنية ة ممثلتوأكد. كانت الواليات املتحدة بدأت تتحول إىل فلوريد السلفاريل
املعاجلة  ذلك، وأا من املتوقع أيضاً أن تستخدم متارسبربوميد امليثيل أن الواليات املتحدة بدأت 

ناك مملوكة جتارياً وأن أصحاا يتخريون أنسب الطرق عن طريق  هاملطاحن إىل أن توأشار. باحلرارة
  .التجربة واخلطأ

 ٥  من املادة١  والحظ ممثل آخر أنه طبقاً للفريق، استهلكت األطراف العاملة مبوجب الفقرة  - ٧٨
واقترح .  سكان العاملبينما بلغ عدد سكاا ثالثة أرباعطناً من بروميد امليثيل  ٣ ١١٥جمموعه   ما
العديد مكانية تطبيق التكنولوجيات املستخدمة يف هذه البلدان يف أماكن أخرى، وتساءل عما إذا كان إ

 مبعين أا مماثلة ،ضروريةاستخدامات  هلا استثناءات ينبغي اعتبارها منحتاالستخدامات اليت من 
وتساءل عن . ةاالستنشاق باجلرعات املقنن يف أجهزة فلوريةالستخدام مركبات الكربون الكلورية 

  .االستهالك يف هذه االستخدامات إىل الصفرفيه  سيخفضاملوعد الذي 
ف من بلد آلخر  بربوميد امليثيل بأن األوضاع ختتلاملعنية جلنة اخليارات التقنية ة ممثلتأجابو - ٧٩

تتضمن و. ما يتعلق بتسجيل مواد التبخري والتفتيش على املرافق واملسائل املماثلةومن إقليم آلخر في
 نأل االستخدامات ضرورية  هذهوتعترب.  والبدائل املتاحةاملعفاةتقارير التقييم تفاصيل االستخدامات 

يا اليت تنتقل ري تنشر البكت، كما أن اآلفاتؤثر على صحة اإلنساني األغذية ميكن أن يف آفات وجود
  .عن طريق األغذية
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 احلجر الزراعي بشأنالعمل  قوةه تي الذي أعدمث قدمت السيدة بيزانو ملخصاً للتقرير النهائ  - ٨٠
 املعفاة أن إنتاج بروميد امليثيل املبلغ عنه لالستخدامات لقوة العملوقد تبني .  قبل الشحنات مامعاجلو

 كانت ثابتة تقريباً على أساس سنوي، وأن قبل الشحن ات مامعاجلو الزراعيلحجر الالزمة ل
  .٢٠٠٧  وسنة١٩٩٩ بني سنة ستوى تقريباً يف الفترة مااستهالكها املبلغ عنه كان يف نفس امل

 يف ٢٠٠٧جتاهات االستهالك، قالت إن االستهالك املبلغ عنه يف سنة وبالنسبة ال  - ٨١
 األطراف العاملة مبوجب من جانب  الشحنات ما قبلمعاجلو الزراعياالستخدامات اخلاصة باحلجر 

. تعمل على هذا األساس  األطراف اليت ال من جانبهالك  جتاوز ألول مرة االست٥  من املادة١  الفقرة
يف على صعيد عاملي يف املائة من جمموع استهالك بروميد امليثيل   ٢٤ االستهالك بلغ هذاوقد 

 ان يف بلداملعاجلةجهاً حنو التوسع يف وتهذا  يعكس وقد. ٢٠٠٧ يف املائة يف سنة ٥٤ و٢٠٠٠ سنة
 املعرضة ٥  من املادة١   بني األطراف اليت تعمل مبوجب الفقرةاملصدر قبل الشحن، وزيادة التجارة

تعمل على هذا   األطراف اليت المن جانب البدائل اعتمادخلطر اإلصابة بآفات احلجر الزراعي أو 
بني االستخدامات طن  ١ ٣٠٠ بلغ تفاوتوجود  ٢٠٠٧ يف سنة قوة العملووجدت . األساس

 ،ىل أعلىإ بالتحليل من أسفل ةدرمق ،٥  من املادة١ جب الفقرةمبوتعمل   ال لألطراف اليتاإلمجالية 
 بنفس القدر يف األرقام تباينوكان من الواضح وجود . ٧ مبوجب املادةعنها وبيانات االستهالك املبلغ 

  .٢٠٠٧ - ٢٠٠٣ السنوية اخلاصة بالفترة
 املائة من االستخدامات يف ٨٨(يف املائة على األقل من االستهالك اإلمجايل  ٦٨ استخدموقد   - ٨٢

معاجلة جذوع األشجار الكاملة؛ وتبخري التربة :  هي، مخس فئات رئيسية من االستخداماتيف) احملددة
؛ ومعاجلة احلبوب، ومعاجلة الفواكه واخلضروات تغليفهاقبل الزراعة؛ ومعاجلة األخشاب ومواد 

تسجل  وجد حاالت معينة ملت كانتوإن هذه االستخدامات، جلميع  بدائل معروفة وتوجد. الطازجة
ات معاجلو الزراعي ر التقنية أو االقتصادية للحجحيةفيها هذه االستخدامات، أو مل تكن مناسبة من النا

  . الشحنما قبل
 ملرافق، العرض بتقدمي وصف لقوة العملواصل السيد جوناثان بانكس، الرئيس املشارك و  - ٨٣

على سترداد يف االتعتمد املوجودة وقال إن مجيع املعدات التجارية .  املتوفرةاسترداد بروميد امليثيل
قلل من ي كميات قبل االسترداد ولكن فقدميكن أن تكون عالية الفعالية، وهي عملية  ؛الكربون املنشط
وأضاف أن حتسني املمارسات ميكن أن يقلل من االنبعاثات أثناء التبخري يف كثري من . الكفاءة اإلمجالية

  . الغازاتباستخدام كمية أقل من املكافحة املطلوب مستوى أن حيقق وميكنت، احلاال
 البدائل توفر البدائل، استرعى االنتباه إىل ضرورة أن تعوق اعتماد اليت لعوائقما يتعلق باوفي  - ٨٤

 اجلةبوصفه معملكافحة ا باستخدام تدبري الفعالية تتحقق على أن هذه الً دليتقدم عالية جداً وأن فعالية
 استخدام حتبذحملية أو دولية، اليت  ، سواء كانتالتنظيميةومتثل القواعد . واحدةملرة  زراعيحجر 

.  على الرغم من أن القليل يشترطون استخدامها، البدائلاعتماد أمام كبرية عقبة ،بروميد امليثيل
لتحتية الالزمة كثرياً على يشجع السعر املنخفض للمعاجلة بربوميد امليثيل وقلة متطلبات البنية ا وال

معاجلات كما أن االشتراط حتديداً أن تكون إجراءات .  بدائل لهتطويربروميد امليثيل أو االستعاضة عن 
 احلجر ال سيما يفحيد من استخدام بعض البدائل، سريعة   الشحنات ما قبلمعاجلواحلجر الزراعي 

  .بعد دخول املنتجاتالزراعي 
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بيانات املعلومات املتاحة، مبا يف ذلك عدم اكتمال يف  ثغرات عدة ت حددلقوة العموقال إن   - ٨٥
 من جانب األطراف  الشحنات ما قبلمعاجلو الزراعيحلجر ا ألغراضسجالت اإلنتاج واالستهالك 

يف تطبيقات اليت استخدمت اخلاصة بكميات بروميد امليثيل بعض األطراف ، وبيانات ٢٠٠٢ قبل سنة
بني بيانات االستهالك واالستخدام خالل تباين  وأسباب وجود ، أو بعد ذلك٢٠٠٧ معينة يف سنة

  .٢٠٠٧ - ٢٠٠٣الفترة 
 اليت توجد هلا بروميد امليثيل بعض التقديرات األولية عن كميات قوة العملوقد وضعت   - ٨٦

روميد  كميات ب على األطراف الطالعوتوجد بيانات كافية متاحة. خيارات ممكنة من الناحية التقنية
، وقيمة االستخدامات املسببة  الشحنات ما قبلمعاجلو احلجر الزراعي ألغراضاملستخدمة حالياً امليثيل 

  االنبعاثات بسببتعوق االستعاضة عنها إذا رغبت األطراف يف احلد من اليت والعوائقلالنبعاثات 
 قوة العملترى  بوضوح،  وحيث أن النتائج قد مت حتديدها. الشحنات ما قبلمعاجلواحلجر الزراعي 

  .أن األطراف قد ترغب يف النظر يف اختاذ تدابري مناسبة للتحكم يف هذه االنبعاثات
  . األطراف علماً باملعلومات املقدمةحاطتأ  - ٨٧

  ٢٠١١ و٢٠١٠النظر يف تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي   -باء 
ي الحظ أن العرض املقدم من جانب الفريق عن عندما قدم الرئيس املشارك هذا البند الفرع  - ٨٨

وبدعوة من الرئيس . ، التعيينات املتلقاة والكميات اإلمجالية املوصى ابين، بصورة عامةهذه املسألة 
دها حتتوي على مشروع مقرر لاجتماع قدمها بغرفة  لفتت إحدى املمثالت االنتباه إىل ورقة ،املشارك

  .٢٠١١ و٢٠١٠رجة اخلاصة بربوميد امليثيل لعامي بشأن إعفاءات االستخدامات احل
٨٩ -  ختفيض يفلتقدم احملرز ل ارتياحهمر العديد من املمثلني عن ويف املناقشة اليت تلت ذلك عب 

بيد أن بعض .  اليت طُلبت هلا اإلعفاءاتاملتدنية جداًاستخدام بروميد امليثيل، كما يظهر من الكميات 
التعيينات واملستويات العالية طلبات  يف طُلبتخبصوص املستويات اليت روا عن القلق املمثلني عب

 ما إذا كانت تلك املخزونات قد مت ختفيضها حولعدم وضوح يوجد نه إقالوا وللمخزونات املتبقية، 
 عليها الحقاً قد مت استخدامها بالفعل، التعيينات اليت طُلبت ووفقفعلياً وما إذا كانت كميات 

وأعرب .  من االستخدامات يف بعض ااالتاًلتخلص تدرجييل بسرعة للتحركة سياسية  إرادتوجد وال
. أحد املمثلني عن قلقه من تأثريات هذا السلوك، خاصة وأنه قد يتعارض مع أحكام الربوتوكول

 اليت ستخفض العدد الكلي ،إلدارة املتكاملة لآلفاتل االهتمام يعطىواقترح أحد املمثلني ضرورة أن 
لكن أحد املمثلني و ،جمربةبدائل وجود  بعض املمثلني على وشدد. لربوميد امليثيلفات واحلاجة لآل

 وأشار ممثل . فعالة يف كل ااالت وبنفس اجلرعاتمجيعهااعترض على ذلك وقال إن البدائل ليست 
ر يف طلب ملنظمة غري حكومية إىل أن أحد األطراف يستخدم كميات كبرية من بروميد امليثيل ويستم

  .إعفاءات كبرية مع االحتفاظ مبخزونات كبرية
ه املسألة، دعا الرئيس املشارك األطراف اآلراء خبصوص هذيف   فوريتوافقوجود ونظراً لعدم   - ٩٠

استخدام بي يناقش املسائل املتعلقة ذاملعنية إلجراء مشاورات غري رمسية والتعاون مع فريق االتصال ال
سعياً ) كما هي مبينة يف اجلزء جيم أدناه ( الشحنات ما قبلمعاجلوجر الزراعي بروميد امليثيل يف احل

  .للتوصل إىل اتفاق بشأن بنود مشروع املقرر
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بعد إجراء هذه املشاورات، قدم فريق االتصال مشروع مقرر وافقت عليه األطراف إلجراء   - ٩١
  .مزيد من النظر فيه أثناء اجلزء الرفيع املستوى

   قبل الشحنات مامعاجلت بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي وتطبيقا  -جيم 
 السيد ليزيل مسيث قدم ، هذا البند الفرعي بدعوة من الرئيس املشاركيف معرض تقدمي  - ٩٢

 اليت ، الشحنات ما قبلمعاجلو، الرئيس املشارك حللقة العمل املعنية مبسائل احلجر الزراعي )غرينادا(
 يف الوثيقة بالصيغة الواردة ، لنتائج حلقة العملموجزاًاالجتماع، عرضاً عاماً عقدت مباشرة قبل هذا ان

UNEP/OzL.Pro.21/INF/10 .بشأن بدائل ميثيل الربوميد  اليت دارتولفت مسيث االنتباه إىل املناقشات 
ضافة  الصندوق املتعدد األطراف، إاحملتمل من خاللالتمويل ووالتكنولوجيات اجلديدة واآلثار الصحية 

  .إىل أشياء أخرى
ويف املناقشات اليت تلت ذلك دعا أحد املمثلني للشروع يف إجراء دراسات تكنولوجية وتقدمي   - ٩٣

  .الدعم للدول النامية، خصوصاً فيما يتصل بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات واملوارد املالية
والسيدة  من السيد مسيث وافقت األطراف على إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته كلو  - ٩٤

ملناقشة اختاذ مزيد من اإلجراءات فيما يتعلق باستخدامات بروميد امليثيل يف ) إيطاليا (فيديريكا فريكانو
 الذي قدمه مع األخذ يف احلسبان نتائج حلقة العمل والعرض  الشحنات ما قبلمعاجلواحلجر الزراعي 

  .فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
مشروع مقرر بشأن قدم ممثل االحتاد األورويب ذا البند الفرعي، الحقة هل مناقشة يفو  - ٩٥

وقد أخذ مشروع املقرر . قبل الشحن ات مامعاجلو احلجر الزراعي غراضألاستخدامات بروميد امليثيل 
قات الواردة  باإلضافة إىل التعلي، حلقة العمليفيف االعتبار املعلومات اليت قُدمت واملناقشات اليت جرت 

ليت أعربت عنها األطراف ا وجهات النظر للداللة على اختالف يفمن األطراف واملبينة بني أقواس 
  .املسائلبشأن بعض 

 تقدمي تتمكن منإن حكومتها لن قالت ممثلة أحد األطراف يف املناقشة اليت أعقبت ذلك، و  - ٩٦
وأكد ممثل آخر على احلاجة إىل تقدمي دعم . معلومات طبقاً لإلطار الزمين احملدد يف مشروع املقرر

. الشحن قبل وتطبيقات ما احلجر الزراعي غراضألللبلدان النامية للتخلص من استخدام بروميد امليثيل 
احملسومة، وأضاف أنه   يوجد عدد من القضايا غريوأنه ،ن مشروع املقرر معقدأ أحد املمثلني والحظ

 آخر األمهية اليت وأبرز ممثل.  احلايل أثناء االجتماعبشأنهاق قد يكون من املستحيل التوصل إىل اتف
الشحن باعتبارها وسيلة حلماية البيئة الطبيعية  قبل  ماواحلجر الزراعي استخدامات  تعلقها حكومته على
  .اليت ينفرد ا بلده

ر يف  فريق االتصال، الذي أنشئ يف إطار هذا البند، النظأن يواصل األطراف على تاتفقو  - ٩٧
  .مشروع املقرر

م مشروع مقرر بشأن استخدامات بروميد دبعد املناقشات اليت أجريت يف فريق االتصال، قُو  - ٩٨
، ووافقت عليه األطراف إلجراء مزيد من النظر فيه قبل الشحن ات مامعاجلوامليثيل يف احلجر الزراعي 
  .أثناء اجلزء الرفيع املستوى
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  شئة عن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادياملسائل األخرى النا  -تاسعاً 

 األطراف يف بلدان يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء فلوريةبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية   -ألف 
  )١٩/٨املقرر (ها ظروف خاصة  في اليت تسود٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

الرئيس املشارك أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  الحظ ، تقدمي هذا البند الفرعييف  - ٩٩
والعشرين تقريراً مؤقتاً التاسع للفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه  ،١٩/٨ عمالً باملقرر ،قدم

  يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء يف ظروف تسودفلوريةعن بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية 
ولفت الرئيس املشارك االنتباه إىل تعقيد املسائل اليت غطاها ذلك التقرير .  عالية درجات حرارةفيها

  . يف هذا االجتماعاملوضوع على إثارة  العامل املفتوح العضويةواتفاق الفريق
 درجات حرارة  فيها ممثلي األطراف اليت تسودعدد منر  عب،املناقشات اليت تلت ذلكيف و  -١٠٠
 أهداف حتقيقحيال انعدام البدائل املرضية يف قطاع التربيد وعجز بلدام عن  عالية عن القلق جوية

 مسألة احلصول على التكنولوجيات آخروأثار ممثل . فلوريةختفيض مركبات الكربون اهليدروكلورية 
 ثالث مشدداً على احلاجة لبناء القدرات، بينما طلب تكاليفها وصيانتها،اجلديدة والقدرة على حتمل 

  .احملتملة الضارة وتأثرياا دراسة معمقة للتكنولوجيات البديلة يجرىلفريق أن  امن
 إحاطة عن التجارب اجلديدة يف جمال استخدام املربدات قام بتقدميوقدم أحد املمثلني خبرياً   -١٠١

ملانية التصال بوكالة التعاون التقين األإىل ا مثل سالسل الكربون والنشادر، ودعا املمثلني ،الطبيعية
  .مزيد من التفاصيلللحصول على 

 األطراف علماً بالتقرير وطلبت إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يأخذ وأحاطت  -١٠٢
  . يف أعماله املستقبليةاالعتباريف املسائل اليت أُثريت 

 ذه االختالالت التنبؤ االختالالت اإلقليمية املتوقعة يف توفر اهلالونات واآلليات احملتملة لتحسني  -باء 
  )١٩/١٦املقرر (واحلد منها 

، قال الرئيس املشارك إنّ الفريق العامل مفتوح العضوية حبث يف اجتماعه  هذا البنديف تقدمي  -١٠٣
اإلقليمية يف  من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن االختالالت  أولياًالتاسع والعشرين تقريراً

وأوضح املتكلّم أنّ الفريق العامل اتفق على مواصلة . هم االستنتاجاتأل قدم موجزاًتوفر اهلالونات، و
  .النظر يف املسألة يف هذا االجتماع

 قدمها بلده ، اجتماعةوبدعوة من الرئيس املشارك، عرض ممثل الواليات املتحدة ورقة غرف  -١٠٤
ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، . وناتاهلالبشأن  تتضمن مشروع مقرر ،باالشتراك مع أستراليا وكندا

  .رحب ممثل آخر مبشروع املقرر وأعرب عن تأييده ملقاصده
ف األخرى املهتمة مشاورات غري واتفقت األطراف على أن جتري هذه األطراف واألطرا  -١٠٥
  .اتفاق على بنود مشروع املقررالتوصل إىل ة من أجل يرمس
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رر بشأن اهلالونات، ووافقت عليه األطراف ملزيد من بعد هذه املشاورات، عرض مشروع مق  -١٠٦
  .النظر فيه أثناء اجلزء الرفيع املستوى

  )١٩/١٨ و١٧/١٠املقرران (التحليلية واالستخدامات اقتراح بشأن إعفاءات املختربات   -جيم 
 واالستخدامات اتقائمة استخدامات املختربب ، فذكّرعرض الرئيس املشارك هذا البند الفرعي  -١٠٧

 يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق اليت عرضت هاملواد املستنفدة لألوزون وبدائلمن االتحليلية 
 الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم ٢٠٠٩دة يف التقرير املرحلي لعام ارفتوح العضوية، الواملالعامل 

 على أساس ك الوقتمنذ ذلومت يف هذا االجتماع عرض مشروع مقرر جرى استكماله . االقتصادي
  . العمل املنفَّذ يف فترة ما بني الدورات

وبدعوة من الرئيس املشارك، عرض ممثل االحتاد األورويب مشروع مقرر عن اإلعفاء الشامل   -١٠٨
  .)UNEP/OzL.Pro.21/3/Add.2لوثيقة لاملرفق الرابع (التحليلية ات واالستخدامات الستخدامات املخترب

ة من أجل االتفاق على يعلى أن جتري األطراف املهتمة مشاورات غري رمسواتفقت األطراف   -١٠٩
  .بنود مشروع املقرر

 إلجراء مزيد من النظر فيهاألطراف عليه وافقت عرض مشروع مقرر وعقب هذه املناقشات،   -١١٠
  .رفيع املستوىاليف اجلزء 

  )رير االجتماع العشرين لألطراف من تق١٠٠ والفقرة ١٧/٦املقرر (اقتراح بشأن عوامل التصنيع   -دال 
فتوح العضوية استمع يف املقال إن الفريق العامل فهذا البند الفرعي، الرئيس املشارك عرض   -١١١

تعدد األطراف ومن فريق التكنولوجيا املتقارير من أمانة الصندوق اجتماعه التاسع والعشرين إىل 
 قائمة تنقيحرح وعقب تلك العروض، اقت. صنيعاملسائل املتصلة بعوامل التوالتقييم االقتصادي عن 

وبناًء على ذلك، .  خالل فترة ما بني الدوراتتنقيح القائمة الفريق العامل على ووافق. عوامل التصنيع
  .)UNEP/OzL.Pro.21/3/Add.2لوثيقة ل املرفق الثالث( منقح شروع مقرر مقُدم

األورويب مشروع املقرر الذي قدمه الطرف وبدعوة من الرئيس املشارك، عرض ممثل االحتاد   -١١٢
ووافقت األطراف على إحالة مشروع املقرر إىل اجلزء رفيع . باالشتراك مع أستراليا والواليات املتحدة

  .املستوى للنظر فيه

  اقتراح بإمكانية القيام باملزيد من العمل بشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربون  -هاء 
إمكانية  بشأن هذا البند الفرعي، واسترعى االنتباه إىل مشروع املقرر عرض الرئيس املشارك  - ١١٣

املقرر ( يف مذكرة األمانة الوارد القيام باملزيد من العمل بشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربون
الوثيقة  املرفق األول بيفاليت أعيد إصدارها ، بصيغته املنقحة UNEP/OzL.Pro.21/3 الوثيقة ،]جيم/[٢١

(UNEP/OzL.Pro.21/3/Add.2م من السويد بالنيابة عن االحتاد األورويباملقد ،.  
١١٤-  وسيكون جاهزاًعلى مشروع املقرر، التغيريات من  إدخال مزيد جرى هوقال ممثل السويد إن 

، واقترحا أن مل يلب شواغلهما بالكاملوقال ممثالن اثنان إنّ مشروع املقرر بصيغته احلالية . عما قريب
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 غري مشاورات األطراف الثالثة جتري هذهواتفق على أن . يف تنقيحهاملقرر  مقدم مشروع عال ميعم
  .تنظر فيه األطرافل منقحاًمقرر تقدم مشروع و ةرمسي

  فيهات، عرض مشروع مقرر وافقت عليه األطراف ملزيد من النظرربعد انتهاء هذه املشاو  -١١٥
  .أثناء اجلزء الرفيع املستوى

  سائل األخرى الناشئة عن تقرير الفريقامل  -واو 
أفاد الرئيس املشارك أنّ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يرشح السيد روبارتو بيكسوتو   -١١٦

 وتكييف اهلواء بالتربيدنصب الرئيس املشارك اجلديد للجنة اخليارات التقنية املعنية مل) الربازيل(
 بشأن هذا الترشيح واتفقت على أن تعد األمانة مشروع مقرر وأقرت األطراف. واملضخات احلرارية

  .رفيع املستوىال اجلزء يفالنظر فيه من مزيد وافقت عليه األطراف إلجراء املسألة 

  تتعلق باآللية املالية لربوتوكول مونتريالمسائل   -عاشراً 

  اقتراح بشأن اختصاصات لتقييم اآللية املالية  -ألف 
بشأن تقييم اآللية املالية لربوتوكول مونتريال ] هاء/[٢١شارك مشروع املقرر قدم الرئيس امل  -١١٧

نوقش يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق   مشروع املقررفذكّر بأن .)UNEP/OzL.Pro.21/3الوثيقة (
االتفاق على تواريخ إعداد اختصاصات التقييم من األطراف مل تتمكن  ، حيثالعامل املفتوح العضوية

  . تقدمي التقييم إىل األطرافاريختو
 األطراف على إنشاء فريق اتصال يشترك يف اتفقت العرض الذي قدمه الرئيس املشارك بعدو  -١١٨

لنظر يف مشروع ل) هولندا ( والسيدة غودي ألكيمادي)نيجرييا( السيد ديفيد أوموتوشورئاسته كل من 
  .املقرر
منقح ملشروع القرار وافقت عليه األطراف بعد مشاورات فريق االتصال، عرض نص و  - ١١٩

  .إلجراء مزيد من النظر فيه يف اجلزء الرفيع املستوى
أثناء مناقشة مشروع املقرر، لفت ممثل جنوب أفريقيا، الذي كان يتحدث بالنيابة عن و  - ١٢٠

ىل أن البلدان وأشار إ. البلدان األفريقية، االهتمام إىل القيود على القدرات اليت تواجهها هذه البلدان
وعلى وجه التحديد، . األفريقية مستعدة لقبول املقرر بصيغته الراهنة، وإن كان ال يعكس شواغلها

، ألنه كان من املقرر ٢٠١٢االنتهاء من االستعراض يف موعد ال يتجاوز عام تفضل كانت هذه البلدان 
إضافة إىل ذلك، كانت . ٢٠١١ و٢٠١٠االضطالع بعمل كبري بشأن استكمال املخزونات يف عامي 

ورأت هذه البلدان أيضاً أن من املهم . تود أن تعرف مرجعية الوثيقة األساسية ومن الذي سيقترحها
  . أن تناقش تلك الوثيقة أثناء اجتماعات شبكات مسؤويل األوزونجداً

   ضمن الصندوق املتعدد األطرافالتعزيز املؤسسياقتراح بشأن أنشطة   -باء 
الوثيقة  (التعزيز املؤسسيبشأن ] واو/[٢١ املشارك مشروع املقرر قدم الرئيس  -١٢١

UNEP/OzL.Pro.21/3( الذي قدمته جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف االجتماع التاسع 
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ويدعو مشروع املقرر اللجنة . والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية حيث نوقش بشكل تفصيلي
 إىل ما بعد عام واستمرار العمل به التعزيز املؤسسيزيادة متويل إىل وق املتعدد األطراف التنفيذية للصند

٢٠١٠.  
 ى أد املؤسسيعزيزالت وافق مجيع املمثلني الذين حتدثوا على أن ،ويف املناقشات اليت تلت ذلك  -١٢٢

 بالتزاماا املتعلقة الوفاءمن  ٥  من املادة١ ألطراف العاملة مبوجب الفقرةا متكنيدوراً مهماً يف 
 اتفاق عام على ضرورة استمرار متويل يوجدكان و.  من املواد املستنفدة لألوزوناًبالتخلص تدرجيي
 التعزيز املؤسسي أيضاً على أن مشاريع اتفق بصورة عامة كما .٢٠١٠ إىل ما بعد عام التعزيز املؤسسي

ملستنفدة لألوزون وأسهمت بشكل كبري يف  من املواد ااً استمرار مشاريع التخلص تدرجيييسرتقد 
  .تنفيذ الربوتوكول

وكما لوحظ يف مشروع املقرر شدد عدة ممثلني على أنه ال يزال هناك الكثري مما يتعني على   -١٢٣
 من مركبات الكربون تدرجيياًلتخلص ل،  أن تقوم به٥  من املادة١  األطراف العاملة مبوجب الفقرة

استمرار تقدمي من الضروري ا يعين أن مم ،وميد امليثيل واملواد األخرى وبرفلوريةاهليدروكلورية 
 بفقدان الزخم الذي ولده جتازفذكر أحد املمثلني أن األطراف جيب أال و. عزيز املؤسسياملساعدة للت

لعشر التعزيز املؤسسي  بينما دعا آخر إىل متديد . املؤسسيعزيزالتبروتوكول مونتريال بعدم متديد 
  .٢٠١٠بعد عام خرى أسنوات 

طط إدارة مركبات الكربون اهليدروكلورية خلمتويل إضايف تقدمي  ممثلني أنه جيب عدةوذكر   -١٢٤
 أن تعاجلها اللجنة ينبغي بل ، وميكن، تقينطابع القائمة، بينما قال آخرون إن هذه املسألة ذات فلورية

تقدمي اقتراحات وتوجيهات بشأن إىل ية  ودعوا اللجنة التنفيذ.التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف
  .الوصول إىل التخلص التدرجيي

 وافقت األطراف على أن فريق االتصال املنِشأ ملناقشة إمكانية تقييم اآللية ، املناقشاتبعدو  -١٢٥
أن يواصل مناقشة مشروع يضاً  أينبغي ، أعاله، كما هو مبني يف اجلزء ألفاملالية لربوتوكول مونتريال

  .بالتعزيز املؤسسي املتعلق املقرر
 إلجراء مزيد بعد مداوالت فريق االتصال، عرض مشروع مقرر منقح ووافقت عليه األطراف  -١٢٦

  .من النظر فيه أثناء اجلزء الرفيع املستوى

  مسائل االمتثال واإلبالغ عن البيانات  -حادي عشر

  )١٨/١٧املقرر (ذات الصلة باالمتثال اقتراح بشأن معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون   -ألف 
عن استرعى االنتباه إىل املوجز الذي أعدته األمانة فهذا البند الفرعي، الرئيس املشارك عرض   -١٢٧

وكان ممثل السويد قد اقترح يف . UNEP/OzL.Pro.21/2 الوثيقة من ٦٧  - ٦٣ملسألة يف الفقرات ا
 االحتاد األورويب، مشروع مقرر باسمتوح العضوية، فاملاالجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل 

 ه أنمفهوماًعلى أن يكون احلايل  األطراف على إحالته إىل االجتماع ووافقت ،املسألةبشأن هذه 
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وميكن االطالع على آخر صيغة ملشروع املقرر يف مذكرة . بني الدوراتعلى حتسينه  العمل سيجري
  .)]دال/[٢١ول، مشروع املقرر  الفصل األ،UNEP/OzL.Pro.21/3الوثيقة (األمانة 

 إنه جيسد  ملشروع املقرر قائالًاً عام فقدم عرضاً،االحتاد األورويبباسم وتكلم ممثل السويد    -١٢٨
فتوح العضوية والتعليقات الواردة من املاالجتماع السابق للفريق العامل أثناء املشاورات مع األطراف 

  .بني الدوراتعدد من األطراف خالل فترة ما 
 إحدى املمثالت وكررت.  التعديل منوارتأى عدة ممثلني أنّ مشروع املقرر حيتاج إىل مزيد  -١٢٩

 يتعني مفاهيم جديدة يستحدث املقترح املتمثلة يف أن مشروع وجهة نظر حكومة بلدها اإلعراب عن
 ممثل آخر إن مشروع وقال. املقررمشروع  قبل أن تتمكن األطراف من املوافقة على أن تعرف بدقة

تشكل يف الوقت الراهن مسألة امتثال  تعلق مبسألة التاملقرر ينطوي على مسائل تقنية وقانونية معقدة 
  .هامة

وضع مقترح منقح يتم غري رمسية ل مشاورات املعنيةواتفقت األطراف على أن جتري األطراف   -١٣٠
  .النظر فيه

 السويد باسم االحتاد األورويب فقال إن املناقشات بعد انتهاء هذه املشاورات حتدث ممثلو  -١٣١
ونظراً إىل أن املسألة مهمة ولكنها معقدة، يتعني إجراء مزيد من . بشأن هذه املسألة مل تنته بعد

ولذلك، سيواصل االحتاد حتليل هذه . املناقشات للتوصل إىل تفاهم عام متوازن وبراغمايت وشفاف
 ولذلك، وافقت األطراف على وضع هذه املسألة على جدول أعمال .لة دف التوصل إىل اتفاقأاملس

ناقشات غري اجتماع األطراف الثاين والعشرين، على أن يكون مفهوماً أن االحتاد األورويب سيواصل امل
  .الرمسية بني الدورات

   جلنة التنفيذ واملقررات اليت أوصت ا والنظر فيهماأعمال عرض عن  -باء 
 االجتماع الثالث واألربعني أعمال عن  جلنة التنفيذ السيدة واشبورن تقريراًقدمت رئيسة  -١٣٢
وقالت إن التقرير . ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين١ وأكتوبر/ تشرين األول٣١  يومياملعقود ،للجنة

وأوضحت .  على شبكة اإلنترنتمانة األوزونأ يف أوانه على موقع سيتاحالجتماع عن أعمال االكامل 
تعدد األطراف ووكاالته امللصندوق ا اجتماعها ممثلو أعماهلا من حضور يف جنة استفادت كثرياًأن الل

بأن  جلنة التنفيذ وأعربت عن سعادة. اللجنة التنفيذية للصندوقونائب رئيس  رئيس هماملنفذة، مبن في
ت عن حاالت  واملكسيك الذين قدموا معلوماوالصومال وبوتسوانا بنغالديشإريتريا ومبمثلي ترحب 

  . بالشكر ألمانة األوزون أيضاً السيدة واشبورنتوتوجه. االمتثال يف بلدام
بتقدمي لتقدم املمتاز الذي أحرزته األطراف يف الوفاء بالتزاماا با سعيدة جداًوقالت إنّ اللجنة   -١٣٣

فقت اللجنة على وترد مشاريع املقررات اليت ات. البيانات والتخلص التدرجيي مبوجب الربوتوكول
عمل اللجنة يف اجتماعيها لوهي جتسيد  ،ورقة غرفة اجتماعيف للنظر فيها اجتماع األطراف إىل إحالتها 

  .الثاين واألربعني والثالث واألربعني
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 اجتماع على إحالتها إىل ملشاريع املقررات اليت وافقت اللجنة  عاماًمث قدمت بعد ذلك عرضاً  -١٣٤
قائمة بستة أطراف مل تضمن  البيانات تقدمي مشروع املقرر األول بشأن فقالت إن . للنظر فيهااألطراف

املواد املستنفدة من  ها وإنتاجها استهالك عنبيانات ، من الربوتوكول٧   مبوجب املادة،تقدم بعد
أنغوال ومجهورية كوريا اإلمارات العربية املتحدة و األطراف هي وهذه. ٢٠٠٨  يف عاملألوزون
نسبة اإلبالغ أطراف فقط مل تقدم بياناا، فإن ومبا أنّ ستة . الدميقراطية والتفيا ومالطا وناوروالشعبية 

 ٦٤  إىل أنّوأشارت أيضاً. ٢٠٠٨ لعام م بيانا طرفا١٩٣ً بنيمن طرفاً  ١٨٧  حيث قدمعالية جداً
، والحظت أنّ ١٥/١٥   باملقرر عمال٢٠٠٩ًيونيه / حزيران٣٠  يف٢٠٠٨وا بيانام لعام  قدمطرفاً
  . كثرياً يف عملهايساعد اللجنةيف وقت مبكر لبيانات ا تقدمي
 ٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة تعملالحظت أنّ عدة أطراف و، املقدمةالبيانات وحتولت إىل   -١٣٥

 كانون ١ ، من املواد املستنفدة لألوزون قبل املوعد النهائي احملددعدد استهالك التوقف عنجنحت يف 
، ولكن فلورية يستهلك كميات من مركبات الكربون الكلورية  طرفا٩٢ً يزال  وال. ٢٠١٠يناير /ثاينال

. أو بروميد امليثيل اهلالونات أو رابع كلوريد الكربون أو كلوروفورم امليثيل لك العظمى مل تستهالغالبية
  .٢٠١٠ لعام احملدد هدف التخلص حتقيقوقالت إن البيانات تشري إىل إمكانية 

وسجلت . وأشارت إىل أنّ معظم مشاريع املقررات تتعلق حبالة االمتثال لدى أطراف معينة  -١٣٦
 عدم امتثال هذه األطراف اللتزاماا  واملكسيكمشاريع املقررات بشأن البوسنة واهلرسك والصومال

ل حالة من ويف ك.  أو رابع كلوريد الكربونفلوريةالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية ب
 كل طرف اليت قدمهايف خطة العمل والظروف اليت أفضت إىل عدم االمتثال يف  اللجنة نظرتاحلاالت 

وتطلعت اللجنة إىل عودة هذه األطراف بسرعة إىل .  يعتزم العودة إىل االمتثالإىل اللجنة ليبني كيف
  .هذه األطرافحترزه التقدم الذي رصد بعناية يف االجتماعات املقبلة وست ،االمتثال

 ذهوه. غري ممتثلةوتتعلق ثالثة مشاريع مقررات أخرى بثالثة أطراف أظهرت بياناا أنها   -١٣٧
 يف فلوريةاململكة العربية السعودية فيما يتعلق باستهالكها ملركبات الكربون الكلورية : األطراف هي

؛ وفانواتو ٢٠٠٧بون يف عام ؛ وتركمانستان فيما يتعلق باستهالكها لرابع كلوريد الكر٢٠٠٧عام 
يف ضوء و. ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ يف عامي فلوريةفيما يتعلق باستهالكها ملركبات الكربون الكلورية 

عودا بسرعة تكفل  اللجنة على تقدمي خطط عمل هاحثّتالبيانات اليت قدمتها هذه األطراف الثالثة، 
  .٢٠١٠ادم يف عام اجتماعها القهذه اخلطط يف  اللجنة يف وستنظرإىل االمتثال، 

زر سليمان أنّ هذين جوجاء يف مشروعي املقررين اخلاصني بواليات ميكرونيزيا املوحدة و  -١٣٨
واستعرضت . مث عادا إىل االمتثال يف السنة التاليةواحدة الطرفني كانا يف حالة عدم امتثال ملدة سنة 

ملراقبة الواردات من املواد ا كل منهما اليت اختذهسيما التدابري  ، ال كال الطرفنياللجنة بعناية ظروف
  . القادمةاملستنفدة لألوزون، وستواصل رصد ما حيرزانه من تقدم يف السنوات

ألطراف بشيء من اإلسهاب الجنة وال ناقشتها مبسألة بنغالديشويتعلق مشروع املقرر بشأن   -١٣٩
تتوقع أن تكون يف حالة عدم  األمانة بأنها بنغالديش أبلغت ٢٠٠٦ففي سنة . يف اجتماعات سابقة

 املستخدمة يف أجهزة فلوريةامتثال بسبب الصعوبات يف التخلص من مركبات الكربون الكلورية 
 يف فعالً فيما بعد أنها كانت بنغالديشوأظهرت البيانات اليت قدمتها . االستنشاق باجلرعات املقننة
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 ٢٠٠٧يف عامي  فلوريةون الكلورية الكربحالة عدم امتثال لاللتزامات بشأن استهالك مركبات 
  .٢٠٠٨و

 يف تطوير وتسويق أجهزة استنشاق  سريعاً حترز تقدماًبنغالديش  أنترىأن  اللجنة إال أنه يسر  -١٤٠
قبل اجتماع اللجنة الثالث و. فلوريةالكربون الكلورية غري مركبات ركبات مبباجلرعات املقننة تعمل 

الصندوق وأمانة  األوزون أمانةة ورئيس اللجنة التنفيذية وممثلو ، شارك رئيس اللجن مباشرةواألربعني
رفيعة تعدد األطراف واليونيب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجلنة اخليارات التقنية الطبية يف بعثة امل

 تدشنيوحضر املشاركون يف هذه البعثة حفل .  ملناقشة حالة هذا الطرفبنغالديشإىل املستوى 
غري مركبات الكربون باجلرعات املقننة اليت تعمل مبركبات ين من أجهزة االستنشاق جهازين جديد

 يف  أيضاًاًم تقدبنغالديشحترز و.  املزيد من هذه األجهزةتدشني، ومن املتوقع أن يتم فلوريةالكلورية 
، واءيف قطاع التربيد وتكييف اهل فلوريةالكربون الكلورية  مركبات استخدام من اًالتخلص تدرجيي

، ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ يتوقع أن يستهلك هذا الطرف مركبات كربون كلورية فلورية بعد وال
  . اليت وافقت عليها األطرافاالستخدامات األساسيةباستثناء ما هو خمصص إلعفاءات 

ومشروع املقرر عن نظم ترخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون هو   -١٤١
 بالنسبة جلميع األطراف التزامير اللجنة العادي عن عدد األطراف اليت لديها مثل هذه النظم، وهو تقر
يف التعديل مل فقط من األطراف  أربعة أطراف أن أن تعلم اللجنة يسرو. بروتوكول مونتريالتعديل يف 

من طرفاً  ١٢  أنكما. قبل فترة قصرية على التعديل صدقاطرفان من بينهم لترخيص، ابعد نظم تنفذ 
 أطراف يف الربوتوكول ١٠ ومل يبق سوىص، ي نظم ترخأنشأتاألطراف غري املصدقة على التعديل 

  .دون هذه النظمب
غراض احلجر ألت عن استهالك بروميد امليثيل  بيانابتقدميويتعلق مشروع املقرر األخري   -١٤٢

 ويذكّر. يف اجتماع األطراف الصلة ذاتقد يتأثر باملناقشات و، قبل الشحن ات مامعاجلوالزراعي 
 مطلوبة مبوجب قبل الشحن ات مامعاجلوتقدمي البيانات املتعلقة باحلجر الزراعي أنّ بمشروع املقرر 

على حنو امتثال األطراف تقيم أنه من الصعب على اللجنة أن و ، من الربوتوكول٧ من املادة ٣الفقرة 
  .املعلوماتهذه دون صحيح ب

ومن املهم . إنّ مشاريع املقررات جتسد خمتلف مراحل إجراء عدم االمتثال للربوتوكولوقالت   -١٤٣
وحيظى باحترام دويل  ويعمل بنجاح اً، ومتقدماًمرن نظام امتثال وضعت األوزون دوائرالتذكري بأنّ 

الذات، الرضا عن نركن إىل أن ال من املهم أيضاًإال أن . اتفاقات أخرىيف قتدي به بوصفه منوذجاً ي 
لتخلص من ل التاريخ احملدد ،٢٠١٠يناير / عن كانون الثاينينشهريفصلنا سوى سيما وأنه مل يعد  ال

  . املواد املستنفدة لألوزونفئاتمعظم 
ويف اخلتام، توجهت بالشكر لزمالئها أعضاء اللجنة على اجتهادهم ودعمهم وتفانيهم يف   -١٤٤

  . أداء مهامهاعلىا مساعد
اليت ملقررات امشاريع على  األطراف وافقتعرض الذي قدمته السيدة واشبورن، وبعد ال  -١٤٥

  .رفيع املستوىال فيها يف اجلزء لينظر اللجنة قدمتها
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  مسائل أخرى  -ثاين عشر

  مراقب مركز ألراضي الفلسطينية احملتلةمنح ممثل ا  -ألف 
جلهود األخرى اوكول مونتريال وصد بروتاأعرب ممثل األراضي الفلسطينية احملتلة عن دعمه ملق  -١٤٦

ضي الفلسطينية يف اجتماعات احلماية البيئة العاملية، وطلب إعادة النظر يف مركز املراقب لألر اليت تبذل
  .األطراف

   يف معاهدات األوزون جديداًليشيت بصفتها طرفاً-الصعوبات اليت تواجهها تيمور  -باء 
 ومن اع حتتوي على مشروع مقرر مقدم من بلده إندونيسيا ورقة غرفة اجتماة ممثلتعرض  -١٤٧

  جديداً طرفاًبوصفهاليشيت  - تيمور بشأن الصعوبات اليت تواجهها اعدة أطراف أخرى من إقليم بلده
  .اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديالتهيف 

ة طبقة ليشيت النضمامها إىل جهود اتمع الدويل حلماي - تيمورب عدة أطراف تدأشاو  -١٤٨
وقدم طرف آخر عدة . ليشيت باملساعدة التقنية -  تزويد تيمورأحد األطرافاألوزون، وعرض 

مشروع بشأن  اتفاق للتوصل إىلصياغة، واتفق على إجراء مشاورات غري رمسية تتعلق بالاقتراحات 
  .املقرر
 األطراف ليهاووافقت عوبعد انتهاء املشاورات، أُعدت نسخة منقحة من مشروع املقرر   -١٤٩

  .رفيع املستوىالنظر فيها يف اجلزء يل



UNEP/OzL.Pro.21/8 

31 

  رفيع املستوىالاجلزء : اجلزء الثاين
 رفيع املستوىالافتتاح اجلزء   -أوالً 

 ٢٥/١٠رفيع املستوى من االجتماع احلادي والعشرين لألطراف الساعة ال اجلزء افتتح  -١٥٠
 السيد نيك نوتال، املتحدث أدارها افتتاح نوفمرب، وذلك مبراسم/ تشرين الثاين٧ ، يوم السبت،صباحاً

  .وسائط اإلعالم الذي عمل رئيساً للتشريفاتالعالقات مع باسم برنامج األمم املتحدة للبيئة ورئيس 
كل من السيد روبرت توث، رئيس مكتب االجتماع العشرين افتتاحية  اتوأدىل ببيان  -١٥١

، الذي تكلم نيابة عن املدير التنفيذي لربنامج األمم لألطراف يف بروتوكول مونتريال؛ واألمني التنفيذي
  .املتحدة للبيئة؛ والسيد جورج

تنفيذ املقررات لورحب السيد توث، يف بيانه االفتتاحي، بالعمل اهلام الذي مت االضطالع به   -١٥٢
ك مببادرة االجتماع الالورقي اليت مت جتريبها يف ذلواليت اختذها االجتماع العشرون لألطراف، 

ودعا إىل تعميم هذه املبادرة يف . االجتماع، الذي أصبح معلماً بارزاً آخر يف تاريخ معاهدات األوزون
 الأن اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال التابع هلا قد حصوشدد على .  بأسرهامنظومة األمم املتحدة

األوزون على حد سواء  عاملي، وأثىن على احلكومات وعلى أمانة صعيدعلى عليهما على التصديق 
وأعرب  ، املصلحةذويوأكد على أمهية حتقيق التآزر بني مجيع . هذا اإلجنازعلى جهودمها يف حتقيق 

عن أمله يف أن يتم إحراز تقدم يف البت يف املسألة اهلامة املتمثلة يف التخلص من مركبات الكربون 
  .فلورية اهليدرو

فتتاحي، بتحقيق التصديق العاملي الذي يعترب معلماً بارزاً، ورحب املدير التنفيذي، يف بيانه اال  -١٥٣
 عندما يتم التخلص ٢٠١٠ يناير/وأشار إىل أنه سيتم حتقيق معلم بارز آخر يف األول من كانون الثاين

على جناح مؤسسات األوزون وعلى ومها حدثان يشهدان ، فلوريةمن مركبات الكربون الكلورية كلياً 
مع االتفاقية الدولية األوزون بالتعاون ثىن على اجلهود اليت بذلت يف إطار معاهدات وأ. مرونة معاهداته

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف التصدي لقضايا من قبيل بروميد و اتحلماية النبات
سم املسؤولية إزاء وأشار إىل أن مقترحاً مطروحاً على طاولة املفاوضات يقضي بتقا. امليثيل وتغري املناخ

إيالء إىل  ودعا املمثلني ،فلورية بني اتفاقية تغري املناخ وبروتوكول مونتريال  مركبات الكربون اهليدرو
  .اهتمامذلك املقترح ما يستحقه من 

بوسع األطراف يف هذا االجتماع أن ترسل إشارة سياسية قوية وواضحة بأن بوسع وقال إن   -١٥٤
 قوى الصكوك القانونية املتنوعة، أن تتصدى للتحديات البيئية اليت تواجه  بتسخريها،األمم املتحدة

 ومتثل التعددية احلل ، كل فرد مسؤولية جعل هذا الكوكب أكثر استدامةوتقع على عاتق. اجليل احلايل
 اليت تبذلاجلهود وهي حية وتعمل جيداً كما هو واضح من .  للتصدي للتحديات البيئيةالوحيد املمكن

 حدث ختفيضوأعرب عن أسفه ملا قاله إنه . تعزيز التنمية ومكافحة تغري املناخوية طبقة األوزون ماحل
االجتماع يف ، ودعا املمثلني إىل املضي كوبنهاجن من مفاوضات املناخ يف جدية نتائج توقعمؤخراً يف 

  . البيئة علىظاحفللحقق نتائج إجيابية ترفع مستويات الطموح يف اجلهود اليت تبذل تالراهن إىل أن 
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رفيع ال اجلزء وأعلن افتتاح ،باملشاركني يف مصريف بيانه االفتتاحي رحب السيد جورج و  -١٥٥
ز على مسامهات مصر وركّ. املستوى رمسياً، وأثىن على حتقيق التصديق العاملي على معاهدات األوزون

يف ذلك بيناً األعمال اليت اضطلعت ا يف اجلهود املبذولة حلماية طبقة األوزون ومكافحة تغري املناخ، م
 البيئة األخطار اليت تتهدد ودعا إىل التعاون الدويل، مشرياً إىل أن ،على املستوى الوطينالصدد 

 تنعكس على من اآلثار الوخيمة لتغري املناخ اليت ميكن أن ويف معرض التحذير. تعترف باحلدود ال
تنسيق وتعاون على وإىل قيام  كوبنهاجنيف قوى  التزام البلدان النامية على وجه اخلصوص، دعا إىل

  . إرثاً مشوهاًألجيال املقبلةا حىت ال ترث ،كافحة تغري املناخمل الصعدمجيع 
وعقب البيانات االفتتاحية، استمتع املشاركون بفاصل ثقايف أدى خالله عازف مصري   -١٥٦

  .معزوفة على القيثارة من تأليف فرانس شويربت
 ا السيدة سوزان قامتقب ذلك، جرى عرض فيلم وثائقي عن أنشطة محاية البيئة اليت وع  -١٥٧

 الفيلم، قدم األمني التنفيذي جائزة تسلمها السيد جورج نيابة وبعد عرض. مبارك، سيدة مصر األوىل
  .عن السيدة سوزان مبارك اعترافاً مبسامهتها يف جمال البيئة

يذي سرداً تارخيياً التفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال التابع هلا، قدم األمني التنفبعد ذلك، و  -١٥٨
 اإلجناز، ذاواحتفاء . على املعاهدات حتقيق التصديق العاملي  أدت إىلحداث اليتاالنتباه إىل األموجهاً 

ليشيت، باعتبار األوىل أول طرف والثانية آخر طرف  -  شهادات تقديرية ملمثلي املكسيك وتيمورقدم
 ١٩٦ صدق على معاهدات األوزون، وأعلن أن شهادات مماثلة سوف ترسل إىل مجيع األطراف الـي

توقعاً موأعرب عن شكره جلميع األطراف على اإلجنازات اليت حققتها حىت تارخيه . ماعترافاً جبهوده
شرين يتسم للقرن احلادي والع اقتصاد أخضر إلجياد الطريقملزيد واملزيد من اإلجنازات البارزة على ا

  .باخنفاض انبعاثات غازات الكربون وكفاءة يف استخدام املوارد

  املسائل التنظيمية  -ثانياً 

  انتخاب أعضاء مكتب االجتماع احلادي والعشرين لألطراف  -ألف 
 من النظام الداخلي، مت ٢١  من املادة١  رفيع املستوى، ووفقاً للفقرةالجلزء اجلسة افتتاح  يف  -١٥٩

هم بالتزكية أعضاء ملكتب االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف ؤ أمساةالتاليخاص األشانتخاب 
  :بروتوكول مونتريال

  جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب  )غرينادا(السيد مايكل شريش   :الرئيس
  جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى  )أستراليا(السيد باترك ماكلنريين   :نواب الرئيس

  جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ  )باكستان(د عابد علي السي  
  اموعة األفريقية  )كينيا(السيد رمضان كاجيميب   

  غروبيك-السيدة أزرا روغوفيتش  :املقرر
  )البوسنة واهلرسك(

  
  جمموعة أوروبا الشرقية
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   لألطرافاالجتماع احلادي والعشريناجلزء الرفيع املستوى من إقرار جدول أعمال   -باء 
رفيع املستوى وذلك على أساس جدول األعمال املؤقت الأقر جدول األعمال التايل للجزء   -١٦٠

  :UNEP/OzL.Pro.21/1الوارد يف الوثيقة 

  :رفيع املستوىالافتتاح اجلزء   - ١
  احلكومة املصرية؛) ممثلي(بيانات ممثل   )أ(
  األمم املتحدة؛) ممثلي(بيانات ممثل   )ب(
  . العشرين لألطرافبيان رئيس االجتماع  )ج(

  :املسائل التنظيمية  - ٢
  انتخاب أعضاء مكتب االجتماع احلادي والعشرين لألطراف؛  )أ(
  إقرار جدول أعمال االجتماع احلادي والعشرين لألطراف؛  )ب(
 تنظيم العمل؛  )ج(

  .وثائق تفويض املمثلني  )د(
الت على بروتوكول حالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال والتعدي  - ٣

  .مونتريال
  . مع التركيز على آخر التطوراتأعماهلمعرض من أفرقة التقييم بشأن حالة   - ٤
 اللجنة أعمالعرض من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف عن   - ٥

 .التنفيذية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة التابعة للصندوق

  .ات رؤساء الوفودبيان  - ٦
تقرير الرؤساء املشاركني للجزء التحضريي، والنظر يف املقررات اليت يوصى   - ٧

  . باعتمادهااالجتماع احلادي والعشرين لألطراف
  .تاريخ ومكان انعقاد االجتماع الثاين والعشرين لألطراف  - ٨
  .مسائل أخرى  - ٩

  .افاعتماد مقررات االجتماع احلادي والعشرين لألطر  - ١٠
  .اعتماد تقرير االجتماع احلادي والعشرين لألطراف  - ١١
  .اختتام االجتماع  - ١٢
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  تنظيم العمل  -جيم 
١٦١-  اليت درجت عليهاااتفقت األطراف على اتباع إجراءا .  

  وثائق تفويض املمثلني  -دال 

اق اعتماد وافق مكتب االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال على أور  -١٦٢
ووافق املكتب موافقة مشروطة على مشاركة .  طرفاً ممثلني يف االجتماع١٤٩  طرفاً من بني٩٦ممثلي 

األطراف اآلخرين يف االجتماع على أساس أن يكون مفهوماً أم سريسلون أوراق اعتمادهم إىل 
ت األطراف يف وحث املكتب مجيع األطراف الذين سيحضرون اجتماعا. األمانة يف أسرع وقت ممكن

 من ١٨ املادة املستقبل أن يبذلوا قصارى جهدهم لتقدمي أوراق اعتمادهم إىل األمانة وفقاً ملا تنص عليه
وذكر املكتب أيضاً أنه، مبقتضى أحكام قواعد النظام الداخلي، يتعني أن يصدر أوراق . النظام الداخلي

لتكامل  إقليمية لة أو، يف حالة منظماتاالعتماد رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجي
يقدمون  وذكر املكتب أيضاً بأن ممثلي األطراف الذين ال. االقتصادي، اجلهة ذات الصالحية يف املنظمة

أوراق اعتمادهم بالطريقة الصحيحة ميكن أن حيرموا من املشاركة الكاملة يف اجتماعات األطراف، مبا 
  .يف ذلك حرمام من حق التصويت

 حالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال والتعديالت على بروتوكول مونتريال  -ثاً ثال
 الرئيس ملخصاً مقتضباً للمعلومات الواردة يف الوثيقة عرض تقدمي هذا البند، يف معرض  -١٦٣

UNEP/OzL.Pro.21/INF/1-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/INF/1 بشأن حالة التصديق على اتفاقات 
أشار إىل أنه منذ انعقاد ف.  أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليهاالعليااية طبقة األوزون مح

مما االجتماع العشرين لألطراف صدقت ثالثة أطراف إضافية على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال 
أما . لتصديق العاملي ا بذلكينحمقق ، طرفا١٩٦ً  الصكنيجيعل جمموع األطراف اليت صدقت على كال

 ١٩٣ بالنسبة لتعديالت الربوتوكول، فقد صدقت أربعة أطراف على تعديل لندن ليصل اموع إىل
 طرفاً ١١  وصدق طرفاً؛ ١٩٠  ليصل اموع إىلكوبنهاجنطرفاً؛ وصدقت ستة أطراف على تعديل 
عديل بيجني ليصل  طرفاً على ت١٦صدق و   طرفاً،١٧٨ على تعديل مونتريال ليصل اموع إىل

  . طرفا١٦٠ً اموع إىل
وجه الرئيس االنتباه إىل مشروع املقرر بشأن حالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول و  -١٦٤

من عادي ، وهو مقرر UNEP/OzL.Pro.21/3مونتريال وتعديالت بروتوكول مونتريال الوارد يف الوثيقة 
  .لتسجيل حالة التصديق وتشجيع املزيد من التصديقاتنوع املقررات اليت كانت تتخذ يف املاضي 

   مع التركيز على آخر التطوراتأعماهلمعرض من أفرقة التقييم بشأن حالة   -رابعاً 
 البيئية التأثرياتدمت عروض من ممثلي فريق التقييم العلمي وفريق تقييم ، قُيف إطار هذا البند  -١٦٥

  .وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
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  فريق التقييم العلمي  -ألف 
 تقييمه إلعداد خطط الفريق ،قدم السيد بول نيومان، الرئيس املشارك لفريق التقييم العلمي  -١٦٦

 وأوضح السياق الذي جيري فيه التقييم، مشرياً إىل أنه يقوم على .٢٠١٠ العلمي الستنفاد األوزون لعام
 وثيقة علمية تركز على استنفاد وأن تقرير التقييم؛ وهالذين يعدون التقرير والذين يراجعأساس خربات 

وسيبحث .  وليس استعراضاً علمياًللعلم وأنه تقييم ؛ قرارات السياساتيف املترتبةاألوزون واآلثار 
من بني ، يستعرضوعلى وجه التحديد .  مسائل حمددةوتصرفات األطراف جتاهالتقييم مسائل رئيسية 

. املواد املستنفدة لألوزون واملواد الكيميائية ذات الصلةاستخدام ات  أخرى، مستويات واجتاهمسائل
 اخلطوط وحددت، اليت ستعد التقريرفرقة األحيث مت تشكيل : يف إعدادهوقد مت قطع شوط طويل 

مسودة التقرير خضع ت، س٢٠١٠  عاموعلى مدى. يلاألومسودة التقرير  واكتمل إعدادالعريضة 
تقدميه لربنامج األمم املتحدة وسيجري  ،٢٠١٠  يوليه/، قبل إكماله يف متوزدة عديوتنقيحاتملراجعات 

  .ديسمرب/ كانون األول٣٠  يفللبيئة يف جملد قبل الطباعة 

  فريق تقييم التأثريات البيئية  -باء 
تقريراً عن ،  البيئيةالتأثرياتالرئيس املشارك لفريق تقييم ، بورمنانقدمت السيدة جانيت   -١٦٧

وزون واألشعة فوق األب فيما يتعلق ، مع تغري املناخاستنفاد طبقة األوزون وتفاعالت استنفاده تأثريات
الدورات ؛ ويكولوجية األرضية واملائيةإلالنظم ا؛ ووالصحة البشرية؛ رض األىلإ تصل البنفسجية اليت

  سيعدإىل أن الفريقة ويف معرض اإلشار.  املواد؛ ونوعية اهلواء؛ وتلفكيميائيةلوجية اليولوجية اجلالبيو
 تقارير مرحلية على هيئة علمية سنوية ونشرات حتديث،  مرة كل أربع سنواتتقرير تقييم كامالً

  .٢٠٠٩  املرحلي لعامه يف تقريرناقشها الفريق الرئيسية اليت املسائل تخلص، قصرية
  وق البنفسجية اليت تصل إىل األرضاألوزون واألشعة ف

 بعوامل مثل تأثري يتأثرقد اجلوي العليا الغالف طبقة   يفوزونألا اخنفاض  استمرارإنوقالت   -١٦٨
م األوزون قي فإن العودة إىل ،وبالتايل. والعكس بالعكس، املتغريات املناخية األخرىيف تغريات األوزون 

 فقد. ا املواد املستنفدة لألوزون وحده اخنفاضتأثرياتتكون راجعة إىل    قد الأي تاريخ معنييف 
أسطح  املواقع امللوثة والساقط على أسطحاإلشعاع فوق البنفسجي كثافة ختالفات كبرية يف احدثت 
، )اإليروصوالت(واجلسيمات الدقيقة املعلقة يف اهلواء البكر بسبب االختالفات يف الغيوم املواقع 

الغالف اجلوي ة طبق األوزون يف جسيماتفاعالت بني وتأثري الت،  طبقة األوزونكثافةواالختالفات يف 
نتيجة لتغري املناخ يتوقع أن يزداد تكون الغيوم يف املناطق  ه دراسة منذجة حديثة أنوقد أظهرت. السفلي

، وسيؤدي ذلك إىل البعيدة عن خط االستواء وأن يقل تكون الغيوم يف املناطق القريبة من خط االستواء
وقد مت . مبا له من تأثريات مهمة على صحة اإلنسان، فوق البنفسجية يف تلك املناطقاألشعة  تأثريزيادة 
تبني أن ، ف"ما كان ميكن أن يكون عليه العامل"سيناريوهات إطار  جناح بروتوكول مونتريال يف تقييم

من كان  فلوريةمركبات الكربون الكلورية اجلوي العليا نتيجة لزيادة  الغالفطبقة نقصان األوزون يف 
إىل أكثر من الضعف يف املناطق مؤشر األشعة فوق البنفسجية زيادة إىل  ٢٠٦٠  عاميفشأنه أن يؤدي 

  . املتوسطة البعد عن خط االستواء يف اجلزء الشمايل من الكرة األرضية أثناء فصل الصيف



UNEP/OzL.Pro.21/8  

36 

  صحة اإلنسان
 ودور إنتاج ،سرطان اجللد  علىاإلنسان التأثريات صحة  الرئيسية يف جمالاملسائلتشمل   -١٦٩

 ،بيئياً رئيسياً خطراًامي تالقاجللدي  الورم وال يزال.  بتأثري األشعة فوق البنفسجية يف اجللدفيتامني دال
التعرض ألشعة يف حني أن و. ذوي البشرة البيضاءال سيما بالنسبة ل، معدالت الوفيات مع زيادة
احلفاظ على لى حيد أيضاً من القدرة عقد فإنه  ، ملنع تلف اجللداًكون مفيديقد جبرعات قليلة الشمس 

 احتمال اإلصابة  واخنفاضالصالت احملتملة بني التعرض ألشعة الشمسو. مستويات فيتامني دال
 تتزايد على أناألدلة إال أن  أكيدة،غري تزال  السرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الربوستاتا ب
 أمراض املناعة  منعلى عددإجيابية تأثريات األشعة فوق البنفسجية ب املستحث فيتامني دالنتاج إل

  .األول  السكري من النوعومرض مثل التصلب املتعدد ،الذاتية
  يكولوجية األرضيةإلالنظم ا
 مع تغري املناخ عواقب على العديد الستنفاد طبقة األوزون وتفاعالت ذلك االستنفادن قالت إ  -١٧٠

ن قدرة بعض األنواع التقارير إىل أ تشريو.  النظم اإليكولوجية القطبيةهامبا في، من النظم اإليكولوجية
،  على مدى عقود من الزمن طبقة األوزونستنفادالنتيجة على التكيف قد تالشت يف املناطق القطبية 

  . يف القطب الشمايلمن أثرهاألشعة فوق البنفسجية من النوع باء يف القطب اجلنويب أكرب  اريأثتوأن 
ألشعة جتاه ا النباتاتردود فعل  اليت تتحكم يفآلليات اجلزيئية تقدم كبري يف فهم اوقد أُحرز   - ١٧١

 النباتات حتملتعزيز ل األحيائية باء باستخدام جمموعة من أدوات التكنولوجيا  من النوعفوق البنفسجية
األشعة فوق املستحثة بالفينوالت  ، ميكن أن تؤدي أصباغلتكيفل وبالنسبة. هلذه األشعةاحلساسة 

ألوراق وهجمات اأمراض للتأثر مبسببات قابلية النباتات اخنفاض  إىلباء  النوع منالبنفسجية 
عمود األوزون لتاريخ  كمؤشرات ويوجد ما يدل على أنه قد يتسىن استخدام هذه األصباغ. احلشرات

صباغ ومستوى األ بني تراكم للعالقة نظراًوذلك  ،ممكنةفيها القياسات احلديثة اليت مل تكن فترة اليف 
  .الشمسية األشعة فوق البنفسجية

  النظم اإليكولوجية املائية
 يف التأثرياتتتمثل اإليكولوجية املائية لنظم بالنسبة لالقضايا الرئيسية اليت مت حتديدها ن قالت إ  -١٧٢

 مثلة األمنو.  التعرض لألشعة فوق البنفسجية من النوع باءازديادالنامجة عن التغريات يف املناخ مع 
 مماذلك،  وزيادة احلموضة يف مياه احمليطات الناجتة عن ثاين أكسيد الكربون تركيز ، زيادةعلى ذلك

يف امتصاص األشعة فوق ذات الكفاءة العديد من الكائنات احلية  يف الكالسيوم  قشرة ضعفيفسبب ت
  شبهحولبسرعة )  مئوية درجات٦ - ٥ (ارتفاع حرارة املياه السطحيةيف حني أن و. البنفسجية

زيادة منو النباتات املعلقة املاضية أدى إىل احتمال  مسنياجلزيرة القطبية اجلنوبية على مدى السنوات اخل
 الطبقات أدى إىل ازدياد ، فإن االحترار العاملي الكربوناحتجاز اليت ميكن أن تسهم يف زيادة يف املاء

 احتمال وبالتايلالشمسية،  البنفسجيةشعة فوق األ تغلغل ازدياد إىل مما أدى، ياه احمليطاتملالسطحية 
  .الواقيتكلس يف ال اخنفاض يف تثبيت الكربون وحدوث
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  كيميائيةلوجية اليولوجية اجلالدورات البيو
إعداد زت على واليت ركّ، ن الدراسات اليت أجريت مؤخراً القضايا الرئيسية الناشئة عأبرزت  -١٧٣

 استخدام  يفتغرياتشعة فوق البنفسجية واحلرارة والألابجدول دوري للمركبات اليت يتأثر تكوينها 
 مما يضعف بالوعات ، احمليطات مياهثاين أكسيد الكربون من وتصاعد والرياح واألوزون األراضي
 ومصادر لبالوعات أن تشمل النماذج احلالية  أيضاًرحاقتو. نويبمحيط اجل بالنسبة للسيما ، الالكربون

  . التنبؤات املناخيةمما يحسناألشعة فوق البنفسجية،  النامجة عن تالتأثرياثاين أكسيد الكربون 
يكولوجية إليف النظم االيت يتوقع أن تسود   وجفافاًحرارةكثر أل الظروف ا أن تؤديويرجح  -١٧٤

 لألشعة فوق تعرضاً أكثر مما جيعلهاغطاء نبايت  يوجد فيها املساحات اليت الإىل ازدياد األرضية 
 .حتلل املخلفات النباتية بفعل الضوء ازدياد تشمل عواقب ، وسيؤدي ذلك إىلمن النوع باءالبنفسجية 

 احترارمن النظم األرضية من خالل املتأتية كربون  الكميات هالوجيناتأيضاً على ؤثر تغري املناخ وقد ي
.  مجلة عوامل، يف ومصادر كلوريد امليثيل وبروميد امليثيلبالوعاتر يطوبتها وتغرواخنفاض التربة 

 ، املعادن املتاحة بيولوجياتكونألشعة فوق البنفسجية من النوع باء إىل املستحثة باالعمليات وتؤدي 
تسبب األشعة فوق البنفسجية من النوع باء و).  ميثيل الزئبقمثل( يف الشبكة الغذائية املائية ،مثل الزئبق

  .ة ساما تكون منتجااليت قد،  املبيداتاحنالل أيضاً
   ىالغالف اجلوي السفل  طبقةأوزون
ملواد بدائل ااستخدام  واآلثار املترتبة على على طبقة األوزونالواقعة ملناخ اآلثار املدفوعة با  -١٧٥

 ه، ألنىالغالف اجلوي السفلطبقة وزون ألالقضايا الرئيسية ذات األمهية ن من بني املستنفدة لألوزو
منذجة سيناريوهات وتشري . ة يف طبقة الغالف اجلوي السفلى هذهالكلياألوزون  يتوقع أن تزداد كمية
 إىل العلياالغالف اجلوي طبقة من على صعيد عاملي ألوزون ا تدفق يف زيادة كبرية املناخ إىل حدوث

 معقدة على تأثرياتكون له يسمما ، ٢٠٩٥ وعام ١٩٦٥ى بني عام الغالف اجلوي السفلطبقة 
هو و الكربيتيل،  مثل فلوريد،املستنفدة لألوزونالتبخري واد ملبدائل ال استعمكما أن . عمليات املناخ
. يف تغري املناخ العاملي يسهم أيضاًأن  ، ميكن لربوميد امليثيل يف تبخري احملاصيل والتربةبديل مقترح
  . انبعاث أكسيد النيتروز من الزراعة ازدياديستمرويتوقع أن 

 حتلل مركبات الكربون هو أحد نواتجوثي الفلور،  اخلليك ثالحامض تقييم فشومل يك  -١٧٦
ذلك  أدلة جديدة تشري إىل أن ةعن أي، فلورية الكلورية  ومركبات الكربونفلوريةاهليدروكلورية 

اليت يتوقع هذه املادة كمية ضآلة  بالنظر إىل  ضارة على البشر أو على البيئةتأثريات ستكون له مضااحل
  .يف احمليطاتأن تترسب 

  ملواد اتلف
 ارتفاع درجات احلرارة والرطوبة وملوثات الغالف اجلوي هامبا في،  املتغريات املناخيةإسهام  -١٧٧

 جزئياً احلماية اليت هاتعوض ، مثل اللدائن واخلشب، يف إحلاق الضرر مبوادواألشعة فوق البنفسجية
  .أو حتسينهمواد  للاخلدميعمر ال علىاحلفاظ  تمكَّن مناملثبتات الضوئية، اليت وفرها ت
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  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -جيم 
معلومات عن ، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، قدم السيد أندرسن  -١٧٨

لخيارات التقنية ست جلان للفريق وأشار إىل أن ل. ٢٠١٠ عامالفريق يف   اليت سيجريهاعملية التقييم
والتربيد وتكييف ؛ بروميد امليثيل؛ والتطبيقات الطبية؛ واهلالونات؛ والرغاوي؛ ولكيميائيةاملواد اب معنية

 عن التقدم احملرز  سنوياًقدم تقريراًيست ال ه من جلانن الفريق وكالًوأوضح أ. اهلواء واملضخات احلرارية
 ليبتنها يف قطاعه، ووانبعاثاا، كل م  من استخدام املواد املستنفدة لألوزونتدرجيياًيف التخلص 

،  طلبات حمددةيف للنظر فرق عمل الفريق بانتظام أيضاًوينشئ . من األطراف اهلاملقدمة ددة احمللطلبات ا
 اجتماعاًلجان ال وتعقد.  األساسية واالستخدامات احلرجةتعيينات االستخدامات يفلجان المجيع  وتنظر

للفريق  االجتماعات السنوية أثناءبوع وكذلك تمع الفريق ملدة أس، بينما جيأو اجتماعني كل سنة
  املعنيةما عدا جلنة اخليارات التقنية، كل جلنةوتضم . ألطرافواجتماع املفتوح العضوية االعامل 

 ١٠، و من الربوتوكول٥   من املادة١  من األطراف العاملة مبوجب الفقرة عضوا١١ً ،ربوميد امليثيلب
املعنية جلنة اخليارات التقنية وتضم .  العاملة مبوجب تلك الفقرة من األطراف غري عضوا١٥ً أعضاء إىل

 من ١  من األطراف العاملة مبوجب الفقرة عضوا٥٧ً لجانالالفريق وويضم .  عضوا٣٨ً ربوميد امليثيلب
 ١٤٥ مبجموع يبلغ،  من األطراف غري العاملة مبوجب تلك الفقرةعضواً ٨٨و  من الربوتوكول٥ املادة

  .عضواً
 إىل ويف معرض اإلشارة . فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديعرض، ربزالسيد كوجي وواصل  -١٧٩

الذي تقرير القادم الن  إل، قا تقارير تقييم كل أربع سنواتتعدثالثة ال بروتوكول مونتريال أفرقةن أ
 تقريرتابعة للفريق ال جلان اخليارات التقنية جلنة منكل وتعد . ٢٠١٠ اية عاميف نشر يسيعده فريقه س

، لتقارير اللجاناملوجزات التنفيذية  يتضمن  شامالًتقييم  الفريق تقريريعد بينما،  ا خاصتقييم
 املسائل التنظيمية تشمل ،خاصةتتناول مواضيع  وفصول عام هلذه التقاريرباإلضافة إىل استعراض 

 تقارير يعد فيها يف السنوات اليت ذروتهيبلغ عمل الفريق عبء وأشار إىل أن . املشتركةواملسائل 
تقارير كذلك و ،قضايا حمددة اليت حتللتقارير جلان اخليارات التقنية ل األولوية األوىل وتعطى. التقييم
، وتلي  أشهر إلعدادها٦ - ٤مهلة تبلغ األطراف مع حتديد  ، اليت تطلبهافريقتابعة للعمل الالفرق 
ساسية اخلاصة باالستخدامات األلطلبات على الفريق تتضمن ردود ا للفريق، اليت التقارير املرحليةذلك 

 وتستغرق دورة . اجان دوراا اخلاصةوالللفريق  اليت يعدها اتقارير التقييمول. واالستخدامات احلرجة
 أو ثالث إعداد مسودتنيعادة يف التقارير اللجان إعداد  بينما يتطلب ،تقارير التقييم ما بني سنة وسنتني

تعليقات  ٢٠١٠   من عاماألخرييف الربع وسترد . الصيغة النهائيةالتقرير يف ودات قبل وضع مس
ستكون التقارير النهائية جاهزة حوايل اية كانون ، و٢٠١٠ األقران على تقارير عاماستعراض 

 يجمع بشأن السياسات، خيارات يتضمنيف وقت الحق تقرير جتميعي ويعد . ٢٠١٠ ديسمرب/األول
 . الثالثة األفرقةتقاريراالستنتاجات الواردة يف من 

مث قدم السيد أندرسون والسيد كوجيربز تلخيصاً حملتويات تقارير التقييم الستة اليت تعكف جلنة   -١٨٠
 ، سيتضمنتقرير جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائيةل النسبةبف. اخليارات التقنية على إعدادها

التصنيع، واستخدام املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف املختربات والتحاليل، وبروميد مسائل عوامل 
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 تقرير جلنة سيتضمنو. ، وفرص ختفيضهارباعي كلوريد الكربوننبعاثات ان، ومناقشة  -الربوبيل
 تصنيع رغاوي العزللمستنفدة لألوزون   بالرغاوي التحول إىل مواد غرياملعنيةاخليارات التقنية 

، ٢٠٢٠  والرغاوي ذات األسطح امللساء، والسيناريوهات اليت تغطي مجيع اخليارات التقنية حىت سنة
، وثالثة مرفقات عن القطاعات حبسب شرائح واإلتالفوالبيانات اخلاصة باملصارف واالنبعاثات 
 باهلالونات يةاملعنيتضمن تقرير جلنة اخليارات التقنية سو. السوق وعوامل اإلرغاء واخليارات التقنية

، واإلمدادات العاملية ٥   من املادة١  ملصارف اهلالونات لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرةوصفاً
الكربون مركبات  حيثما تكون سيما ال (فلوريةمركبات الكربون اهليدوركلورية وتوزيع اهلالونات و

 اهلالونات بدائلوتكنولوجيات ، )واهلالونات هي اخليارات السليمة الوحيدة فلوريةاهليدروكلورية 
  .ومدى التقدم يف األخذ بالبدائل يف قطاع الطريان املدين واخلطط اخلاصة بذلكاملستجدة 

 يتضمن تقرير جلنة فقاال،. وواصال عرض تقارير جلان تقييم اخليارات التقنية الثالثة املتبقية  -١٨١
لنسبة ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، اخليارات التقنية الطبية وصفاً للتكنولوجيات املتاحة با

 ،فلوريةمركبات الكربون اهليدوركلورية  والتحول عن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم
 والتحديات املتبقية اليت تواجه ذات النوعية الصيدالنية فلوريةمركبات الكربون اهليدوركلورية وإنتاج 
يف إنتاج أجهزة االستنشاق  فلوريةبات الكربون اهليدوركلورية مرك  استخدام عنالتحولجهود 

 يف اإليروصوالت فلوريةمركبات الكربون الكلورية يصف التحول عن استخدام  و.باجلرعات املقننة
تكنولوجيا التعقيم املتاحة، الطبية، عدا املركبات اليت تستخدم يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة و

الكربون   ملركباتمستنفدة لألوزون، واالستخدام العاملي   للتحول إىل مواد تعقيم غريالعاملي والوضع
 عنية تقرير جلنة اخليارات التقنية املوسيتناول.  اليت تؤثر يف االستغناء عنهاسائل واملفلوريةاهليدوركلورية 
 اعتماد البدائل على  التطورات اجلديدة، مبا يف ذلك خمتلف دراسات احلالة وسيناقشبربوميد امليثيل

 من جانب عن بروميد امليثيل  كلياً املتبقية أمام اعتمادها، واالستغناءلعوائقاملستوى التجاري وا
، والبحوث اجلديدة، وتسجيل املبيدات ٢٠١٥ يف عام ٥   من املادة١ األطراف العاملة مبوجب الفقرة

ض عرتسوسي. الزراعيتجدة واحلجر  واملسالقدميةاحلشرية، والتدريب والترخيص، ومشاكل اآلفات 
مركبات  وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية استخدام بالتربيد عنيةتقرير جلنة تقييم اخليارات التقنية امل

 فلورية  واملركبات الكربونية غريمركبات الكربون اهليدورفلوريةو فلوريةالكربون اهليدوركلورية 
يف اهليدروفلورية مركبات الكربون و فلوريةدوركلورية مركبات الكربون اهلي  استخدام عنالتحولو

 التقنية واالقتصادية الستخدام مواد التربيد ىود اجل بالتفصيل التقريريتناولوس. مجيع القطاعات الفرعية
 الكربون أكسيداهليدروكربونات وثاين ( االحترار العاملي ذات القدرة املتدنية على إحداثالطبيعية 
 وسيوفر ،االحترار العامليذات القدرة املتدنية على إحداث  اهليدروفلوريةات الكربون مركبو) واألمونيا

 عن كفاءة الطاقة يف مجيع تفاصيل ، وسيقدم٢٠٢٠  التقرير بيانات عن املصارف واالنبعاثات حىت سنة
  .سيتضمن مرفقاً يشمل مجيع بيانات خواص املواد املستخدمة يف أجهزة التربيدو. أنواع املعدات

  .أحاطت األطراف علماً باملعلومات املقدمة  -١٨٢
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ل اللجنة التنفيذية اعمأعرض من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف عن   - خامساً
  وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة التابعة للصندوق

ية للصندوق املتعدد األطراف عرضاً قدم السيد حسام الدين أمحدزاي، رئيس اللجنة التنفيذ  -١٨٣
 اللجنة وقال إن. UNEP/OzL.Pro.21/6  يف الوثيقةالوارد التقرير ملخصاً، ٢٠٠٩ ألنشطة اللجنة يف سنة

  طنا٣ً  ٩٧٩  واستهالكإنتاج من التخلص حتقيق  إىلمشروعاً ونشاطاً جديداً دف ٢٢٢ وافقت على
 وغريها من املواد األخرى فلوريةكلورية الكربون مركبات الحمسوبة بدالة استنفاد األوزون من 

الوفاء  قدرة البلدان على ملعرفةوقد أظهرت التحليالت اليت أجريت . املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة
 عن كلياً سيكون بوسعها االستغناء ٥  من املادة١  التزاماا أن معظم األطراف العاملة مبوجب الفقرةب

  . إجناز كبري للمجتمع الدويلوهذا، ٢٠١٠  سنةيف فلوريةكلورية مركبات الكربون ال
اللجنة وافقت  ،فلوريةمركبات الكربون اهليدروكلورية عملية االستغناء عن بتسريع ولل  -١٨٤
 ١٢٨ يف جياد بدائل هلاإل ع إيضاحيرا لالستغناء عن هذه املركبات ومش مشاريعطلب إعداد ٢٣٨ على
  مشروعاً من٨٢   اللجنة علىفقتاوو. مليون دوالر ٢٦,٤  يف جمموعها بلغتمسهمة بأموال، بلداً
وقد . مليون دوالر  ٦,٨ يف جمموعهيتجاوز بتمويل  التقرير، يغطيها خالل الفترة اليت ذه املشاريعه

 حمل فلوريةمركبات الكربون اهليدروكلورية كانت املبادئ التوجيهية اخلاصة بتكلفة االستغناء عن 
 ٥  من املادة١  أن بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرةخماوف من، مما يثري ٢٠٠٧ ةمناقشة منذ سن

  .٢٠١٥ و٢٠١٣  التارخيني احملددين ومهاتتمكن من الوفاء بالتزاماا يف قد ال
 والتأثرياتاجلوانب التقنية واجلوانب املتصلة بسياسات املناخ والطاقة أيضاً يف اللجنة ونظرت   -١٨٥

وستناقش اللجنة يف اجتماعها التاسع واخلمسني مؤشرات التأثري على املناخ، اليت  .ىالبيئية األخر
دليل أبسط لتقييم تأثري التكنولوجيات ل باحلاجةألن بعض أعضاء اللجنة شعروا طورا أمانة الصندوق 

  . على املناخ العامليفلوريةملركبات الكربون اهليدروكلورية البديلة 
 دخل لتدبري على متابعة األفكار االبتكارية، وخصوصاً إنشاء مرفق خاص وقد حرصت اللجنة  -١٨٦

هذا املرفق يغطي  ميكن أنو. كما جاء يف تقرير اللجنة إىل االجتماع العشرين لألطرافوذلك إضايف، 
مركبات الكربون اهليدروكلورية  االستغناء عن لالستفادة إىل أقصى حد ممكن من تكاليف إضافية ةأي

 مشاريع ٢٠١١ - ٢٠٠٩لفترة ل اللجنة وقد تضمن ختطيط أعمال. ن مشاريع إتالفها ومفلورية
سيجري تقييم الطلبات اخلاصة ا طبقاً للمعايري اليت و املواد املستنفدة لألوزون، إلتالفإيضاحية 

  .اعتمدا اللجنة يف اجتماعها الثامن واخلمسني
ذة فالحظ أنّ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي سعى يف وتكلّم الرئيس بالنيابة عن الوكاالت املنفّ  -١٨٧

اإلمنائي، الذي ينفذ األمم املتحدة فقد ساعد برنامج .  جاهداً للتعجيل بتنفيذ املشاريع٢٠٠٩  عام
 من خالل طن من املواد املستنفدة لألوزون ٦٤ ٥٠٠  بلد، على التخلص من١٠٠ برامج يف أكثر من

 تقدماً فلورية خطط التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية قتوحق. تعدد األطرافاملالصندوق 
 ، بلدا٣١ً  ، وعددهاالرائدةاإلمنائي دور الوكالة األمم املتحدة يف مجيع البلدان اليت يتوىل فيها برنامج 

 لألخذ خبيارات منخفضة الكربون قتحقّخطوات لتنفيذ مشاريع جتريبية أو مشاريع الربنامج واختذ 
وعمل برنامج . ي يف قطاع الرغاوسيما ال، فلوريةاضة عن مركبات الكربون اهليدروكلورية الستعل
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على جتميع معارفهما بشأن حشد وترتيب التابعة له اإلمنائي ووحدة متويل الكربون األمم املتحدة 
ات لتخلص من مركبل الفوائد املناخية االستفادة منأولويات التمويل لتمكني البلدان النامية من 

  .فلوريةالكربون اهليدروكلورية 
 . االستهالكاملتدنية االمتثال يف البلدان يفتشمل الوالية األساسية لليونيب تقدمي املساعدة و  -١٨٨

 يف املائة منها ٩٠ حنووضع   بلداً نامياً،١٤٧للسياسة العامة يف الدعم التسع قدمت شبكاته اإلقليمية و
ويساعد اليونيب أيضاً . ك نظم لتراخيص الواردات والصادراتيف ذل  سياسات بشأن االمتثال، مبا

 بلداً على إعداد خطط إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية ٨٠  منأكثر
 يف جمال نقل التكنولوجيا ومنع االجتار غري املشروع باملواد إقامة الشبكات، ويواصل أنشطه فلورية

  .املستنفدة لألوزون
من األطراف العاملة طرفاً  ٣٦ )اليونيدو (منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةساعدت و  -١٨٩

 يف فلورية على إكمال خططها للتخلص من مركبات الكربون الكلورية ٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة
 وقد ،هذه املركباتالتخلص من  بلداً على إعداد خطط إلدارة ٣٩ وتعمل حالياً مع. ٢٠١٠  عام

وتشارك اليونيدو أيضاً بنشاط يف الترويج .  التنفيذيةدمت اخلطة الكاملة األوىل لكي تنظر فيها اللجنةق
 فوائد لطبقة األوزون وللمناخ، وهي خبربا التقنية توفرلتكنولوجيات جديدة غري مستنفدة لألوزون 

  .٥  من املادة١  وجب الفقرةالداخلية حتتل موقعاً جيداً يؤهلها لتقدمي املساعدة لألطراف العاملة مب
العمل على وضع ب ما يتعلق من البلدان فيزبائنه عن كثب مع وساعد البنك الدويل، بالتعاون  -١٩٠

 استنفاد األوزون من حمسوبة بدالة طن ٢٨٠ ٠٠٠خطط قطرية للتخلص التدرجيي، يف إزالة أكثر من 
 وأثبت أيضاً أوجه تآزر حمتملة .٢٠٠٨ نةبنهاية ساملواد املستنفدة لألوزون استهالك وإنتاج سلسلة 

باستخدام أموال املواد املستخدمة يف التربيد بشأن املناخ واألوزون من خالل مشاريع االستعاضة عن 
تعدد األطراف، أجرى املوبالنيابة عن الصندوق .  املزيد من التمويللتعبئةتعدد األطراف املمن الصندوق 

لتدبري متويل من القطاع اخلاص ن الطوعية باعتبارها وسيلة ممكنة البنك مؤخراً دراسة لسوق الكربو
االلتزامات "وهو ينظر أيضاً يف .  املصارفوإتالف املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف إدارة لتمويل
يف الوقت نفسه بالتخلص التدرجيي ع سراملتعدد األطراف تباعتبارها إضافة حمتملة للصندوق " املتقدمة

  . انبعاثات الكربونوختفيض، فلوريةركبات الكربون اهليدروكلورية من م
.  عدد من التحديات اليت ينبغي أن تتصدى هلا اللجنة التنفيذية يف املستقبليوجديزال  وال  -١٩١

 املتعهد ا التربعات مليون دوالر من إمجايل ٨٠   مبلغمل يسدد، ٢٠٠٩  مايو/أيار ايةحىت ف
يف أواا لتفادي ناشد أمحدزاي املتربعني تسديد مجيع التربعات  ولذلك .ن دوالر مليو١٣٣ ومقدارها

املرحلة األخرية واحلامسة من التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية أن تتعرض للخطر 
، وللحفاظ على زخم التخلص من ٥  من املادة١ األطراف العاملة مبوجب الفقرةبلدان  يف فلورية

  .فلوريةكربون اهليدروكلورية مركبات ال
االتفاقات البيئية أجنح حد أأنّ بروتوكول مونتريال بويف اخلتام، أعرب الرئيس عن اعتقاده   -١٩٢

وحيق تمع بروتوكول . يتجزأ من جناحه  متعددة األطراف، وأنّ الصندوق متعدد األطراف جزء ال
يف  الاملستنفدة لألوزون، اليت أسهمت مونتريال أن يفتخر جبهوده للتخلص التدرجيي من املواد 
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والبد جلميع . من غازات االحتباس احلراريأيضاً يف احلد فحسب، بل استصالح طبقة األوزون 
املشاركني أن يواصلوا ويعززوا هذا النجاح بالسعي للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون 

  .فلوريةاهليدروكلورية 
  .علومات املقدمةأحاطت األطراف علماً باملوقد   -١٩٣

  بيانات رؤساء الوفود - سادساً
 الذين ترد أمساؤهم حسب ،يف اجلزء رفيع املستوى، أدىل ببيانات رؤساء وفود األطراف التالية  -١٩٤

، فيجي العراق، كوبا، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية إيران اإلسالمية: الترتيب يف أخذ الكلمة
بالنيابة عن االحتاد (، السويد الصني، كندا، اهلند، )جزر كوكة عن تونغا وباألصالة عن نفسها وبالنياب(

اململكة العربية ، الواليات املتحدة، ماليزيا، باكستان، بوركينا فاسو، ليشيت - تيمور، )األورويب
، اليمن، موزامبيق، مالوي، صربيا، مدغشقر، بنغالديش، أوغندا، أنغوال، كرواتيا، الكويت، السعودية

جزر ، جزر مارشال، الفلبني، طاجيكستان،  املوحدة، واليات ميكرونيزياإندونيسيا، أندورا، بابويزم
جنوب ، منغوليا، الربازيل، نيكاراغوا، تونغا، الصومال، السودان، كينيا، اليابان، يتكرييبا، سليمان
  .غانا، املكسيك، غرينادا، أفريقيا
 بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب أدىل ببيان ممثل أمانة اتفاقية بازلو  -١٩٥

  .احلدود وممثل املعهد الدويل للتربيد
أعرب مجيع الذين تكلموا عن تقديرهم حلكومة وشعب مصر حلسن ضيافتهم يف استضافة و  -١٩٦

الصندوق وأمانة األوزون وأمانة ) يونيب(وشكر عديدون برنامج األمم املتحدة للبيئة . االجتماع احلايل
املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة والبلدان املاحنة وجلان التقييم واملنظمات الدولية وذوي املصلحة 

  .جناح االجتماع وإعداد وتنفيذ الربوتوكول بنجاحالعمل على إاآلخرين على دورهم يف 
بوصفه إجنازاً وأبرز ممثلون عديدون أمهية النجاحات اليت حققها الربوتوكول، وأشادوا به   -١٩٧

حيتذى حذوه يف التعاون الدويل، فباإلضافة إىل جناحه يف محاية طبقة األوزون، ساعد أيضاً على ختفيف 
 شيتيل - واحتفى عديدون حبقيقة أن بروتوكول مونتريال أصبح، مبصادقة تيمور. حدة تغري املناخ

  .مليمؤخراً، أول معاهدة بيئية دولية تتم املصادقة عليها على صعيد عا
ووصف ممثلون عديدون حالة مصادقة بلدام على معاهدات األوزون واجلهود اليت يبذلوا   -١٩٨

واشتمل األخري على التخلص تدرجيياً من إنتاج واستهالك املواد . للوفاء بالتزامام مبوجب الربوتوكول
بل املواعيد النهائية اليت اخلاضعة للمراقبة، وهو يف حاالت عديدة الفتة للنظر إما حتقق أو سيتحقق ق

حددها الربوتوكول؛ والترويج ملواد وتكنولوجيا بديلة، مبا يف ذلك تكنولوجيا غري ضارة باملناخ؛ 
وأنشطة التدريب وبناء القدرة والتوعية؛ وتعزيز التعاون بني وزارات احلكومات وذوي املصلحة من 

  .ات الدوليةالقطاعني العام واخلاص وبلدان خمتلف األقاليم واملنظم
يزال يوجد الكثري مما جيب  ، المما يدعو لالرتياح بينما يوجد الكثري ،وقال ممثلون عديدون  -١٩٩
وبالتايل، يتعني على األطراف أن حتافظ على الزخم لضمان أن يعاجل الربوتوكول بفعالية . عمله

 وبضع مواد أخرى مستنفدة ةفلوري  الكلوريةالتحديات املتبقية، مبا فيها التخلص من مركبات الكربون
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؛ وإدارة إعفاءات االستخدامات األساسية؛ وختفيض استخدام بروميد ٢٠١٠لطبقة األوزون يف عام 
نفدة ت؛ وإدارة وإتالف مصارف املواد املسقبل الشحن ات مامعاجلوامليثيل ألغراض احلجر الزراعي 

املواد املستنفدة لألوزون؛ ومكافحة لألوزون؛ واحلد من إعفاء استخدامات املختربات والتحليل من 
؛ وضمان تقدمي ٢٠١٠التجارة غري القانونية يف املواد املستنفدة لألوزون اليت يرجح أن تزداد بعد عام 

؛ وتنفيذ التخلص التدرجيي ٥ من املادة ١مساعدة مناسبة وفعالة للبلدان اليت تعمل مبوجب الفقرة 
  .فلوريةية املعجل من مركبات الكربون اهليدروكلور

، قال ممثلون عديدون ألطراف تعمل مبوجب فلوريةوبالنسبة ملركبات الكربون اهليدروكلورية   -٢٠٠
 البلدان  منطرافاأل إن تنفيذ جدول التخلص التدرجيي املعجل يستدعي أن تفي ٥  من املادة١  الفقرة

ودعا . ء القدرة ونقل التكنولوجيااملتقدمة النمو بالتزاماا بتوفري مساعدة مالية وتقنية مناسبة وبنا
 اليت على أساسها سينظر يف مشاريع التخلص  الالزمةعديدون اللجنة التنفيذية لإلنتهاء من إعداد املعايري

وشدد بضعة ممثلني على ضرورة .  واملوافقة عليهافلوريةالتدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية 
 إىل فلورية  الكلوريةن مركبات الكربونع حتولت بالفعل توفري دعم مايل وتقين للصناعات اليت

طلب منها أن تتحول مرة أخرى إىل تكنولوجيا غري ضارة ي، وفلوريةكلورية مركبات الكربون اهليدرو
وشدد أحد املمثلني على أنه ينبغي توفري متويل لرأس املال والتكاليف اإلضافية للمرافق اليت أمتت . باملناخ

 قبل فلوريةكلورية  إىل مركبات الكربون اهليدروفلوريةالكلورية ن مركبات الكربون ععملية التحول 
ودعا عدد من املمثلني . فلوريةكلورية االتفاق على التسريع يف التخلص من مركبات الكربون اهليدرو

مشدداً إلجراء مزيد من التحليل وتوفري مزيد من املعلومات عن بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية، 
وطلب عدد من املمثلني . على احلاجة لبدائل ممكنة اقتصادياً وتقنياً وبيئياً الستخدامها يف البلدان النامية

 وظروف ما بعد انتهاء الصراع اليت  اخلاصةمن اللجنة التنفيذية أن تراعي الظروف االقتصادية واجلغرافية
 وتنفيذ خططهم يف إدارة التخلص التدرجيي من متر ا بلدام لدى مناقشة خمصصات امليزانية إلعداد

  .فلوريةكلورية مركبات الكربون اهليدرو
وأبرز ممثلون عديدون، ال سيما من الدول اجلزرية الصغرية النامية، األخطار املتزايدة املصاحبة   -٢٠١

كربون وأيد عديدون اختاذ خطوات يف إطار الربوتوكول لبدء معاجلة مسألة مواد ال. لتغري املناخ
 استخدام هذه املركبات يعزى كلياً تقريباً إىل الضوابط اليت  يفتوسعالاهليدروفلورية، مالحظني أن 

، فلوريةكلورية  ومركبات الكربون اهليدروفلوريةالكلورية وضعها الربوتوكول على مركبات الكربون 
دام آليات الربوتوكول ومن شأن استخ. افع مناخية هامة جداًطوات سيسفر عن مناخل  هذهوأن اختاذ

اليت ثبتت فعاليتها أن ميكن األطراف من أن تعمل بتآزر مع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ يف 
إال أن عدداً من املمثلني قالوا إنه ال ينبغي لألطراف معاجلة مسألة . معاجلة املسائل ذات األمهية املشتركة

أن معاجلة مركبات الكربون اهليدروفلورية ب مجلة أمور، مركبات الكربون اهليدروفلورية، حمتجني، يف
أو إعاقتها، وهي  خارج نطاق الربوتوكول املقصود؛ وإن من املهم عدم التدخل يف اتفاقية تغري املناخ

تشمل بالفعل مركبات الكربون اهليدروفلورية؛ وإن من األفضل إعطاء الوقت واجلهد واملوارد لضمان 
كلورية  ومركبات الكربون اهليدروفلورية  الكلورية من مركبات الكربونجناح التخلص التدرجيي

؛ وإن مركبات الكربون اهليدروفلورية الزمة لتحقق التخلص من مركبات الكربون فلورية
؛ وإنه ال تتوفر يف مجيع القطاعات بدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية فعالة من فلوريةاهليدروكلورية 

  .ليمة بيئياًحيث التكاليف وس
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 اإلدارة السليمة بيئياً وإتالف خملفات املواد املستنفدة  ضمانووافق عدد من املمثلني على أن  -٢٠٢
لألوزون املتزايدة، مبا فيها املواد املوجودة يف املصارف، سيتمخض عن فوائد مهمة يف السعي حلماية 

بلدان النامية إن عملهم تعرض لإلعاقة وقال عدد من ممثلي ال. طبقة األوزون وختفيف حدة تغري املناخ
لعدم قدرم على معاجلة املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف املصارف نتيجة الفتقارهم للمعدات 

وأعرب . واملوارد املالية الالزمة؛ ولذلك، دعوا إىل تقدمي مساعدة هلم من الصندوق املتعدد األطراف
 مزيد من الدراسة حلجم ونطاق  ذلكطوات األخرى، مبا يفممثلون أيضاً عن دعمهم موعة من اخل

املصارف وكيفية مراقبتها وإدارا؛ وحتديد األولويات؛ ووضع حوافز فعالة إلدارة املوارد املستنفدة 
لألوزون املوجودة يف املصارف إدارة سليمة وإتالفها؛ وتشاطر املعرفة املوجودة؛ والتعاون اإلقليمي؛ 

 للحصول على موارد إضافية ملعاجلة مصارف املصادر غري تقوية املؤسسات؛ والسعيوبناء القدرات؛ و
لدان لديها التكنولوجيا والقدرات األخرى الالزمة لإلدارة الفعالة لب عدة ممثلني عرضو. التقليدية

  .ااواإلتالف مساعدة البلدان النامية التواقة ملعاجلة مسألة مصارف املواد املستنفدة لألوزون يف بلد
وقال عدة ممثلني، من بلدان متقدمة النمو وبلدان نامية على حد سواء، إنه كان للمساعدة   -٢٠٣

وقال . املالية والتقنية وعمل الصندوق املتعدد األطراف الفعال دور رئيسي يف جناح الربوتوكول
؛ قدمي مساعدة تقنية مناسبة بت بالتزاماااملتقدمة النموألطراف من البلدان ا أن تفيعديدون إنه من املهم 

وتوفري مساعدة مالية كافية من خالل الصندوق املتعدد األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية اليت اتفق 
عليها واليت تتحملها األطراف من البلدان النامية يف حتوهلا عن املواد املستنفدة لألوزون؛ ونقل 

ل عدة ممثلني إن تقوية املؤسسات لعبت دوراً هاماً يف وقا. التكنولوجيا وفقاً ملا ينص عليه الربوتوكول
 إىل استمرار التمويل لتقوية املؤسسات يف اودعو. بناء قدرة البلدان النامية يف تنفيذ الربوتوكول

 التخلص التدرجيي املعجل حتقيق أشياء أخرى،  بني وما بعده، قائلني إن من الضروري، من٢٠١٠  عام
، والتخلص من استهالك بروميد امليثيل، مبا يف ذلك فلوريةروكلورية من مركبات الكربون اهليد

قبل الشحن، ومعاجلة املسائل املتعلقة مبصارف املواد  ات مامعاجلواستخدامات احلجر الزراعي 
ويف هذا السياق، اقترح أحد املمثلني . املستنفدة لألوزون العدمية الفائدة ومكافحة التجارة غري القانونية

وحبذ ممثل آخر فصل عملية تقوية املؤسسات عن . ٢٠٣٠ملية تقوية املؤسسات إىل عام متديد ع
  . يف مناقشات اللجنة التنفيذيةفلوريةمركبات الكربون اهليدروكلورية 

يوجد دعم عام الختاذ إجراءات لتخفيض كمية بروميد امليثيل املستخدم يف احلجر الزراعي و  -٢٠٤
.  عدة ممثلني إنه توجد بدائل فعالة وجمدية اقتصادياً وغري ضارة بالبيئة، ويقولقبل الشحن ات مامعاجلو

ن تتوفر على  أ، ويتعنيخداماتأن البعض حذر من أن هذه البدائل غري متوفرة بعد جلميع االست  إال
  .قبل الشحن ات مامعاجلوصعيد عاملي قبل التخلص كلياً من اإلعفاءات ألغراض احلجر الزراعي 

 فلورية ممثلني الصعوبات اليت تواجه ختفيض استخدام مركبات الكربون الكلورية ةبضعوحدد   -٢٠٥
 مزايا هامة للصحة العامة للتأكد من  إىل ما قالوا إا باجلرعات املقننة، مشريينقيف أجهزة االستنشا

م تبذل وشددوا على أن بلدا. إمكانية توفري خيارات للمرضى واألطباء متدنية التكلفة ومتوفرة بيسر
، ولكنهم قالوا إم التطبيقاتجهوداً مستمرة لتطوير بدائل فعالة ومتدنية التكلفة تصلح جلميع 

العتماد على عملية اإلعفاءات لالستخدامات األساسية لفترة ا  إىلسيحتاجون، إىل أن يتحقق ذلك،
مثلني إىل ودعا أحد امل. فلورية، الذي حدد كموعد للتخلص من مركبات الكلور ٢٠١٠بعد عام 

  .زيادة التمويل ملعاجلة هذه املسألة
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وأعرب ممثلون من دول احمليط اهلادئ اجلزرية عن دعمهم إلنشاء خمترب لتحليل املواد املستنفدة   -٢٠٦
وأبرز عدد من املمثلني التحديات اخلاصة اليت تواجهها . لطبقة األوزون ومرفق إتالف يف منطقتهم

وقال عدة ممثلني إن الظروف املناخية للبلدان ينبغي أن تؤخذ يف .  جداًالبلدان ذات االستهالك املتدين
وقال أحد املمثلني إن بلده سيسعى إىل تعديل خط األساس .  إضافيةرقابةاحلسبان لدى النظر يف تدابري 

وأبرز أحد املمثلني الصعوبات . فلوريةالذي احتِسب الستهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية 
يت تواجهها البلدان النامية نتيجة للمواد املستنفدة لألوزون املستوردة اليت حتمل بطاقات تعريفية ال

  . سليم بيئياًمضللة، ودعا إىل إنشاء مراكز إتالف إقليمية للتمكني من إتالف هذه املواد على حنو
ويف معرض إشارة ممثل أمانة اتفاقية بازل إىل أن أحد التحديات الكربى اليت جتري مناقشتها   -٢٠٧

 املوجودة يف املخزونات ويف املصارف بطريقة سليمة بيئياً، شدد فلوريةإدارة وإتالف مركبات الكربون 
ني اتفاقية بازل لفت االنتباه إىل التآزر بيف معرض و. على أمهية تنظيم نقل النفايات عرب احلدود

 الصلة الذي اضطلعت به يف اآلونة  ذيوبروتوكول مونتريال فيما يتعلق بالنفايات، وأبرز العمل
األخرية األطراف وأمانة اتفاقية بازل، وأعرب عن اهتمامه باستمرار العمل مع األطراف يف بروتوكول 

  .مونتريال
ومية دولية، أنه بينما يوفر التربيد منافع ، وهو منظمة حكوالحظ ممثل املعهد الدويل للتربيد  -٢٠٨

مهمة فإن العديد من املواد اليت استعملت يف التربيد يف املاضي مواد مستنفدة لألوزون وتولد غازات 
ومع توقع زيادة الطلب على التربيد، ال سيما يف البلدان النامية، أعد املعهد عدداً . االحتباس احلراري

ذه التحديات، مبا يف ذلك التنسيق بني بروتوكول مونتريال وبروتوكول من التوصيات بشأن التصدي هل
كيوتو، وحتسني تصميم وصيانة معدات التربيد، ومواصلة العمل على إجياد حلول بديلة، اليت تتوفر 

ملشاريع اليت تستخدم مواد ذات قدرة عالية على إحداث االحترار ابصورة متزايدة، وإلغاء حوافز 
  .العاملي

وصى باعتمادها يف أتقرير الرؤساء املشاركني للجزء التحضريي، والنظر يف املقررات اليت   - سابعاً
  االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

قال الرئيس املشارك، يف معرض تقدمي تقرير عن اجلزء التحضريي لالجتماع، إنه جرى إجناز   -٢٠٩
لتعاون وإجياد باة ولكنها اتسمت مجيعها الكثري أثناء املرحلة التحضريية من خالل مفاوضات صعب

وشكر األطراف على جهودها العظيمة، وشكر رؤساء أفرقة االتصال على دورهم . احللول الوسط
ني وبقية املوظفني يالقيادي، كما شكر األمانة على عملها املمتاز واملتسم باملهنية، وشكر املترمجني الفور

  .مكني األطراف من أداء عملهماآلخرين الذين عملوا وراء الكواليس لت

   الثاين والعشرين لألطراف االجتماعتاريخ ومكان انعقاد  -ثامناً 
فقوا فيه على عقد االجتماع الثاين والعشرين لألطراف يف مقر وا األطراف مقرراً تاعتمد  -٢١٠

كتب، ترتيبات ، ما مل تتخذ األمانة، بالتشاور مع امل٢٠١٠أكتوبر /األمانة يف نريويب يف تشرين األول
  .مناسبة أخرى
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فيما بعد، أعلن ممثل أوغندا أن حكومة بلده ترغب يف استضافة االجتماع الثاين والعشرين   -٢١١
 األطراف بعرض حكومة أوغندا السخي، وأشري إىل أن األمانة ستناقش املسالة مع تورحب. لألطراف

  .الطرف املعين

ت القدرة العالية على إحداث االحترار العاملي البديلة املواد ذاإعالن بشأن  -مسائل أخرى   -تاسعاً 
  للمواد املستنفدة لألوزون

حدة عن أسفه ألن األطراف يف االجتماع الراهن مل تعتمد و املاأعرب ممثل واليات ميكرونيزي  -٢١٢
إحداث  إعالناً بشأن املواد ذات القدرة العالية على قدممقرراً بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية، و

وبعد ذلك، قرأ .  طرفاً وقعوا اإلعالن٣٨ االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون، وقال إن
وطلب ممثال نيوزيلندا واليابان إضافة امسي بلديهما إىل قائمة األطراف اليت . ممثل موريشيوس اإلعالن

دعم العام لبنود اإلعالن، ولكنهما قاال ستراليا واالحتاد األورويب عن الأوأعرب ممثال . قدمت اإلعالن
  .يسعهما التوقيع على اإلعالن يف االجتماع الراهن نظراً لقصر الوقت املتاح لدراسته إنه ال
وأحاط األطراف علماً باإلعالن ووافقوا، بناًء على طلب مقدمي اإلعالن، على إحلاقه بالتقرير   -٢١٣

ويرد .  اإلعالن ال يشكل موافقة اجتماع األطراف عليهوأشار الرئيس إىل أن عرض. احلايل كمرفق له
  .يف املرفق الثالث للتقرير احلايل اإلعالن بالصيغة اليت قدم ا ومل تقم األمانة بتحريره

  اعتماد املقررات من قبل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف  -عاشراً 
وترد هذه . راف احلادي والعشرينترد يف هذا الفصل املقررات اليت اعتمدها اجتماع األط  -٢١٤

  .املقررات حسب اعتمادها ومل تقم األمانة بتحريرها

  : األطراف يقرراجتماعإن   

 كوبنهاجنحالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديالت لندن و :٢١/١
  ومونتريال وبيجني لربوتوكول مونتريال

على اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون اً  طرف١٩٦  أنه صدق بارتياحأن يالحظ  - ١  
، مما ميثل مصادقة عاملية، وجيعل عدد وعلى بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

   معاهدة أخرى يف التاريخ؛ةاألطراف اليت صدقت عليهما أعلى من عدد األطراف اليت صدقت على أي
 على  طرفا١٩٣ً  كان قد صدق،٢٠٠٩ أكتوبر/ولاأل تشرين ٣١حىت  أنه أن ينوه  - ٢  

 ١٧٨ لربوتوكول مونتريال، وكوبنهاجن على تعديل  طرفا١٩٠ًتعديل لندن لربوتوكول مونتريال، و
   على تعديل بيجني لربوتوكول مونتريال؛ طرفا١٦٠ً على تعديل مونتريال لربوتوكول مونتريال، وطرفاً

بروتوكول أو توافق بعد على تعديالت  مجيع الدول، اليت مل تصدق أن حيث  - ٣  
 أو تنضم إليها، أن تفعل ذلك، آخذة يف احلسبان أن املشاركة العاملية ضرورية لضمان محاية مونتريال

 .طبقة األوزون
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  إدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون إدارة سليمة بيئياً: ٢١/٢
ة دراسة حجم ونطاق مصارف  الذي دعا يف مجلة أمور إىل مواصل٢٠/٧ باملقرر إذ يذكر

 بدء مشاريع رائدة لإلتالف بغية إعداد املواد املستنفدة لألوزون وطلب من الصندوق املتعدد األطراف
  بيانات عملية واكتساب خربة،

 أن هذه املشاريع إذا ووفق عليها يف إطار الصندوق املتعدد األطراف ستنفذ على حنو وإذ يفهم
  االتفاقات الدولية املتعلقة بالنفايات، يتسق مع القوانني الوطنية و

 التغري الكبري يف املناخ وفوائد طبقة األوزون املرتبطة بإتالف أنواع عديدة من وإذ يالحظ
  ،املواد املستنفدة لألوزون

 على هامش االجتماع الثالثني للفريق ،فيستضت  أن من أمانة األوزونأن يطلب  - ١
 بشأن حلقة دراسية ملدة يوم واحد، طراف يف بروتوكول مونتريالالعامل املفتوح العضوية التابع لأل

 يف إطار  الذي يقدمتمويلاليت تقدم إضافة إىل الكيفية حتديد وتعبئة األموال، مبا يف ذلك األموال 
طلب أيضاً من أمانة األوزون أن تدعو يالصندوق املتعدد األطراف إلتالف املواد املستنفدة لألوزون، و

 ات يف تنسيق هذا اجلهد، وأن تدعو املؤسسانظريتعدد األطراف ومرفق البيئة العاملية لالصندوق امل
   احللقة الدراسية؛ هذه حضور إىلاألخرى ذات الصلة

 يف املزيد من املشاريع الرائدة يف هاواصل نظرت  أن من اللجنة التنفيذيةأن يطلب  - ٢
، وأن تنظر يف هذا السياق يف ٢٠/٧ باملقرر  وذلك عمالً،٥بلدان األطراف العاملة مبوجب املادة 

 املواد خمزوناتتصدير تكاليف شباك ملرة واحدة يف إطار أنشطة اإلتالف اليت تقوم ا حالياً ملعاجلة 
غري الصاحلة لالستخدام يف بلد األصل يف البلدان املتدنية االستهالك املستنفدة لألوزون امعة 

  ياً؛والتخلص منها على حنو سليم بيئ
 اإلتالف ت من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استعراض تكنولوجياأن يطلب  - ٣

 بوصفها تكنولوجيا ذات قدرة عالية، وأية تكنولوجيات أخرى، وأن ٢٠٠٢احملددة يف تقريره عام 
رها جتارياً يقدم للفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالثني تقريراً عن هذه التكنولوجيات وتوف

  وتقنياً؛
  أن تطور وتنفذ، ينبغي على أن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطرافأن يوافق  - ٤

كن، أسلوباً للتحقق من الفوائد املناخية ملشاريع إتالف مصارف املواد املستنفدة مم وقت أسرع يف
ذه املشاريع، وأن يتيح هذه لألوزون اليت يديرها الصندوق املتعدد األطراف والتكاليف املرتبطة 

  املعلومات للجميع على مستوى املشروع؛
 من اللجنة التنفيذية مواصلة مداوالا بشأن مرفق خاص وأن تقدم تقريراً أن يطلب  - ٥

 هو مناسب إىل االجتماع الثالثني حسب ماعن هذه املداوالت، مبا يف ذلك اخليارات املمكنة ملرفق ما 
  وح العضوية بوصف هذا التقرير بنداً من بنود جدول األعمال؛للفريق العامل املفت
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 األطراف، ومؤسسات ال تسهم تقليدياً يف اآللية املالية، للنظر يف إتاحة دعم أن يدعو  - ٦
تعدد األطراف إلتالف املواد املستنفدة لألوزون، إذا كانت هذه األطراف املدوق نإضايف للص

  واملؤسسات يف موقف يسمح هلا بذلك؛
من اللجنة التنفيذية أن تقدم تقريراً سنوياً عن نتائج مشاريع اإلتالف إىل  يطلبأن   - ٧

أية على طلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، بناًء على هذا، وياجتماع األطراف، وأن 
ضوية قدم إىل االجتماع احلادي والثالثني للفريق العامل املفتوح العيمعلومات أخرى متاحة، أن 

هج استراتيجية على  مصممة ملساعدة األطراف املتنوعة احلجم ولديها نفايات متنوعة إلعداد نمكونات
أو الصعيد اإلقليمي ومعاجلة التخلص على حنو سليم بيئياً من مصارف املواد املستنفدة /الصعيد الوطين و

 أن تتاح هذه املعلومات لفريق إضافة إىل ذلك، ينبغي. أو أقاليمها/لألوزون املوجودة يف بلداا و
ا يف النظر يف التأثريات على الصندوق املتعدد  ولألطراف لتستنري التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

  .األطراف ومصادر التمويل األخرى ملعاجلة إتالف مصارف املواد املستنفدة لألوزون

  استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع: ٢١/٣

  ؛٢٠٠٨عام ل إىل تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مع التقدير شريإذ ي  
يف موعد  الذي طُلب فيه إىل مجيع األطراف أن تبلغ األمانة سنوياً، ١٠/١٤املقرر ب يذكّروإذ   

ستخدمها كعوامل تصنيع، ومبستويات ت اخلاضعة للرقابة اليت  باملوادسبتمرب،/ أيلول٣٠ يتجاوز ال
 انبعاثات تستخدمها لتخفيض االستخدامات، وبتكنولوجيات االحتواء اليت هذهثات النامجة عن االنبعا

  ؛ إىل أدىن حداملواد اخلاضعة للرقابة
 من ١تقرير اللجنة التنفيذية عن استخدامات األطراف العاملة مبوجب الفقرة أن  إىل وإذ يشري  

 استخدام خلص إىل أنّ )UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4(  لعوامل التصنيع من بروتوكول مونتريال٥املادة 
املستعملة كعوامل تصنيع أصبح من املواد مواد مستنفدة لألوزون أية  انبعاث عدمتكنولوجيا تفضي إىل 

   من بروتوكول مونتريال؛٥   من املادة١ األطراف العاملة مبوجب الفقرةبلدان سائداً يف 
ستعمل تمشاريع عن  ٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة إىل أنّ إبالغ األطراف العاملة وإذ يشري  

 تقدمي ضرورة عن يغين عوامل التصنيع اليت متت املوافقة عليها يف إطار الصندوق متعدد األطراف ال
   إىل األمانة؛١٠/١٤املعلومات املطلوبة مبوجب املقرر 

قلة املعلومات أنّ و، ١٠/١٤قلق إىل أنّ طرفني فقط قدما معلومات وفق املقرر ب وإذ يشري  
  املطلوب؛على املستوى  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التحليل تعوق إجراء

 اإلجراء املتبع تعرض للخطر األطراف تقدمها إىل أنّ املعلومات القليلة اليت وإذ يشري أيضاً  
ب االستهالك  استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع من حسااستبعادحالياً املتمثل يف 
  السنوي لألطراف؛
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 إىل مجيع األطراف اليت تستخدم املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع أن يطلبأن   - ١  
/  أيلول٣٠ يف موعد ال يتجاوز ١٠/١٤املعلومات املطلوبة يف املقرر األوزون  كل سنة إىل أمانة تقدم

  ؛سبتمرب
 يبلغ الطرف أمانة بعد أنينطبق   سنوي البتقدمي تقرير االلتزام أنّ حضيوأن   - ٢  

 يشرع أن إىل ،١٠/١٤ملقرر با عمالًاألوزون بأنه ال يستخدم املواد املستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع 
 وا سواء كان،، وأنّ هذا اإلجراء ملرة واحدة ينسحب على مجيع األطرافاستخدام هذه املواديف الطرف 

  ؛١٠/١٤املقرر  يف يف القائمة باء ني أو غري مدرجنيمدرج
األطراف اليت مل تقدم تقريراً إىل  كل سنة تكتب إىل أمانة األوزون أن يطلبأن   - ٣  

  ؛١٠/١٤املقرر متشياً مع أحكام  تقدمي املعلومات  منهاةطالب ٢مبوجب الفقرة 
تقدمي  إىل أمانة األوزون أن تلفت نظر جلنة التنفيذ إىل حاالت عدم يطلبأن   - ٤  

  ؛ر فيهاالتقارير للنظ
 إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وإىل اللجنة التنفيذية للصندوق يطلب أن  - ٥  

التقدم احملرز يف اليت ستعقد يف املستقبل عن املتعدد األطراف أن يشتركا يف إعداد تقرير لالجتماعات 
  ؛)٦الفقرة ( ١٧/٦ املقرر هو مطلوب يف كما من استخدامات عوامل التصنيع، تدرجيياًالتخلص 
  فتوح العضوية؛امل االجتماع الثالثني للفريق العامل يفيف هذه املسألة أن ينظر ثانية   - ٦  
  ملرفق هذا املقرر؛وفقاً  ١٠/١٤املقرر يف يستكمل اجلدول ألف  أن  - ٧  
  . ملرفق هذا املقرروفقاً ١٠/١٤املقرر يف جلدول باء يستكمل اأن   - ٨  

  املرفق
  ئمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيعقا  :اجلدول ألف

  املادة  التصنيعاستخدام عامل   الرقم
  رابع كلوريد الكربون  التخلص من ثالث كلوريد النيتروجني يف إنتاج مركبات الكلور القلوية ١
  د الكربونرابع كلوري  لويةقمركبات الكلور الاسترجاع الكلور عن طريق امتصاص غاز العادم يف إنتاج  ٢
  رابع كلوريد الكربون  املعامل بالكلورإنتاج املطاط  ٣
  رابع كلوريد الكربون نااإلندوسلفإنتاج  ٤
  رابع كلوريد الكربون  يبوبروفني ألإنتاج ا ٥
  رابع كلوريد الكربون )CSM(ليفني الكلور املسلفن أوإنتاج بويل   ٦
  ونرابع كلوريد الكرب  )PPTA(  أراميدإنتاج بوليمر ٧
مركبات الكربون الكلورية   إنتاج صفائح األلياف االصطناعية ٨

 (CFC-11) ١١ -فلوية ال
  رابع كلوريد الكربون  املعامل بالكلورإنتاج الربافني  ٩
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  املادة  التصنيعاستخدام عامل   الرقم
 الثنائيالضوئي للسالئف املكونة من البوليثريبول بريوكسيد الكيميائي  خليقالت ١٠

  ت ثنائية الوظيفةالفلور للبوليثريات كاملة الفلورة واملشتقا
مركبات الكربون الكلورية 

 (CFC-12) ١٢ -ية رفلو
اختزال البوليبريوكسيد كامل الفلورة الوسيط يف إنتاج ثنائيات اإلستر من  ١١

  البوليثريات كاملة الفلورة
مركبات الكربون الكلورية 

 (CFC-113) ١١٣ -ية رفلو
مركبات الكربون الكلورية   ة األداءإعداد ثنائيات البوليثريات كاملة الفلورة عالي ١٢

 (CFC-113) ١١٣ -ية رفلو
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج سيكالدمي ١٣
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج بوليربوبني املكلور ١٤
  رابع كلوريد الكربون   املكلورEVAإنتاج  ١٥
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج مشتقات ايزو سيانيت امليثيل ١٦
  رابع كلوريد الكربون   فينوكسي برتلدهايد- ٣إنتاج  ١٧
  رابع كلوريد الكربون   ميثلربيدين- ٥ - كلورو - ٢إنتاج  ١٨
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج امييداكلوبريد ١٩
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج بيوبروفرتين ٢٠
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج أوكسديازون ٢١
  رابع كلوريد الكربون   ميثاالنيلني املكلور-إنتاج ن  ٢٢
  رابع كلوريد الكربون   ثنائي كلورو يرتوثيازول- ٣، ١إنتاج  ٢٣
  برومو كلورو امليثان  برومة بوليمر سيترين ٢٤
  رابع كلوريد الكربون  )محض( ثنائي كلورو فينوكسي استيك أسيد -  ٤، ٢ختليق  ٢٥
 ونرابع كلوريد الكرب  ختليق ثنائي بريوكسي ثنائي الكربونات ٢٦
 رابع كلوريد الكربون  إنتاج سيانوكوباالمني املشع  ٢٧
مركبات الكربون الكلورية   إنتاج ألياف البوليايتلن عالية املُعاملْ  ٢٨

  (CFC-113) ١١٣ -فلوية
  رابع كلوريد الكربون  تصنيع أحادى كلوريد الفينيل  ٢٩
  بروموكلورو امليثان  تصنيع سلتاميسيلني ٣٠
  رابع كلوريد الكربون )مبيد(إنتاج برالثرين  ٣١
  رابع كلوريد الكربون  )أصباغ( نيتروبرتلدهايد -إنتاج أ  ٣٢
 رابع كلوريد الكربون  ثيوفيناكربوكسلدهايد-٢ - مثيل - ٣إنتاج  ٣٣
 رابع كلوريد الكربون   ثيوفينيكربوكسلدهايد -٢إنتاج  ٣٤
 رابع كلوريد الكربون   ثيوفني اإليثانول-٢إنتاج  ٣٥
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  املادة  التصنيعاستخدام عامل   الرقم
 رابع كلوريد الكربون  )DNBC - 3,5( ثنائي نيتروبرتولكلوريد -٥، ٣إنتاج  ٣٦
 رابع كلوريد الكربون   كيتون- ٣ - برتأيزوثيازول -٢، ١إنتاج   ٣٧
 رابع كلوريد الكربون   نتروبرتالديهايد-إنتاج م   ٣٨
 رابع كلوريد الكربون  إنتاج تايكلوبدين  ٣٩
 بع كلوريد الكربونرا  نترو كحول البرتيل-إنتاج بارا  ٤٠
 رابع كلوريد الكربون  إنتاج تولكلوفوس امليثيل  ٤١
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج الفلوريد متعدد الفينيلن إيدين  ٤٢
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج أسيتات رابع فلور إيتيل البرتويل  ٤٣
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج رابع بروموفينول  ٤٤

  )مجيع األرقام باألطنان املترية يف السنة(دامات عوامل التصنيع حدود استخ  :اجلدول باء
  احلدود القصوى لالنبعاثات  التعويض أو االستهالك  الطرف

  ١٧  ١٠٨٣  اجلماعة األوروبية
  ١٨١  ٢٣٠٠  الواليات املتحدة األمريكية

 صفر  صفر  كندا

 صفر  صفر  اليابان

  ١٧  ٨٠٠  االحتاد الروسي
 صفر  صفر  أستراليا

 صفر صفر  ندانيوزيل

 صفر صفر  النرويج

 صفر  صفر  آيسلندا

  ٠,٤  ٥  سويسرا
  ٢١٥,٤  ٤١٨٨  اموع
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  ٢٠١٠ من املواد اخلاضعة للرقابة لعام األساسية ات االستخدامتعيينات :٢١/٤
  :إن االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يقرر

م االقتصادي وجلنة اخليارات  مع التقدير العمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييإذ يالحظ
  التقنية الطبية التابعة له،

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

  ولة من الناحية البيئية والصحية،تقنياً واقتصادياً ومقب
أنه توجد بإىل االستنتاج الذي توصل إليه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  وإذ يشري

 فلورية تقنياً ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية مقبولةبدائل 
   انسداد الرئة املزمن،لبعض التركيبات العالجية ملعاجلة األزمة ومرض

 يف اعتباره حتليل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وتوصياته بشأن إعفاءات وإذ يضع
االستخدامات األساسية من املواد اخلاضعة للرقابة لتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت 

  تستخدم لعالج األزمة ومرض انسداد الرئة املزمن،
الستخدامات ل طلبات لتخصيص تعييناتاجتماع األطراف ينظر ألول مرة يف  أن وإذ يالحظ

  ،٥ من املادة ١األساسية املقدمة من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 أيضاً أن جلنة اخليارات التقنية الطبية قالت يف تقريرها أا واجهت صعوبة يف وإذ يالحظ

 والقرارات ٤/٢٥ األطراف وفقاً ملعايري القرار  اليت قدمتهاطلبات ختصيص التعييناتتقييم بعض 
  الالحقة ذات الصلة نتيجة لعدم توفر معلومات معينة،

 كفاية املعلومات املشار إليها يف الفقرة السابقة، فإن  عدم أيضاً أنه بغض النظر عنالحظي وإذ
 يتعلق بالكميات فيماجلنة اخليارات التقنية الطبية أولت االهتمام الواجب لصحة وسالمة املرضى 

  املوصى ا،
 يف ٥ من املادة ١ستمر الذي أحرزته عدة أطراف تعمل مبوجب الفقرة املتقدم ال بوإذ يرحب

جلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية باختفيض اعتمادها على أجهزة االستنشاق 
  ا وطرحها يف األسواق، مع التقدم يف تطوير البدائل واملوافقة التنظيمية عليهفلورية

 ٢٠١٠ يف عام فلوريةأن يأذن بإنتاج واستهالك مركبات الكربون الكلورية   - ١
جلرعات املقننة ملعاجلة األزمة با يف أجهزة االستنشاق االستخدامات األساسيةباملستويات الالزمة لتلبية 

  ومرض انسداد الرئة املزمن، كما هو مبني يف مرفق هذا املقرر؛
 أن تقدم للجنة اخليارات طلبات لتخصيص تعييناتطلب من األطراف اليت تقدم أن ي  - ٢

 لالستخدام األساسي وفقاً للمعايري الطلبات لتخصيص تعييناتالتقنية الطبية معلومات متكنها من تقييم 
 طلب ختصيص تعيينات واملقررات الالحقة ذات الصلة الواردة يف دليل ٤/٢٥اليت حددها املقرر 

  ام األساسي؛الستخدل
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 أن ٢٠١٠أن يشجع األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات األساسية يف عام   - ٣
 من النوعية الصاحلة لالستخدامات الصيدالنية فلوريةتنظر يف احلصول على مركبات الكربون الكلورية 

  بصورة أولية من املخزونات، حيثما تكون متوفرة وميكن الوصول إليها؛
 من فلوريةحلكومات اليت لديها خمزونات من مركبات الكربون الكلورية أن يشجع ا  - ٤

النوعية الصاحلة لالستخدامات الصيدالنية ميكن أن تتوفر للتصدير إىل األطراف اليت لديها إعفاءات 
 أن تبلغ أمانة األوزون ذه الكميات وجهة االتصال مبوعد ٢٠١٠لالستخدامات األساسية لعام 

  ؛٢٠٠٩ديسمرب /نون األول كا٣١يتجاوز  ال
أن يطلب من األمانة أن تعرض على موقعها على شبكة اإلنترنت تفاصيل املخزونات   - ٥

  اليت قد تكون متوفرة املشار إليها يف الفقرة السابقة؛
أن يطلب من اللجنة التنفيذية أن تنظر يف اجتماعها القادم يف استعراض يف اتفاقات   - ٦

إنتاج مركبات ب تدرجيياً يف الصني واهلند بغية السماح فلوريةن الكلورية وقف إنتاج مركبات الكربو
اإلنتاج كربون كلورية فلورية من النوعية الصاحلة لالستخدامات الصيدالنية لتلبية مستويات 

   وأية كميات يؤذن ا يف السنوات القادمة؛، يف مرفق املقرر احلايلة احملدد،املأذون اواالستهالك 
ني أن يكون لدى األطراف املدرجة يف مرفق هذا املقرر مرونة كاملة يف احلصول يتع  - ٧

 من النوعية الصاحلة لالستخدامات الصيدالنية إىل احلد فلوريةعلى كمية مركبات الكربون الكلورية 
من  أعاله، إما ١، وفقاً ملا هو مأذون به يف الفقرة ننةالالزم لتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املق

  الصادرات أو من املنتجني احملليني أو من املخزونات املوجودة؛
أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية الطبية   - ٨

التابعة له تنظيم وإرسال بعثة خرباء لدراسة املسائل التقنية واالقتصادية واإلدارية اليت تؤثر على التحول 
 إىل بدائل فلوريةستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية من أجهزة اال

تستخدم هذه املركبات يف االحتاد الروسي، وتقدمي تقرير عن نتائج هذه البعثة إىل االجتماع الثالثني  ال
  :رس فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يدإىلطلب يو. للفريق العامل املفتوح العضوية

حالة التحول يف املشاريع اليت تصنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم   -أ 
  ؛فلوريةمركبات الكربون الكلورية 

 أو غريها من العوائق اليت تعوق  أو اإلداريةالعوائق التقنية أو املالية أو اللوجستية  -ب 
  عملية التحول؛

  .وائق وتيسري التحولاخليارات املمكنة للتغلب على أية ع  -ج 
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 رفقامل

كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية املأذون ا لالستخدام يف أجهزة االستنشاق 
 *٢٠١٠ يف عام باجلرعات املقننة

  ٢٠١٠  الطرف
  ١٧٨  األرجنتني
  ١٥٦,٧  بنغالديش
  ٩٧٢,٢  الصني
  ٢٢٧,٤  مصر
  ٣٤٣,٦  اهلند

  ١٠٥  مجهورية إيران اإلسالمية
  ٣٤,٩  باكستان

  ٢١٢  االحتاد الروسي
  ٤٤,٦٨  اجلمهورية العربية السورية

  .٢٠/٢، مت اإلذن به ضمن إطار املقرر ٢٠١٠الحظ أن اإلعفاء اخلاص بالواليات املتحدة األمريكية لعام  *

 ألغراض ١١٣ - فلوريةإعفاء االستخدامات األساسية ملركبات الكربون الكلورية  :٢١/٥
   يف االحتاد الروسيالتطبيقات الفضائية اجلوية

 الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة إىل العمل  مع التقديريشريإذ 
  التابعة له،قنية املعنية باملواد الكيميائية اخليارات الت

 مناسبة ملركبات الكربون الكلورية معروفة بدائل حالياً أنه ال توجد وإذ يضع يف اعتباره
 البحث عن ه ال يزال جيري وأن، اجلوي يف االحتاد الروسيءستخدام يف صناعة الفضا لال١١٣ - فلورية

 الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٢٠٠٦أكده تقرير التقييم لعام حسب ما بدائل هلا 
 غري الرمسية ، وحسب ما تأكّد يف االجتماعاتالتابعة لهاملعنية باملواد الكيميائية وجلنة اخليارات التقنية 

  ،مع اخلرباء من االحتاد الروسي
 إمكانية استرياد مركبات الكربون الكلورية زال يدرسي ال االحتاد الروسي أنّ وإذ يالحظ

 من املخزونات العاملية املتاحة، وذلك يف بلدهاجلوي ء  لسد احتياجات صناعة الفضا١١٣ - فلورية
املعنية باملواد الكيميائية قتصادي وجلنة اخليارات التقنية عمالً بتوصيات فريق التكنولوجيا والتقييم اال

  التابعة له،
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 انبعاثاا عجنح يف احلد من استعمال هذه املركبات ومنأيضاً أنّ االحتاد الروسي وإذ يالحظ   
وفقاً للجدول الزمين للتحول التقين الذي مت وضعه بالتعاون مع جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد 

  الكيميائية،
 طناً مترياً من ١٢٠إنتاج واستهالك  ب٢٠١٠  عاملالحتاد الروسي يفيأذن أن   - ١  

 إلعفاءات االستخدامات األساسية ملركبات الكربون ١١٣ - فلوريةمركبات الكربون الكلورية 
   اجلوي؛الفضاء يف صناعة فلوريةالكلورية 
كانية استرياد مركبات الكربون يطلب إىل االحتاد الروسي مواصلة دراسة إمأن   - ٢  
 اجلوي لديه من املخزونات العاملية املتاحة، الفضاء لسد احتياجات صناعة ١١٣ - فلوريةالكلورية 

ة باملواد الكيميائية عمالً بتوصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية املعني
  التابعة له؛

ي على مواصلة بذل جهوده الستكشاف البدائل واملعوضات أن يشجع االحتاد الروس  - ٣
 .واستخدام أفضل املمارسات لتخفيض االنبعاثات

  الستخدامات املختربيةاإلعفاء الشامل ل :٢١/٦
 ١٧/١٠ التقارير اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مبوجب املقرر الحظيإذ 

  املستنفدة لألوزون يف املختربات وألغراض التحليل،املواد  بشأن استخدامات ١٩/١٨واملقرر 
اليت تتوفر لالستخدام فيها مواد  أن الفريق قد حدد يف تقريره عدداً من اإلجراءات الحظيوإذ 

  : هلا لألوزون، فيما يلي ملخصبديلة للمواد املستنفدة
ياسات جراء قإلالتحاليل اليت تستخدم فيها املادة املستنفدة لألوزون كمذيب   )أ(

  :التحليل الطيفي
  ؛يف املاء أو التربة) الزيت والدهن(هليدروكربونات ا  ‘١’
  ؛) ثنائي امليثيل املتعددسليكات(ثيكون يلسما  ‘٢’
 الرنني املغناطيسي النووي، طيف األشعة دون احلمراء وطيفعند تسجيل   ‘٣’

  ؛ اهليدروكسيلمعاملمبا يف ذلك 
ة املستنفدة لألوزون كمذيب عند التحليل بالطرق التحاليل اليت تستخدم فيها املاد  )ب(

  :الكهروكيميائية لـ
  ؛السيانوكوباالمني  ‘١’
  ؛ الربوممعامل  ‘٢’

  :ختيارية يف املادة املستنفدة لألوزون لـاال قابلية الذوبان التحاليل اليت تنطوي على  )ج(
  ؛الكاسكروسيدات  ‘١’
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  ؛مستخلصات الغدة الدرقية  ‘٢’
  ؛البوليمرات  ‘٣’

التحاليل اليت تستخدم فيها املادة املستنفدة لألوزون لتركيز املادة املراد حتليلها مسبقاً   )د(
  :بالنسبة لـ

   السائلة؛ للعقاقري ومبيدات اآلفاتالتحليل اللوين  ‘١’
 يف احلالة  للمواد الكيميائية العضوية مثل االستريويداتالتحليل اللوين  ‘٢’

  الغازية؛
   باالدمصاص؛اد الكيميائية العضوية للموالتحليل اللوين  ‘٣’

  :لتحديد) التحاليل اليودية (كربيتاتمعايرة اليود بالثيو  )ه(
  ؛اليود  ‘١’
  ؛النحاس  ‘٢’
  ؛الزرنيخ  ‘٣’
  ؛الكربيت  ‘٤’

  ؛)ةاملعايرعمليات ( اليود والربوم معاملقياسات   )و(
  :هيوحتاليل متنوعة   )ز(

  اجللد؛تصلب   ‘١’
’٢‘  ؛ن اهلالمنقطة تكو  
  ؛مسنتإلالوزن النوعي ل  ‘٣’
  الواقي من الغازات؛ القناع اختراق مرشح  ‘٤’

  :استخدام املادة املستنفدة لألوزون كمذيب يف تفاعالت املواد الكيميائية العضوية  )ح(
وذرة كسجني تكوين مركبات امليثيل الثنائية الفلور احملتوية على ذرة أ  ‘١’

  ؛نيتروجني
  : املختربات لـاستخدام عام كمادة مذيبة يف  )ط(

  ؛غسل أنابيب الرنني املغنطيسي النووي  ‘١’
  ؛ من الشحوم الزجاجيةتنظيف األدوات  ‘٢’

 االستخدامات ت بالفعلغ اليت أل١٩/١٨ و١٨/١٥ و١١/١٥ و٧/١١ إىل املقررات شرييوإذ   
  وألغراض التحليل، اتاملختربيف  من اإلعفاءات العاملية اخلاصة باالستخدامات ،التالية
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 اتمعدات املخترب ها فيمبا ،معدات التربيد وتكييف اهلواء املستخدمة يف املختربات  )أ(
  الفائقة السرعة؛معدات الطرد املركزي  مثل ،املربدة

   أو األجزاء اإللكترونية؛القطعتنظيف أو إعادة تشغيل أو إصالح أو إعادة تركيب   )ب(
  حفظ املنشورات واحملفوظات؛  )ج(
  ملخترب؛تعقيم املواد يف ا  )د(
   وهيدروكربونات النفط الكلية يف املاء؛الكشف عن وجود الزيوت ومواد التشحيم  )ه(
   القطران يف مواد رصف الطرق؛فحص  )و(
  أخذ بصمات األصابع يف الطب الشرعي؛  )ز(
  : اخلاصة بربوميد امليثيل، ما عداات وألغراض التحليلاملختربيف مجيع االستخدامات   )ح(

  :ع أو معيار لـاستخدامه كمرج  ‘١’
  معايرة املعدات اليت تستخدم بروميد امليثيل؛  -
  رصد مستويات انبعاثات بروميد امليثيل؛  -
 من بروميد امليثيل يف البضائع والنباتات بقاياحتديد مستويات   -

  والسلع؛
  دراسات السمية يف املخترب؛  ‘٢’
  املخترب؛ببدائله يف مقارنة فعالية بروميد امليثيل   ‘٣’
  كيميائي، بوصفه مادةتفاعليتم إتالفه يف ستخدامه كعامل يف املخترب ا  ‘٤’

  ؛وسيطة
  ؛ العضوية يف الفحماملواداختبار   )ط(

 والتحليل الواردة يف املرفق ات وألغراضاملختربيف شروط إعفاءات االستخدامات ب يذكّروإذ 
  تقرير االجتماع السادس لألطراف،لالثاين 

  :قرري
شمل يالتحليل لأغراض  وات الستخدامات املختربالشامل ءإلعفا انطباق اتوسيع  - ١  

 كانون ٣١ إىل ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١خالل الفترة من ) ١ (٥أيضاً البلدان العاملة مبوجب املادة 
 اموعة الثالثة ميع املواد املستنفدة لألوزون ما عدا تلك الواردة يفجل بالنسبة، ٢٠١٠ديسمرب /األول

  يم، واملرفق هاء؛املرفق جمن  األوىلاموعة وق باء،  املرفمن
 إىل ما بعد وألغراض التحليل اتستخدامات املختربال الشامل اإلعفاءالعمل بمتديد   - ٢  

  :لـ بالنسبة ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١ وحىت ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٣١
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ع املواد املستنفدة لألوزون ما عدا ميجل بالنسبة) ١ (٥األطراف العاملة مبوجب املادة   )أ(  
   املرفق جيم، واملرفق هاء؛األوىل مناموعة واملرفق باء، اموعة الثالثة من تلك الواردة يف 

املواد املستنفدة لألوزون ما ميع جل بالنسبة) ١ (٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة   )ب(  
   جيم؛ يف اموعة األوىل من املرفقعدا تلك الواردة

على حتديد الوطنية املعايري حتدد األطراف أن حتث منظماا اليت مجيع  إىل أن يطلب  - ٣  
، دف والتحليل املختربات لاعمأواستعراض املعايري اليت ختول استخدام املواد املستنفدة لألوزون يف 

   أمكن؛حيثما وحتليل خالية من املواد املذكورة، اتل خمترباعمأاعتماد نواتج و
أن يطلب إىل أمانة األوزون أن تناقش مع املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس واجلمعية   - ٤  

األمريكية الدولية لالختبار واملواد واللجنة األوروبية لتوحيد املقاييس، وسائر املنظمات املتعددة 
ام املواد املستنفدة اجلنسيات املعنية بتوحيد املقاييس لتشجعها على حتديد األساليب القائمة على استخد

لألوزون، وعلى التعجيل بتضمني أساليبها أساليب وتقنيات ومواد بديلة ال تستخدم مواد مستنفدة 
  لألوزون؛
املعنية  إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية طلبيأن   - ٥  

 وتزويد الفريق ١٩/١٨ب مبوجب املقرر الكيميائية التابعة له إكمال التقرير كما هو مطلوباملواد 
  :العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالثني مبا يلي

،  والتحليلاتاملخترب يف أعمال ملواد املستنفدة لألوزوناقائمة باستخدامات   )أ(
  بدائل هلا؛توجد    االستخدامات اليت ال ذلكمبا يف

استخدام املواد املستنفدة حتديد املعايري الدولية والوطنية اليت تقضي ب  )ب(
ستخدام املواد  اتستوجب اإلشارة إىل األساليب القياسية البديلة املناظرة اليت الولألوزون 

  املستنفدة لألوزون؛
تقنياً واقتصادياً لألطراف العاملة واألطراف غري النظر يف توفر هذه البدائل   )ج(

مثل حدود ( إحصائية تعطي نتائجبديلة  األساليب ال، والتأكد من أن٥ مبوجب املادة العاملة
  مشاة أو أفضل؛) الدقة أو الكشف

 إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيم توفر بدائل يطلبأن   - ٦  
 األطراف العاملة مبوجب يف بلدان شاملالستخدامات اليت حظرت بالفعل مبوجب اإلعفاء الل

وانب التقنية واالقتصادية، مع مواصلة عمله كما هو مبني يف اجلآخذاً يف االعتبار  ،)١( ٥ املادة
االجتماع الثالثني للفريق يف  أن يقدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وينبغي.  أعاله٥  الفقرة

 لألطراف العاملة الزمة وتوصياته بشأن ما إذا كانت اإلعفاءات استنتاجاتهالعامل املفتوح العضوية 
  ن االستخدامات اليت حظرت بالفعل؛ي استخدام مأل بالنسبة) ١( ٥ مبوجب املادة

عن يف حاالت فردية بأن حتيد ) ١(  ٥  العاملة مبوجب املادةأن يسمح لألطراف   - ٧  
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١حىت  والتحليل ات املخترب يف أعمالاحلظر احلايل على االستخدامات
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يطلب إىل األطراف أن تعاود النظر يف املسألة يف أن  مربر، واحليود أن هذا اعندما يعترب طرف م
  االجتماع الثاين والعشرين لألطراف؛

 ات املختربأعمالإىل أمانة األوزون استكمال قائمة االستخدامات يطلب أن   - ٨  
 وأن ،الشاملإلعفاء  ل١٠/١٩مبقتضى املقرر أا مل تعد مؤهلة  األطراف على اتفقتاليت والتحليل 

يف املختربات والتحليل، ملواد مستنفدة لألوزون تعد تقارير عن استخدام ا اليت ،كتب إىل األطرافت
 تسمح معايريها الوطنية حيثما إىل استخدام بدائل غري مستنفدة لألوزون، التحولمشجعةً إياها على 

  بذلك؛
املواد ن االستعاضة ع إىل األطراف مواصلة البحث حملياً يف إمكانية يطلبأن   - ٩  

 والتحليل الواردة يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم اتاملستنفدة لألوزون يف استخدامات املخترب
  ؛٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠يف تاريخ ال يتجاوز أمانة األوزون  إىل هذه املعلومات قدمياالقتصادي وت

نة اخليارات التقنية أن يشجع برنامج األمم املتحدة للبيئة على توجيه دعوة ملمثلي جل  - ١٠  
املعنية باملواد الكيميائية حلضور اجتماعات الشبكات اإلقليمية للعمل على زيادة الوعي ببدائل املواد 
املستنفدة لألوزون لالستخدام يف املختربات والتحليل، حيثما يكون أعضاء تلك الشبكة قد حددوا 

خرين من السلطات املختصة لدى األطراف وميكن دعوة ممثلني آ. بالضبط املشاكل اليت يواجهوا
  .للمشاركة يف االجتماع، حيثما اعترب ذلك ضرورياً

   واحلد منهالهالوناتإدارة االستخدامات املتبقية ل: ٢١/٧
 أن اجلمعية العامة ملنظمة الطريان املدين الدويل اعتمدت يف دورا السادسة والثالثني دركيإذ 
فريق التكنولوجيا والتقييم املنظمة على مواصلة تعاوا مع ، الذي حيث ١٢ - ٣٦ القرار ألف
 وجلنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات التابعة له، ويطلب من أمينها العام أن ينظر يف تنفيذ االقتصادي

ة االستعاضة عن اهلالونات املوجودة يف دورات املياه وأجهزة إطفاء احلرائق اليدوي  )١: (الواليات التالية
؛ ٢٠١١ يتجاوز سنة واحملركات ووحدات الطاقة االحتياطية يف الطائرات املصممة حديثاً يف موعد ال

يتجاوز  االستعاضة عن اهلالونات املوجودة يف دورات مياه الطائرات املنتجة حديثاً يف موعد ال )٢(
لطائرات املنتجة حديثاً االستعاضة عن اهلالونات يف أجهزة إطفاء احلرائق اليدوية يف ا  )٣(؛ ٢٠١١ سنة

  ؛٢٠١٤ يتجاوز سنة يف موعد ال
بأنه يتعني على األطراف أن تتأكد من أن نقل اهلالونات يتم على حنو يتفق مع ذكّر يوإذ 

  ات؛ياف باء ومع االتفاقات الدولية املتعلقة بالن٤التزامات األطراف مبوجب املادة 
 الحظ أن العوائق ٢٠٠٩باهلالونات لعام ملعنية جلنة اخليارات التقنية ا أن تقرير يشري إىلوإذ 

التشريعية اليت متنع تدفق اهلالونات املعاد تدويرها بني األطراف بِحرية ميكن أن يترتب عليه عدم توفر 
  ،اهلالونات لتلبية االحتياجات احلرجة يف املستقبل، مبا يف ذلك احتياجات صناعة الطريان

اف للتقيد بالتواريخ اإللزامية الستخدام بدائل عرب عن استمرار دعم األطريأن   - ١
  لطائرات املصممة حديثاً؛ل بالنسبةاهلالونات يف التطبيقات اليت سبق االتفاق عليها 
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 وجلنة اخليارات التقنية املعنية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادييطلب من أن   - ٢
لة، وتقدمي تقرير عن أملدين الدويل يف هذه املسباهلالونات التابعة له مواصلة إشراك منظمة الطريان ا

  التقدم احملرز يف هذه املسألة إىل االجتماع الثاين والعشرين لألطراف؛
يت أو تصدير اهلالونات ال/يشجع األطراف اليت طبقت القيود اخلاصة باسترياد وأن   - ٣

 املفروضة على القيودرض إزالة نظر يف إعادة تقييم وضعها بغت تستخلص أن تدويرها أو  أو يعادعادتست
 بتداوهلا ، حيثما أمكن،استرياد وتصدير اهلالونات اليت تستعاد أو يعاد تدويرها أو تستخلص للسماح

بِِِحرية بني األطراف لتمكينها من تلبية احتياجاا احلالية واملستقبلية، حىت يف الوقت الذي تواصل فيه 
  ملتاحة؛األطراف التحول إىل بدائل اهلالونات ا

امللوثة اليت تستعاد أو  يشجع األطراف على االمتناع عن إتالف اهلالونات غريأن   - ٤
تستخلص قبل أن تنظر يف احتياجاا احمللية ويف االحتياجات العاملية الطويلة األجل من أو تدويرها   يعاد

 يعاد تدويرها أو تستخلص  اليت تستعاد أو،امللوثة اهلالونات، وأن تنظر يف االحتفاظ باهلالونات غري
لحد من  ل أفضل ممارسات التخزين والصيانةةستخدمم ،لتلبية االحتياجات املتوقعة يف املستقبل

  االنبعاثات؛
تقييم احتياجاا احلالية والطويلة ب إبالغ أمانة األوزونيشجع األطراف على أن   - ٥

 وجلنة اخليارات التقنية املعنية االقتصاديفريق التكنولوجيا والتقييم األجل من اهلالونات ليستخدمها 
  باهلالونات التابعة له يف عمليات التقييم اليت جيرياا يف املستقبل إلدارة مصارف اهلالونات؛

واصل تشجيع األطراف على أن تبلغ، بصورة منتظمة، مستخدمي اهلالونات يأن   - ٦
طاع العسكري، بضرورة االستعداد لديها، مبن يف ذلك الصناعات البحرية وقطاع الطريان والق

لتخفيض احلصول على اهلالونات يف املستقبل، واختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة للحد من االعتماد 
  .عليها

  مصادر انبعاثات رابع كلوريد الكربون وفرص خفض انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون: ٢١/٨

 كلوريد الكربون وفرص خفضها،  رابع مصادر انبعاثاتبشأن ١٧/١٠قرر بامليذكّر إذ 
 فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف التوفيق بني بيانات االنبعاثات أعرب عنهالصعوبات اليت وا

   يف الغالف اجلوي، والتركيزات عنهااملبلَّغ
ركيزات  والت عنهاالفرق الكبري بني االنبعاثات املبلغالقلق إزاء   عنيكرر اإلعرابوإذ 

منقوص إىل األنشطة الصناعية االنبعاثات من اإلبالغ عن  شري إىل أنّ الغالف اجلوي، مما ياملالحظة يف
 من كمياا احلقيقية أو أنّ قياسات انبعاثات رابع كلوريد الكربون  كثرياً أقلالتقديرات  أن أوحد كبري

  حتتاج إىل تسوية،
أو املخزونات أو احلاويات يات  بأن رابع كلوريد الكربون ميكن أن ينبعث من العمليسلموإذ 

 النفايات السائلة أو الصلبة وعن تدفقات من نفسها على هيئة املصادر أن ينطلق منخبار أو هيئة  على
   انبعاثات،وتعترب مجيعها ،طريق املنتجات
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 دال من بروتوكول ٢ادة تدابري الرقابة مبوجب املاالمتثال ل االلتزامات بضمان وإذ يدرك
  إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون،ا يتعلق بمونتريال، فيم

  مستويات التركيز األساسية،  يف خفض االنبعاثات إىلورغبةً منه
اخلمسني و الصادر عن الدورة الثامنة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/50 بالتقرير  علماًحييطوإذ 

 ضوء املقرر يف جيياًوالتخلص منه تدرللجنة التنفيذية بشأن خفض انبعاثات رابع كلوريد الكربون 
الذي قدمته اللجنة إىل  وبالتقرير الشفوي الصادر عن االجتماع الثامن عشر لألطراف، ١٨/١٠

 تقديرات حسب السريع لالنبعاثات  والذي خلصت فيه إىل أنّ االخنفاضالجتماع العشرين لألطرافا
الواردة من الصناعة وعلى ومات علباالعتماد على املأي ( من القاعدة يعتمد على القياسالنموذج الذي 

اليت سجلتها القياسات يف الغالف اجلوي  كثرياً عن االنبعاثات يقلّ) ٧ املادةالبيانات املقدمة مبوجب 
  ،لنطاق ما هو حمدد علمياً من دورات احلياة يف الغالف اجلوي

ريد  أو أية مشتقات ملركب كلورابع كلوريد الكربونيشجع األطراف اليت تنتج أن   - ١
أو تستهلك رابع كلوريد الكربون يف عمليات التصنيع الصيدالنية أن تستعرض بياناا الوطنية /امليثان و

املتعلقة بإنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون، وأن تراجع، حيثما أمكن، االنبعاثات املقدرة، وأن 
 يف موعد ، أية بيانات جديدةزونتقدم لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، عن طريق أمانة األو

  ؛٢٠١٠سبتمرب /أقصاه أيلول
 أي إطالق من العمليات ١يف الفقرة " االنبعاثات"ألغراض التوضيح، يقصد بكلمة   - ٢

  ر أو سائل؛اواملخزونات واملنتجات وتدفقات النفايات، سواء كان ذلك على هيئة خب
، يف تقرير التقييم يتحرىدي أن إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصايطلب أن   - ٣

 يف  اليت تستعملبدائل كيميائية للمواد املستنفدة لألوزونإجياد ، ٢٠١١القادم الذي سيعده يف عام 
اليت ليست من نفس بدائل، مبا يف ذلك البدائل إجياد  وأن يتحرى،  املعفاةملواد الوسيطةااستخدامات 

 التقنية انب للجواًقدم تقييمي وأنع واملواد الوسيطة هذه، ، للمنتجات املصنوعة بعوامل التصنيالنوع
  ض هذه االستخدامات واالنبعاثات أو التخلص منها؛يفخت إلمكانيةواالقتصادية 
إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وإىل جلنة التقييم العلمي أن جيريا يطلب أن   - ٤

ة على استنفاد األوزون ولدورة حياة هذه املادة يف استعراضاً لقدرة رابع كلوريد الكربون احملتمل
 تسوية التفاوت الكبري فيما بني قيم االنبعاثات املبلَّغ عنها والقيم  حماولةدفالغالف اجلوي، 

املستخلصة من القياسات يف الغالف اجلوي، وأن يقدما تقريراً عن استنتاجاما إىل االستعراض القادم 
   سنوات؛الذي يتم مرة كل أربع

إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وإىل جلنة التقييم العلمي أن يطلب أن   - ٥
، ٤ و٣ و١الفقرات ب املتعلقةينسقا استنتاجاما ذات الصلة، مراعيين يف ذلك املعلومات اليت يتم تلقيها 

احلادي والثالثني للفريق  موعد انعقاد االجتماع  معناسبتوأن يقدما تقريراً ذا الشأن يف وقت ي
  ؛٢٠١١العامل املفتوح العضوية، لينظر فيه االجتماع الثالث والعشرون لألطراف يف عام 
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يشجع مجيع األطراف على تقدمي الدعم لبحوث الغالف اجلوي يف قياس أن   - ٦
حسني  رابع كلوريد الكربون، مع التركيز بشكل خاص على املناطق اليت توجد فيها حاجة لتاتانبعاث

  .البيانات
   والبدائل السليمة بيئياًفلوريةمركبات الكربون اهليدروكلورية  :٢١/٩

 إىل أن للتحول عن املواد املستنفدة لألوزون والتخلص منها تأثريات على محاية نظام إذ يشري
  املناخ؛

 طلب من األطراف التسريع يف التخلص من إنتاج واستهالك ١٩/٦ بأن املقرر وإذ يذكر
  ؛فلوريةت الكربون اهليدروكلورية مركبا

 ضرورة محاية مزايا تغري املناخ املصاحبة للتخلص من مركبات الكربون وإذ يدرك
  ؛فلوريةاهليدروكلورية 

 ذات القدرة املتدنية على فلورية زيادة توفر بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية وإذ يدرك
  يد وتكييف اهلواء وصناعة الرغاوي؛إحداث احترار عاملي، ال سيما يف قطاعات الترب

 أيضاً احلاجة للتأكد على حنو مناسب من تنفيذ واستخدام التكنولوجيا واملنتجات وإذ يدرك
  ذات القدرة املتدنية على إحداث احترار عاملي بطريقة مأمونة؛

  ؛١٩/٦من املقرر ) ب (١١ و٩ بالفقرتني وإذ يذكر
تقييم االقتصادي أن يقدم، يف تقريره املرحلي يطلب إىل فريق التكنولوجيا والأن   - ١

، آخر ٢٠١٠ وتقييمه الكامل الذي سيعده يف وقت الحق يف عام ٢٠١٠مايو /الذي سيعده يف أيار
 واملواد اليت فلوريةتقييم تقين واقتصادي متوفر وآخر البدائل الناشئة ملركبات الكربون اهليدروكلورية 

فريق التقييم العلمي أن يقيم يف التقييم الذي سيجريه يف ميكن أن حتل حملها؛ وأن يطلب إىل 
 على البيئة، فلورية، مستخدماً منهجية شاملة، تأثري بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية ٢٠١٠  عام

مبا يف ذلك التأثري على املناخ؛ وأن يطلب إىل فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم 
   إدماج استنتاجات تقييمهما يف تقرير جممع؛االقتصادي، كليهما،

  :٢٠١٠يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره املرحلي لعام أن   - ٢
إعداد قائمة جبميع القطاعات الفرعية اليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروكلورية   )أ(

م فيها بدائل ذات قدرة متدنية على إحداث  على التكنولوجيات اليت تستخدحمددة، وتقدمي أمثلة فلورية
احترار عاملي، وأن يبني املواد املستخدمة وظروف استخدامها وتكلفتها وكفاءة التطبيقات النسبية يف 

ها كنسبة مئوية يف هذه تاستخدام الطاقة، وأن يدرج، إىل أقصى حد ممكن، األسواق املتوفرة وحص
 املصادر، مبا يف ذلك املعلومات اليت تقدمها األطراف  وأن جيمع معلومات حمددة من شىت،األسواق

ويطلب أيضاً إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقارن هذه البدائل . والصناعة طوعاً
سيما التكنولوجيا ذات القدرة العالية على إحداث احترار عاملي اليت  بتكنولوجيات أخرى موجودة، ال

  تستخدم يف نفس القطاعات؛
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أن حيدد ويوصف تدابري التنفيذ لضمان استخدام التكنولوجيا واملنتجات البديلة ذات   )ب(
 العوائق اليت تعوق إدخال أن حيدد ويوصف أيضاًالقدرة املتدنية على إحداث احترار عاملي بأمان، و

ملصادر، مبا يف استخدامها تدرجيياً يف القطاعات الفرعية املختلفة، وأن جيمع بيانات حمددة من شىت ا
  ذلك املعلومات اليت تقدمها األطراف والصناعات طوعاً؛

 ٢٠/٨أن يوفر تصنيفاً وإعادة تنظيم للمعلومات السابقة اليت قدمت مبوجب املقرر   )ج(
 يكون مناسباً، مستكملة إىل أقصى حد ممكن عملياً، إلطالع األطراف على استخدامات حسب ما

أو /حتدث أي احترار عاملي و  ال اليتدنية على إحداث احترار عاملي أولتكنولوجيات ذات القدرة املتا
غريها من التكنولوجيات املناسبة املتوفرة جتارياً أو ستتوفر عما قريب، مبا يف ذلك التنبؤ، يف حدود ما 

بدائل املواد املستنفدة لألوزون ذات القدرة العالية على إحداث احترار عاملي بكمية هو ممكن، 
  خدمة اليت ميكن االستعاضة عنها؛املست

يطلب إىل أمانة األوزون أن تقدم إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن أن   - ٣
تغري املناخ تقرير حلقة العمل بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون ذات القدرة العالية على إحداث 

  احترار عاملي؛
ياسات والتدابري املوجهة لتجنب اختيار بدائل يشجع األطراف على تعزيز السأن   - ٤

 واملواد األخرى املستنفدة لألوزون ذات قدرة عالية على فلوريةملركبات الكربون اهليدروكلورية 
 اليت تتوفر هلا أسواق أخرى، واليت توجد هلا بدائل أثبتت فعاليتها التطبيقاتإحداث احترار عاملي يف 

 التأثريات على البيئة، مبا يف ذلك املناخ، وتليب كذلك احتياجات واستمراريتها من شأا أن تقلل
  ؛١٩/٦الصحة والسالمة واالعتبارات االقتصادية وفقاً للمقرر 

يشجع األطراف على تشجيع االستمرار يف تطوير بدائل ملركبات الكربون أن   - ٥
تدنية على إحداث احترار عاملي  واملواد األخرى املستنفدة لألوزون ذات القدرة املفلوريةاهليدركلورية 

سيما بالنسبة للتطبيقات اليت ال توجد هلا حالياً بدائل  ها، مما يقلل من التأثريات البيئية الريوزيادة توف
  وال تنطبق هذه البدائل عليها؛

يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تعمل بسرعة على التسريع يف االنتهاء من إعداد أن   - ٦
  ؛١٩/٦ وفقاً للمقرر فلوريةية املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية مبادئها التوجيه

يطلب إىل اللجنة التنفيذية، عندما تعد وتطبق معايري متويل للمشاريع والربامج أن   - ٧
  : أنفلوريةاملتعلقة بالتخلص تدرجيياً من مركبات الكربون اهليدروكلورية 

   و؛١٩/٦رر  من املق١١تأخذ يف االعتبار الفقرة   )أ(
لمناخ حيثما كان ل الفوائدمزيد من تحقيق أو حوافز ل/تنظر يف توفري متويل إضايف و  )ب(

   وذلك مناسباً؛
فوائد   حتقيقتراعي، لدى نظرها يف فعالية تكاليف املشاريع والربامج، احلاجة إىل  )ج(

   و؛مناخية
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الكربون اهليدروكلورية إثبات فعالية بدائل مركبات يف ، ١٩/٦ملقرر با عمالًتنظر،   )د(
 ذات القدرة املتدنية على إحداث احترار عاملي، مبا يف ذلك يف قطاعي تكييف اهلواء والتربيد يف فلورية

، وأن تنظر يف مشاريع التجريب ٥املناطق ذات احلرارة اجلوية العالية يف البلدان اليت تعمل مبوجب املادة 
 والتربيد اليت تستخدم بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية واملشاريع الرائدة يف قطاعي تكييف اهلواء

   سليمة بيئياً؛فلورية
ائق أو ويشجع األطراف على النظر يف استعراض السياسات واملعايري اليت تشكل عأن   - ٨

منتجات بديلة للمواد املستنفدة لألوزون ذات قدرة متدنية على إحداث واستعمال من استخدام حتد 
، هو مناسب  ما حسبذه السياسات واملعايريه حتدث أي احترار عاملي، وتعديل  املي أو الاحترار ع

  .فلورية التخلص تدرجيياً من مركبات الكربون اهليدروكلورية يفسيما  ال

   قبل الشحنات مامعاجل بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي واستخدامات: ٢١/١٠
 بأنّ استخدام ٢٠٠٦ يف تقرير التقييم الذي أعده لعام بأنّ فريق التقييم العلمي أفادإذ يسلّم 

 ال يزال استخداماً غري مراقب  قبل الشحنات مامعاجلبروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزراعي و
 ملادة مستنفدة لألوزون قد تؤخر انبعاثاا تعايف طبقة األوزون،

تقييم العلمي اليت أوضحت يضع يف اعتباره سيناريوهات التقرير الذي أعده فريق الوإذ 
 إىل ٢٠٠٧حساباا أنّ جمموع مركبات الكلور والربوم يف الغالف اجلوي سينخفض يف الفترة 

 يف املائة إذا مت حىت عام ٣,٢بنسبة ) مكافئ الكلور الفعلي يف طبقة الغالف اجلوي العليا (٢٠٥٠
  ،قبل الشحن ات ماعاجلمواحلجر الزراعي  التخلص كلياً من االنبعاثات النامجة عن ٢٠١٥

قبل  ات مامعاجلووإذ يضع يف اعتباره أنّ استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزراعي 
   ال يزال يف ازدياد يف بعض املناطق،الشحن

وإذ يقدر اجلهود اليت بذلتها األطراف للتخلص أو احلد من استخدام وانبعاثات بروميد 
  ،قبل الشحن ات مامعاجلو امليثيل يف أغراض احلجر الزراعي

 طرفاً من األطراف ٥٤ و٥ طرفاً من األطراف غري العاملة مبوجب املادة ٢٢وإذ يالحظ أنّ 
ربوميد امليثيل يف أغراض احلجر  عن استهالكها احلايل ل بيانات أبلغت٥العاملة مبوجب املادة 

 استخدمت بروميد امليثيل  طرفاً آخر من األطراف اليت٣١، وأنّ قبل الشحن ات مامعاجلوالزراعي 
 طرفاً آخر سيتوقفون يف العام القادم ١٤سابقاً هلذه األغراض خفّضت استهالكها إىل الصفر، وأنّ 

 ١ طرفاً آخر من املقرر أن يتوقّفوا عن استهالك هذه املادة يف ٢٧عن استخدام هذه املادة، وأنّ 
  ،٢٠١٠يناير /كانون الثاين

 التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي خلصت إىل أنّ )١(قوة العملوإذ يالحظ أنّ 
هناك بدائل جمدية تقنياً ميكن أن حتل حمل جزء كبري من بروميد امليثيل املستخدم يف أغراض احلجر 

                                                        
الذي أعدته  ٢٠٠٩أكتوبر /من تقرير تشرين األول)  من النص اإلجنليزي١٣٨ة الصفح (١-٩اجلدول أنظر   )١(

 . قبل الشحنات ماقوة العمل املعنية باحلجر الزراعي ومعاجل
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، وخاصة بالنسبة للخشب املنشور ومواد التغليف اخلشبية  قبل الشحنات مامعاجلالزراعي و
واحلبوب واملواد الغذائية املماثلة ومعاجلة التربة ) لدولية لتدابري الصحة النباتيةن املعايري ا م١٥  املعيار(

  ها ومعاجلة القطع اخلشبية؛تقبل زراع
، على  من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية١٥وإذ يدرك أنه من أجل االمتثال للمعيار 

 موزعة يف عدة بلدان، وأن بدائل  مرفق للمعاجلة باحلرارة٦  ٠٠٠ يوجد أكثر من وجه اخلصوص،
متوفرة يف مجيع بلدان العامل، من بينها بلدان ) ليست من نفس النوع مثل ألواح البالستيك والكرتون

؛ وإذ يشري أيضاً ١٥ لمعيارل، وال تتطلب هذه البدائل أية معاجلة وفقاً ٥عديدة تعمل مبوجب املادة 
اتات على تعزيز استخدام أساليب املعاجلة البديلة اليت  يشجع منظمات محاية النب١٥إىل أن املعيار 

  يقرها هذا املعيار؛
  استعراض، يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،وإذ يشري أيضاً إىل أنه جيري حالياً

   املعاجلة البديلة؛أساليب
ات عاجلمووإذ يشري إىل أمهية رصد استخدامات بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزراعي 

 اتتقييم مسامهة هذه االستخدامات يف انبعاثل ٧ وإعداد تقارير عنها مبوجب املادة قبل الشحن ما
  بروميد امليثيل إىل الغالف اجلوي؛

 يدرك أن عدة أطراف جنحت يف ختفيض استهالك استخدام بروميد امليثيل يف أغراض ذوإ
 البدائل، عتماد، مثل تشجيع ا عامةسياسة باعتماد تدابري قبل الشحن ات مامعاجلواحلجر الزراعي 

من " ضريبة فرضواستعراض متطلبات القواعد التنظيمية، والسماح باستخدام اخليارات البديلة، و
أو احلد من استهالك بروميد امليثيل ألغراض احلجر /على بروميد امليثيل املستورد، و" يلوث يدفع

  ؛قبل الشحن ات مامعاجلوالزراعي 
، بإدخال حتسينات يف ممارسات التبخري، احلد من استخدام  أيضاًنه ميكنوإذ يالحظ أ

بروميد امليثيل وانبعاثاته، كأن يتم استخدام هياكل متنع تسرب الغازات، وحتديد احلد األدىن الفعال 
من جرعات بروميد امليثيل، والرصد أثناء عمليات التبخري للتقليل من إعادة املعاملة باجلرعات، 

م معدات االسترداد، ومعاجلة مواد التغليف اخلشبية قبل حتميل احلاويات بدالً من معاجلة واستخدا
  ؛احلاويات احململة بأكملها

 بتقدمي بيانام السنوية عن استهالك ٧ذكر األطراف بالتزامام مبوجب املادة يأن   -  ١
 باء ٤مام مبوجب املادة التزا، وقبل الشحن ات مامعاجلوبروميد امليثيل ألغراض احلجر الزراعي 

ات معاجلوام لترخيص االجتار بربوميد امليثيل، مبا يف ذلك ألغراض احلجر الزراعي ظوضع وتنفيذ نب
  ؛قبل الشحن ما

 قبل الشحن ات مامعاجلوعو األطراف إىل مجع بيانات عن احلجر الزراعي يدأن   -  ٢
يف التقرير الذي قدمه فريق التكنولوجيا ، والنظر يف استخدام الصيغة الواردة ١١/١٣وفقاً للمقرر 

  ؛١٩٩٩أبريل /والتقييم االقتصادي يف نيسان



UNEP/OzL.Pro.21/8  

66 

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية املعنية أن   -  ٣
اً لينظر بربوميد امليثيل التابعة له أن يقدما، بالتشاور مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تقرير

  :فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالثني يتناول املسائل التالية
استعراض املعلومات املتوفرة عن اجلدوى التقنية واالقتصادية للبدائل وتقديرات   )١(

  : التاليةقبل الشحن ات مامعاجلوتوفرها لفئات احلجر الزراعي 
ن املعايري الدولية لتدابري  م١٥املعيار (خلشبية اخلشب املنشور ومواد التغليف ا  - أ 

  ؛)الصحة النباتية
  احلبوب واملواد الغذائية املماثلة؛  -ب 
  ها؛تمعاجلة التربة قبل زراع  - ج 
  الكتل اخلشبية؛  - د 
 قبل الشحن ات مامعاجلومدى توفر مواد بديلة لالستخدام يف احلجر الزراعي   )٢(

أعاله، ) ١ (٣تخدم يف االستخدامات الواردة يف الفقرة ومعدل تغلغلها يف األسواق لكي تس
  وعالقتها مبتطلبات التنظيم والعوامل األخرى اليت تتحكم يف استخدامها كبدائل؛

 لكي ٢٠٠٩ الوارد يف التقرير الذي أعدته قوة العمل عام ٩/١استكمال اجلدول   )٣(
 جرى جتميعها مبوجب هذه الفقرة، يتضمن اجلوانب االقتصادية ويأخذ يف احلسبان املعلومات اليت

 عن معلومات األطراف غري العاملة مبوجب املادة ٥وفصل معلومات األطراف العاملة مبوجب املادة 
 وفصل املعلومات املتعلقة باالستخدام ألغراض احلجر الزراعي عن املعلومات املتعلقة باستخدامات ٥

  ؛ قبل الشحن مامعاجلة
ا يف ذلك االفتراضات والقيود وحمددات األهداف وصف ملسودة منهجية، مب  )٤(

وجوانب التفاوت داخل البلد الواحد وبني البلدان وكيف تتم مراعاة جوانب التباين هذه، 
وسيستخدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي هذه املعلومات، إذا طلبت األطراف ذلك، لتقييم 

 تأثري استخدام هذه البدائل، وتأثري احلد من إنتاج اجلدوى التقنية واالقتصادية للبدائل، وتقييم
  ؛قبل الشحن ات مامعاجلوواستهالك بروميد امليثيل واستخدامات احلجر الزراعي 

يشجع األطراف على تطبيق تدابري أفضل املمارسات وتقليص استخدام بروميد أن   -  ٤
عاثاته، وجيوز أن يشتمل ذلك  وختفيض انبقبل الشحن ات مامعاجلوامليثيل ألغراض احلجر الزراعي 

ديد الضوابط على الغاز، والرصد أثناء عملية شعلى استعراض اجلرعات الالزمة لالستخدام وت
 والتدابري األخرى اليت من شأا أن ختفف جرعات بروميد امليثيل، واستعادة بروميد امليثيل التبخري

ستخدام فيها بدائل لربوميد امليثيل، وإمكانية إعادة استخدامه يف التطبيقات اليت ال تتوفر لال
 من بروميد امليثيل لدراسة إمكانية قبل الشحن ات مامعاجلوواستعراض متطلبات احلجر الزراعي 
  ؛إدخال تدابري بديلة خمففة حيثما أمكن
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يشجع األطراف على النظر يف اعتماد حوافز لتشجيع التحول إىل بدائل، مثل أن   -  ٥
 أو تدابري مالية أخرى، حيثما كان ذلك ممكناً يف إطار السياسات الوطنية اداالسترد/ برامج اإليداع

  لألطراف؛
يشجع األطراف أو املناطق على استخدام التقرير الذي أصدرته قوة العمل أن   -  ٦

 التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف قبل الشحن ات مامعاجلواملعنية للحجر الزراعي 
 إلعداد وثائق تلخص املعلومات املتعلقة باخليارات التقنية لتخفيض ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول

 ات مامعاجلواالنبعاثات، واعتماد تكنولوجيا حلت حمل بروميد امليثيل يف تطبيقات احلجر الزراعي 
، والتخفيض املتحقق، واالستثمارات الالزمة، وتكاليف التشغيل، واستراتيجيات قبل الشحن

  التمويل؛
يشجع األطراف على تنفيذ توصيات االجتماع الثالث للجنة املعنية بتدابري أن   -  ٧

  .٢٠/٦الصحة مبوجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واملشار إليها أيضاً يف املقرر 
  ٢٠١١ و٢٠١٠إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل يف عامي : ٢١/١١

يت قام ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة  األعمال المع التقدير يالحظإذ 
 اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل التابعة له،

   بالتخفيض الكبري يف تعيينات االستخدامات احلرجة يف عدة بلدان أطراف،وإذ يسلّم
 ،٢٧/٩ من املقرر ١٠بالفقرة وإذ يذكر 

 ٢٠١٠عام لستخدام احلرج املتفق عليها لفئات االبالنسبة ، لكل طرف يسمحأن   -  ١
 رهناً بالشروط املنصوص عليها يف هذا املقرر ومقرر ،املبينة يف اجلدول ألف يف مرفق هذا املقرر

، مبستويات اإلنتاج واالستهالك منطبقة، وبقدر ما تكون تلك الشروط ١/٤ - االجتماع االستثنائي 
 ات االستخداملتلبية احتياجات هذا املقرر والالزمة  املبينة يف اجلدول باء يف مرفق٢٠١٠لعام 
 ؛٢٠/٥ باإلضافة إىل الكميات املسموح ا مبوجب املقرر ة،احلرج

 املبينة يف ٢٠١١ام ع ل، لفئات االستخدام احلرج املتفق عليهالكل طرف يسمحأن   -  ٢
قرر ومقرر االجتماع رهناً بالشروط املنصوص عليها يف هذا امل، اجلدول جيم يف مرفق هذا املقرر

 ٢٠١١، مبستويات اإلنتاج واالستهالك لعام منطبقة، وبقدر ما تكون الشروط ١/٤  -  االستثنائي
أن ، على ة احلرجات االستخداملتلبية احتياجاتاملبينة يف اجلدول دال يف مرفق هذا املقرر والالزمة 

 مستويات إنتاج فق علىيواأن اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال قد يكون مفهوماً 
 ؛٩/٦ وفقاً للمقرر ،فئات استخدام إضافيةوواستهالك 

لالستخدام احلرج أو الالزمة  األطراف لترخيص كميات بروميد امليثيل تسعىأن   -  ٣
ذه الكميات أو ختصيصها على النحو املنصوص عليه يف اجلدولني ألف إصدار إذن أو تصريح 

 ؛وجيم من مرفق هذا املقرر
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يوافق و،  خبربا جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيلسهام إيقدر استمرارأن   -  ٤
 من اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ١  -  ٤ عمالً بالفرعللجنة، ينبغي  هأنعلى 

 وأن نمجيع أعضاء اللجنة احلاضريبني شمل مناقشة كاملة يتوافُق آراء ب توصياا أن تكفل إعداد
 تكفل إشراك األعضاء ذوي اخلربة ذات الصلة يف إعداد توصياا؛

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التأكد من أن توصياته بشأن أن   -  ٥
 تبين بوضوح أسباب التوصيات، وعندما  املرحلياالستخدامات احلرجة الواردة يف تقريره السنوي

 ينبغي أن تقدم جلنة اخليارات ،للحصول على مزيد من املعلوماتيتم تلقي طلبات من األطراف 
 التقنية املعنية بربوميد امليثيل املعلومات الالزمة خالل أربعة أسابيع من تقدمي تلك الطلبات؛

جيدد كل طرف له استخدام حرج موافق عليه التزامه بالتأكد من تطبيق املعايري أن   - ٦
 عند ترخيص استخدام حرج لربوميد امليثيل أو اإلذن أو التصريح ٩/٦ر  من املقر١الواردة يف الفقرة 

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

  اليت ينطبق عليها هذا املقرر؛السنوات 
 إلعفاءات االستخدامات  تعييناتاليت قدمت طلباتيطلب إىل مجيع األطراف أن   - ٧

 أن تقدم بيانات عن املخزونات مستخدمة اإلطار احملاسيب الذي اتفق عليه يف اجتماع األطراف ةاحلرج
 اإلطار احملاسيب قبل انعقاد اجتماع السادس عشر، وحيث األطراف اليت مل تقدم بعد هذا التقرير أن تقدم

  األطراف الثاين والعشرين؛
عند تقدمي طلبات تعيينات، يرجى من األطراف أن تقدم التقارير املستكملة اليت   - ٨

  :طلبت يف املقررات املتعلقة باالستخدامات احلرجة، مبا فيها
، )٣( ١/٤ -  االجتماع االستثنائياستراتيجية اإلدارة الوطنية مبوجب مقرر  ‘١’

  ؛إذا كانت توجد تغيريات كبرية
االجتماع قاعدة بيانات املواد البديلة لربوميد امليثيل مبوجب مقرر   ‘٢’

  ؛)٢ (١/٤ - االستثنائي
  مناملعلومات الالزمة لتمكني جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل  ‘٣’

رخصة أو املسموح إعداد تقرير عن كميات فئات االستخدامات احلرجة امل
  ؛ا أو املأذون ا أو الكمية اليت استخدمت

يرجى من جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل أن تلخص يف اجلدول املتعلق   - ٩
 ‘٢’) أ) (١ (١١/٦بتوصياا معلومات كل طلب تعيني تتعلق باالمتثال لكل معيار وارد يف املقرر 

 .رات األخرى ذات الصلة اليت اعتمدا األطرافواملقر‘ ٣’) ب(و‘ ١’) ب(و
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  )باألطنان املترية (٢٠١٠ لعام احلرجة املتفق عليها اتفئات االستخدام  - ألفاجلدول 
  )٣,٥٢٩(معجنات   كندا

زهور ، )١٥,٩٣٧(، خيار )١٢,٥٠(جعفيل مزروع يف صوب   إسرائيل
 زهور زينة يف حقول مفتوحة، )٦٣,٤٦٤(زينة وأبصال يف صوب 

، )٧٠,٠٠(، مشام يف صوب ويف احلقول )١,٠٤(، متر )٢٨,٥٥٤(
 - ، فراولة أرضية)٥٧,٠٦٣(شارون وغزة  - فاكهة الفراولة
  )٢٠,٠٠٠(، بطاطا حلوة )٢٢,٣٢٠(شارون وغزة 

  )٢,٠١٨(فراولة أرضية   الواليات املتحدة األمريكية

  )باألطنان املترية (٢٠١٠مستويات اإلنتاج واالستهالك املسموح ا لعام   -اجلدول باء 
  ٣,٥٢٩  كندا

  ٢٩٠,٨٧٨  إسرائيل
  *٢,٠١٨  الواليات املتحدة األمريكية

  . األرصدة املتاحةخمصوماً منها  *
  )باألطنان املترية (٢٠١١ لعام احلرجة املتفق عليها اتفئات االستخدام  -اجلدول جيم 

  )٤,٨٧(، أرز )٢٣,٨٤٠(فراولة أرضية   أستراليا
  )٥,٢٦١) (جزيرة برنس إدوارد(، فراولة أرضية )١٤,١٠٧(مطاحن   كندا

، جرتبيل مزروع يف حقول )٢٧,٦٢١(، خيار )٥,٣٥(كستناء   اليابان
، )٧٣,٥٤٨(، مشام )٧,٠٣٦(، جرتبيل مزروع يف صوب )٤٧,٤٥٠(

  )١٣,٠٥٠(، بطيخ )٦٥,٦٩١(الفلفل األخضر واحلار 
الواليات املتحدة 

  األمريكية
، مطاحن )١٧,٣٦٥( هياكل لتجهيز الغذاء NPMA، )٥,٠(سلع أساسية 
، قرعيات )٣,٧٣(، حلم خرتير مقدد وجمفف )١٣٥,٢٩٩(ومرافق جتهيز 

، مشتل أشجار حرجية )١٩,٧٢٥( حقول -، باذجنان )١٩٥,٦٩٨(
 فاكهة، أشجار مكسرات، زهور -، حمتويات مشاتل )٩٣,٥٤٧(
، نباتات زينة )١٨٣,٢٣٢(، إعادة غرس البساتني )٧,٩٥٥(
، فراولة مزروعة يف )٢٠٦,٢٣٤(، فلفل مزروع يف احلقل )٦٤,٣٠٧(

 يف احلقل ة، بندورة مزروع)٦,٠٣٦(، فراولة أرضية )٨١٢,٧٠٩(احلقل 
  )١١,٦١٢(، بطاطا حلوة )٢٩٢,٧٥١(

  )باألطنان املترية (٢٠١١مستويات اإلنتاج واالستهالك املسموح ا لعام   -اجلدول دال 
  ٢٨,٧١٠  أستراليا

  ١٩,٣٦٨  كندا
  ٢٣٩,٧٤٦  اليابان

  *١٨٥٥,٢   األمريكيةالواليات املتحدة
  . األرصدة املتاحةخمصوماً منها  *
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   باء من بروتوكول مونتريال٤تقرير عن إنشاء نظم ترخيص مبوجب املادة  :٢١/١٢
 باء من بروتوكول مونتريال تقضي بأن يقوم كل طرف، ٤ من املادة ٣ إىل أن الفقرة شرييإذ 

ة أشهر من تاريخ بدء تطبيق نظامه اخلاص بترخيص استرياد وتصدير املواد اجلديدة أو يف غضون ثالث
 من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفقات ألف وباء استعاداااملستعملة أو املعاد تدويرها أو 

  وجيم وهاء من الربوتوكول، بتقدمي تقرير إىل األمانة عن إنشاء وتشغيل ذلك النظام،
يف تعديل مونتريال لربوتوكول من جمموع األطراف  طرفاً ١٧٤ أن الحظ مع التقديريذ وإ

قد أنشأت نظماً لترخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة  طرفاً، ١٧٨مونتريال، الذين يبلغ عددهم 
   أحكام التعديل،وفقاً ملا تقتضيهلألوزون 

 اليت مل تصدق بعد ،اف يف الربوتوكول طرفاً من األطر١٢أن الحظ أيضاً مع التقدير يوإذ 
 قد أنشأت أيضاً نظم ترخيص للواردات والصادرات من املواد املستنفدة ،على تعديل مونتريال

  لألوزون،
 بأن نظم الترخيص تنص على رصد واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون سلميوإذ 

  ت، من مجع البياناومتكّن االجتار غري املشروع ا وحتظر
 ، اليت مل تصدق بعد على تعديل مونتريال، األطراف يف الربوتوكوليشجع مجيعأن   - ١

 إن مل تكن ،ملواد املستنفدة لألوزوناترخيص واردات وصادرات ل على التصديق عليه وعلى إنشاء نظم
  قد فعلت ذلك؛

 ،ألوزونملواد املستنفدة لاترخيص ل اًنظمحالياً  اليت تشغل ، كل األطرافحيثأن   - ٢
  تنفيذها وإنفاذها بفاعلية؛أنه جيري باء من الربوتوكول وعلى  ٤ وفقاً للمادة التأكد من أا منظمةعلى 

ترخيص ل اًنظمحالة إنشاء مجيع األطراف يف الربوتوكول  ة دوريأن يستعرض بصورة  - ٣
  .لربوتوكول باء من ا٤ الفقرة وفقاً ملتطلبات، املستنفدة لألوزوناسترياد وتصدير املواد 

التصديق على تعيني الرئيس املشارك اجلديد للجنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد : ٢١/١٣
   التابع لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديوتكييف اهلواء ومضخات احلرارة

ت رئيساً مشاركاً جديداً للجنة اخليارا) الربازيل(يصدق على اختيار السيد روبريتو بيكسوتو   
  .التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء ومضخات احلرارة

   من بروتوكول مونتريال٧بيانات ومعلومات قدمتها األطراف مبوجب املادة : ٢١/١٤
 بيانات تقدماليت كان ينبغي هلا أن طرفاً  ١٩٣ طرفاً من أصل ١٨٨أن شري مع التقدير إىل يإذ 

يونيه / حزيران٣٠  يف بيانااقدمتتلك األطراف من طرفاً  ٦٤قد فعلت ذلك وأن  ٢٠٠٨لعام 
  ،١٥/١٥ملقرر يه الا ينص ع ملفقاً قبله ووأ ٢٠٠٩

مجهورية كوريا  أنغوال،: ٢٠٠٨تقدم بعد بيانات عام أن األطراف التالية مل  بقلق يالحظإال 
  الشعبية الدميقراطية، مالطة، ناورو، اإلمارات العربية املتحدة،
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 يف حالة يضعها ٧ للمادة  وفقا٢٠٠٨ً بياناا لعام تقدمي هذه األطراف  إىل أن عدمشرييوإذ 
  ى األمانة بياناا املتأخرة،تتلقإىل أن البيانات مبوجب بروتوكول مونتريال بتقدمي عدم امتثال اللتزاماا 

ييم  يعوق املتابعة والتقاملناسب البيانات يف الوقت تقدمي األطرافعدم   إىل أنّأيضاًشري يوإذ 
  ل مونتريال، بروتوكومبوجبمتثال األطراف اللتزاماا الالفعالين 

يونيه من كل عام ييسر إىل حد كبري / حزيران٣٠ تقدمي البيانات يف أن شري كذلك إىليوإذ 
عمل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال يف مساعدة األطراف 

 ينص عليها من الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة اليت ٥ من املادة ١ة العاملة مبوجب الفقر
  الربوتوكول،
على التعاون عن كثب، حيثما كان  يف هذا املقرر املذكورةث األطراف حيأن   - ١

  ؛املنفذة لتقدمي البيانات املطلوبة إىل األمانة بوصفها مسألة عاجلةوكاالت ال مع مناسباً،
   اجتماعها التايل؛يف تلك األطراف حالة استعراض املنفذةلجنة الإىل طلب يأن   - ٢
 بيانات االستهالك واإلنتاج مبجرد توفر االستمرار يف تقدميشجع األطراف على يأن   - ٣

و يونيه من كل عام، على حن/ حزيران٣٠ ال يتجاوز، ويفضل أن يتم ذلك يف موعد ااألرقام اخلاصة 
  .١٥/١٥ ما اتفق عليه يف املقرر

 قبل ات مامعاجلو الزراعيحلجر  ألغراض ا بروميد امليثيل تقدمي بيانات عن استخدام:٢١/١٥
  الشحن

 ال ختضع حالياً لرقابة قبل الشحن ات مامعاجلو الزراعياحلجر  تطبيقات  إىل أنشرييإذْ 
  بروتوكول مونتريال،

 هذه التطبيقات قد ال تكون البيانات اليت تقدمها بعض األطراف عن  أن إىلأيضاًشري يوإذْ 
  ،كاملة

 عدم االمتثال لاللتزامات بتقدمي بيانات عن استخدام  صعوبة تقييمإىلشري كذلك يوإذْ 
معاجلة املتبع حالياً يف  بسبب اإلجراء قبل الشحن ات مامعاجلو الزراعياحلجر بروميد امليثيل يف 

  ال، من بروتوكول مونتري٧ مبوجب املادة اليت تقدمالبيانات 
 عن أعوام قبل الشحن ات مامعاجلو الزراعي بعد بيانات احلجر تقدم اليت مل ، األطرافثحي

 هذه البيانات سنوياً، تقدميث مجيع األطراف على حي وتقدمي هذه البيانات، أن تسارع إىل ، علىسابقة
  . من بروتوكول مونتريال٧ من املادة ٣قرة  الفوفقاً ملا تنص عليه

  ة التنفيذعضوية جلن ٢١/١٦
 بالعمل الذي قامت به جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم  مع التقديرحييط علماًأن   -  ١  

  ؛٢٠٠٩االمتثال لربوتوكول مونتريال يف عام 



UNEP/OzL.Pro.21/8  

72 

 استمرار عضوية أرمينيا، وأملانيا، وسري النكا، والنيجر، ونيكاراغوا يف يؤكدأن   -  ٢  
الواليات املتحدة ، ومصر، وسانت لوسياواألردن، واللجنة ملدة عام آخر، واختيار االحتاد الروسي، 

  ؛٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ من  أعضاء يف اللجنة ملدة عامني اعتباراًاألمريكية
إليزابيث  ة للجنة، والسيداًرئيس) مصر (عزت لويس باختيار السيد حييط علماًأن   - ٣  
يناير /كانون الثاين ١ من دة عام واحد اعتباراً للجنة التنفيذ ملة للرئيس ومقررةنائب) أملانيا (مونزارت

٢٠١٠.  

 اليت تنظم ألحكام الربوتوكول ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ عامي بنغالديش يفعدم امتثال : ٢١/١٧
مركبات الكربون ( املرفق ألف يف األوىل اموعة  الواردة يفاستهالك املواد اخلاضعة للرقابة

  )فلوريةالكلورية 
، ١٩٩٠أغسطس / آب٢ على برتوكول مونتريال يف د صدقتق بنغالديش  أنّشري إىل يإذ

نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ يف كوبنهاجن، وعلى تعديل ١٩٩٤مارس / آذار١٨وعلى تعديل لندن يف 
طرف عامل مبوجب الفقرة  إىل  مصنفة، وهي٢٠٠١يوليه / متوز٢٧وعلى تعديل مونتريال يف ، ٢٠٠٠

  ، من الربوتوكول٥ من املادة ١
 من الصندوق اً دوالر٦ ٣٣٩ ٧٦٥ اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغ أنّ إىل أيضاًشري يوإذ 

   من الربوتوكول،١٠  االمتثال مبوجب املادةمن بنغالديش لتمكنياملتعدد األطراف 
 اخلاضعة للرقابة وادامل بيانات االستهالك السنوي من قدمتبنغالديش يالحظ أنّ أن   - ١
 اًطن ١٥٤,٩ الذي بلغ) فلوريةمركبات الكربون الكلورية ( املرفق ألف  يف اموعة األوىلاملدرجة يف

عام يف استنفاد األوزون  حمسوبة بِدالةاً  طن١٥٨,٣بلغ و ٢٠٠٧ عاميف  استنفاد األوزون حمسوبة بِدالة
يف هذين العامني، الذي يبلغ ذا الطرف املسموح به هلستهالك لال احلد األعلى يتجاوز وهذا، ٢٠٠٨
 فإن هذا الطرف غري لذلك،من هذه املواد اخلاضعة للرقابة، واستنفاد األوزون  حمسوبة بِدالةاً ن ط٨٧,٢

   مبوجب الربوتوكول؛عامنيين الذممتثل لتدابري الرقابة املفروضة على هذه املواد يف ه
 إىل بسرعة عمل لضمان عودا قدمت خطة بنغالديش أنّ مع التقدير يالحظأن   - ٢

 تلتزم مبوجبها، فلوريةابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على مركبات الكربون الكلورية تداالمتثال ل
  :مبا يلي ، اآللية املالية للربوتوكولبسري عمل، دون اإلخالل بنغالديش

  :عنيزيد  ا الإىل م فلورية استهالك مركبات الكربون الكلورية ضيفخت  )أ(
  ؛٢٠٠٩  عاماألوزون يفاستنفاد  حمسوبة بِدالة طناً ١٤٠  ‘١’
 باستثناء، ٢٠١٠ يف عام استنفاد األوزون  بِدالةة حمسوب األطناننمصفر   ‘٢’

   األطراف؛جتيزهااالستخدامات األساسية اليت قد 
، مبا يف  املواد املستنفدة لألوزونوتصدير إصدار تراخيص استرياد ها بشأن نظامرصد  )ب(

  ؛ذلك حتديد حصص الواردات
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الديش على العمل مع وكاالت التنفيذ املختصة لتنفيذ خطة عملها ث بنغحيأن   - ٣
  ؛فلوريةللتخلص من استهالك مركبات الكربون الكلورية 

رصد عن كثب التقدم الذي حترزه بنغالديش فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها يأن   - ٤
 الوفاء بتدابري وما دام الطرف يسعى إىل. فلوريةوالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية 

الرقابة احملددة يف الربوتوكول، فإنه ينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف 
لتمكينها من  تلقي املساعدة الدولية يفبنغالديش أن تستمر ويف هذا الصدد، ينبغي . يفي بالتزاماته

فيما  اجتماع لألطراف يعتمدهااإلرشادية اليت قد لتدابري قائمة االوفاء بالتزاماا مبوجب البند ألف من 
  االمتثال؛يتعلق بعدم 
مبوجب البند باء حيذّر بنغالديش من أا إذا مل تعد إىل االمتثال فإن األطراف، أن   - ٥

 فيما يتعلق بعدم االمتثال، ستنظر يفاجتماع لألطراف اليت قد يعتمدها اإلرشادية قائمة التدابري من 
 التدابري إمكانية اختاذ هذهوقد تشمل .  اإلرشاديةقائمة التدابريشى مع البند جيم من ااذ تدابري تتماخت

 موضوع عدم فلوريةمثل ضمان قطع إمدادات مركبات الكربون الكلورية ، ٤إجراءات جتيزها املادة 
  .االمتثال، حىت ال تسهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال

اليت تنظم ربوتوكول  ألحكام ال٢٠٠٨ و٢٠٠٧يف عامي  البوسنة واهلرسكعدم امتثال : ٢١/١٨
مركبات الكربون (استهالك املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل يف املرفق ألف 

  )فلوريةالكلورية 
 تشرين ٣٠ أن البوسنة واهلرسك صدقت على بروتوكول مونتريال يف إىلشري يإِذْْ 

أغسطس / آب١١ ومونتريال التابعة له يف كوبنهاجن، وعلى تعديالت لندن و١٩٩٣نوفمرب /لثاينا
   من الربوتوكول،٥ من املادة ١طرف عامل مبوجب الفقرة إىل فئة ، وأا مصنفة ٢٠٠٣

دوالر من الصندوق  ٣ ٤٢١ ٢٣١ أن اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغ إىل أيضاًشري يوإذْ 
  ، من الربوتوكول١٠تمكني البوسنة واهلرسك من االمتثال وفقاً للمادة لاملتعدد األطراف 

اخلاضعة واد امل البوسنة واهلرسك أبلغت عن استهالك سنوي من  إىل أنّيشريأن   - ١
اً  طن٢٢,١ بلغ) فلوريةمركبات الكربون الكلورية  (يف املرفق ألفاموعة األوىل للرقابة الواردة يف 

استنفاد األوزون يف عام  حمسوبة بِدالةأطنان  ٨,٨ و٢٠٠٧اد األوزون يف عام  استنفحمسوبة بِدالة
 حمسوبة بِدالة أطنان ٣,٦ هلذين العامني، الذي يبلغاملسموح به وهذا يزيد عن احلد األعلى ، ٢٠٠٨

ا ذه وبالتايل فإن،  األوزونداملواد اخلاضعة للرقابة اليت هلا القدرة على استنفامن   األوزونداستنفا
  هذه املواد؛لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على يف هذين العامني  عدم امتثال حالةيف  الطرف

خطة عمل لضمان عودا قدمت  البوسنة واهلرسك أنّشري مع التقدير إىل يأن   - ٢
، فلوريةة تدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على مركبات الكربون الكلورياالمتثال ل إىل بسرعة
  :مبا يلي ، اآللية املالية للربوتوكولبسري عمل البوسنة واهلرسك، دون اإلخالل تلتزم مبوجبهاواليت 

  : إىل ما ال يزيد علىفلورية استهالك مركبات الكربون الكلورية ضيفخت  )أ(
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من املواد اليت هلا قدرة على استنفاد األوزون  حمسوبة بِدالة  األطناننم صفر  ‘١’
  ؛٢٠٠٩د األوزون يف استنفا

من املواد اليت هلا قدرة على استنفاد األوزون  حمسوبة بِدالة  األطناننمصفر   ‘٢’
 قد  االستعماالت الضرورية اليت، باستثناء٢٠١٠استنفاد األوزون يف 

  يزها األطراف؛جت
 املعمول  املواد املستنفدة لألوزونوتصديرصدار تراخيص استرياد إل هانظامرصد أن ي  )ب(

  ؛به لديها، مبا يف ذلك حتديد حصص الواردات
ث البوسنة واهلرسك على العمل مع وكاالت التنفيذ املختصة لتنفيذ خطة حيأن   - ٣

  ؛فلورية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية عملها
لتقدم الذي حترزه البوسنة واهلرسك يف تنفيذ خطة عملها ويف يرصد عن كثب اأن   - ٤
دام الطرف يسعى إىل الوفاء بتدابري الرقابة   وما .فلورية مركبات الكربون الكلورية  مناًدرجييالتخلص ت

احملددة يف الربوتوكول، ينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف يفي 
لتمكينها من الدولية  تلقي املساعدة يف أن تستمر البوسنة واهلرسكويف هذا الصدد، ينبغي . بالتزاماته

فيما اليت قد يتخذها اجتماع لألطراف اإلرشادية  قائمة التدابريالوفاء بالتزاماا مبوجب البند ألف من 
  االمتثال؛يتعلق بعدم 
مبوجب حيذّر البوسنة واهلرسك من أا إذا مل تعد إىل االمتثال فإن األطراف، أن   - ٥

فيما يتعلق بعدم االمتثال، اجتماع لألطراف اليت قد يعتمدها ية اإلرشادقائمة التدابري البند باء من 
 التدابري هذهوقد تشمل .  اإلرشاديةقائمة التدابري اختاذ تدابري تتمشى مع البند جيم من ستنظر يف

 فلوريةمثل ضمان قطع إمدادات مركبات الكربون الكلورية ، ٤إمكانية اختاذ إجراءات جتيزها املادة 
  .متثال، حىت ال تسهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثالموضوع عدم اال

  نترياللربوتوكول موواليات ميكرونيزيا املوحدة عدم امتثال : ٢١/١٩
واد املأبلغت عن استهالك سنوي من قد  واليات ميكرونيزيا املوحدة شري إىل أنّيأن   - ١

 ٠,٥  بلغ)فلوريةمركبات الكربون الكلورية (املرفق ألف  يفاموعة األوىل اخلاضعة للرقابة الواردة يف 
املسموح به ستهالك لال أعلى من احلد األعلىأي ، ٢٠٠٧يف عام استنفاد األوزون  حمسوبة بِدالةطن 

من املواد اخلاضعة استنفاد األوزون  حمسوبة بِدالة طن ٠,٢ ، الذي يبلغذا الطرفيف تلك السنة هل
ا يف حالة عدم امتثال يف هذه السنة لتدابري الرقابة املفروضة على تلك املواد مبوجب للرقابة، وبالتايل فإ

   الربوتوكول؛
إىل أنّ واليات ميكرونيزيا املوحدة أفادت، استجابة لطلب بتقدمي يشري إال أنه   - ٢

لذي التراخيص ا إصدار توضيح لسبب الزيادة يف استهالكها، بأنها قد شرعت يف إعمال نظامها بشأن
  ؛٢٠٠٧نوفمرب /بدأ إنفاذه يف تشرين الثاين

 إىل االمتثال ٢٠٠٨ويشري أيضاً إىل عودة واليات ميكرونيزيا املوحدة يف عام   - ٣
  ؛ فصاعدا٢٠٠٩ً اعتباراً من سنة فلوريةاللتزاماا بشأن حظر واردات مركبات الكربون الكلورية 
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بشأن االمتثال اللتزاماته مبوجب الطرف  اهذحيرزه لتقدم الذي يرصد عن كثب اأن   - ٤
  .الربوتوكول

 استهالك املواد الذي ينظم ألحكام الربوتوكول ٢٠٠٨عدم امتثال املكسيك يف عام : ٢١/٢٠
  )رابع كلوريد الكربون(يف املرفق باء الواردة يف اموعة الثانية اخلاضعة للرقابة 

، وعلى ١٩٨٨مارس / آذار٣١  أن املكسيك صدقت على بروتوكول مونتريال يفشري إىليإذ 
سبتمرب / أيلول١٦ يف كوبنهاجن، وعلى تعديل ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١١تعديل لندن يف 

سبتمرب / أيلول١٢، وعلى تعديل بيجني يف ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨، وعلى تعديل مونتريال يف ١٩٩٤
  ،وتوكول من الرب٥ من املادة ١طرف عامل مبوجب الفقرة إىل ، وأا مصنفة ٢٠٠٧

 من الصندوق ت دوالرا٩٦ ٠٧٣ ٧٠٣ إىل أن اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغ أيضاًشري ي وإذ
   من الربوتوكول،١٠  للمادة االمتثالمن املكسيك لتمكنياملتعدد األطراف 

من املواد اخلاضعة  ٢٠٠٨يف عام عن استهالكها السنوي  أبلغت املكسيكأن   - ١
حمسوبة  طناً ٨٨,٠ بلغ ، الذي) كلوريد الكربونرابع(املرفق باء يف الثانية يف اموعة الواردة للرقابة 

 استهالك بتخفيض ١٨/٣٠تمشى مع التزامها الوارد يف املقرر ت   الوهي كمية استنفاد األوزون، بدالة
 يف ذلك  استنفاد األوزونحمسوبة بدالةاً  طن٩,٣٧٦ال يزيد على   كلوريد الكربون إىل مارابعمركبات 

تثل لتدابري الرقابة اخلاصة ذه املادة مبوجب الربوتوكول يف ذلك مم غري، وبالتايل فإن هذا الطرف لعاما
  العام؛

 لالمتثال  بسرعةعمل لضمان عوداخطة سجل مع التقدير تقدمي املكسيك يأن   - ٢
نفسها ا ملكسيك ا كلوريد الكربون، تلزم رابعلتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على استهالك 

  :مبا يلي  ،دون اإلخالل بعمل اآللية املالية للربوتوكول، حتديداً
يزيد عن   وما بعده إىل ما ال٢٠٠٩  عاموريد الكربون يف كلرابع استهالك ختفيض  )أ(

  ؛ استنفاد األوزون بدالةةحمسوب انطناأل من صفر
دة لألوزون املعمول به استرياد وتصدير املواد املستنف نظام إصدار تراخيص رصد  )ب(

  لديها، مبا يف ذلك حتديد حصص الواردات؛
ث املكسيك على العمل مع وكاالت التنفيذ املختصة لتنفيذ خطة عملها حيأن   - ٣

   كلوريد الكربون؛رابع من استهالك مركبات اًللتخلص تدرجيي
لتخلص  عن كثب التقدم الذي حترزه املكسيك يف تنفيذ خطة عملها ويف ايرصدأن   - ٤

وما دام الطرف يسعى للوفاء بتدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول، ينبغي .  كلوريد الكربونرابع من
أن ينبغي ويف هذا الصدد،  .االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف يفي بالتزاماته

لك االلتزامات طبقاً للبند ألف من قائمة ملكسيك تلقي املساعدة الدولية ملساعدا على الوفاء بتاتواصل 
   عدم االمتثال؛يف حالةالتدابري اإلرشادية اليت ميكن أن يتخذها مؤمتر األطراف 

مبوجب البند باء من  من أا إذا مل تعد إىل االمتثال فإن األطراف، ملكسيكحيذّر اأن   - ٥
 اختاذ فيما يتعلق بعدم االمتثال، ستنظر يف اجتماع لألطرافاليت قد يعتمدها اإلرشادية قائمة التدابري 
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 التدابري إمكانية اختاذ إجراءات هذهوقد تشمل .  اإلرشاديةقائمة التدابريتدابري تتمشى مع البند جيم من 
تسهم  مثل ضمان قطع إمدادات رابع كلوريد الكربون موضوع عدم االمتثال، حىت ال، ٤جتيزها املادة 

  .ار حالة عدم االمتثالاألطراف املصدرة يف استمر

نظم ت يتال ألحكام الربوتوكول ٢٠٠٧ يف عام اململكة العربية السعوديةعدم امتثال : ٢١/٢١
مركبات الكربون (، ألفيف املرفق الواردة يف اموعة األوىل استهالك املواد اخلاضعة للرقابة 

  ، وطلب وضع خطة عمل)الكلورية فلورية
 وتعديلي لندن  صدقت على بروتوكول مونتريالبية السعوديةاململكة العر أن شري إىليإذ 

 من ٥ من املادة ١طرف عامل مبوجب الفقرة  ك، وأا مصنفة١٩٩٣مارس / آذار١ يف كوبنهاجنو
  ،الربوتوكول

 من الصندوق  دوالرا٢ً ٣٧٨ ٤٨٥ إىل أن اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغ أيضاًشري ي وإذ
   من الربوتوكول،١٠ للمادة وفقاً االمتثال من كة العربية السعوديةاململ لتمكنياملتعدد األطراف 

من املواد  ٢٠٠٧يف عام عن استهالكها السنوي  أبلغت اململكة العربية السعوديةأن   - ١
 الذي بلغ) مركبات الكربون الكلورية فلورية (األوىل يف املرفق ألفاموعة الواردة يف اخلاضعة للرقابة 

وهي كمية أكرب من احلد األقصى املسموح للطرف  ،وبة بدالة استنفاد األوزونسحم طناً ٦٥٧,٨
من هذه املواد اخلاضعة للرقابة يف تلك   استنفاد األوزونحمسوبة بدالة طناً ٢٦٩,٨باستهالكه والبالغ 

 يف ذلك تثل لتدابري الرقابة اخلاصة ذه املواد مبوجب الربوتوكولمم غريالسنة، وبالتايل فإن هذا الطرف 
  العام؛

 يف ،يطلب إىل اململكة العربية السعودية أن تقدم إىل األمانة على وجه السرعةأن   - ٢
 خطة عمل تتضمن نقاطاً مرجعية حمددة زمنياً، لتنظر فيها ،٢٠١٠مارس / آذار٣١تاريخ ال يتجاوز 

  جلنة التنفيذ يف اجتماعها القادم، لضمان عودة هذا الطرف لالمتثال بسرعة؛
التخلص فيما يتعلق ب اململكة العربية السعودية عن كثب التقدم الذي حترزه يرصدأن   - ٣

وما دام الطرف يسعى للوفاء بتدابري الرقابة احملددة يف . فلوريةمركبات الكربون الكلورية من 
 .اته بالتزام يفيالربوتوكول، فإنه ينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف

الوفاء لتمكينها من  املساعدة الدولية أن يستمر تلقي اململكة العربية السعودية ينبغي ويف هذا الصدد،
يف ألطراف لاليت ميكن أن يتخذها مؤمتر  اإلرشاديةالتدابري قائمة  بتلك االلتزامات طبقاً للبند ألف من

   عدم االمتثال؛حالة
ن أا إذا مل تعد إىل االمتثال فإن األطراف، حيذّر اململكة العربية السعودية مأن   - ٤

فيما يتعلق بعدم اجتماع لألطراف اليت قد يعتمدها اإلرشادية قائمة التدابري مبوجب البند باء من 
 هذهوقد تشمل .  اإلرشاديةقائمة التدابري اختاذ تدابري تتمشى مع البند جيم من االمتثال، ستنظر يف

مثل ضمان قطع إمدادات مركبات الكربون الكلورية ، ٤اءات جتيزها املادة التدابري إمكانية اختاذ إجر
  . موضوع عدم االمتثال، حىت ال تسهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثالفلورية
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  امتثال جزر سليمان لربوتوكول مونتريال: ٢١/٢٢
املواد اخلاضعة من  ٢٠٠٦يف عام عن استهالكها السنوي أبلغت جزر سليمان أن   - ١

 ١,٤ بلغ ، الذي)مركبات الكربون الكلورية فلورية (ألفاملرفق الواردة يف اموعة األوىل يف للرقابة 
يتجاوز احلد األقصى املسموح هلذا الطرف باستهالكه ، وهو مقدار  استنفاد األوزونحمسوبة بدالةطناً 

من هذه املواد اخلاضعة للرقابة، وبالتايل  ألوزون استنفاد احمسوبة بدالة طناً ١,١يف تلك السنة والبالغ 
  تثل يف ذلك العام لتدابري الرقابة اخلاصة ذه املواد مبوجب الربوتوكول؛مم غريفإن هذا الطرف 

إال أنه يالحظ أن جزر سليمان، يف ردها على طلب تفسري الزيادة يف استهالكها   - ٢
لعشرين لألطراف، أفادت أنه قد مت تعديل قانون  الصادر عن االجتماع ا٢٠/١٨الوارد يف املقرر 

 قيود على الواردات من مركبات ض ليتضمن فر٢٠٠٧اجلمارك والرسوم املعمول به لديها يف عام 
  ، ولذلك فإن هذا القانون مل يطبق يف األعوام اليت سبقت ذلك العام؛فلوريةالكربون الكلورية 

 والتزامها باحلد من ٢٠٠٧ثال يف عام  كذلك عودة جزر سليمان إىل االمتيالحظو  - ٣
  ؛٢٠٠٨ الذي دخل حيز النفاذ منذ عام فلوريةالواردات من مركبات الكربون الكلورية 

فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته  هذا الطرفرزه حي عن كثب التقدم الذي يرصدأن   - ٤
  .مبوجب الربوتوكول

  عدم امتثال الصومال لربوتوكول مونتريال : ٢١/٢٣
 كوبنهاجن و أن الصومال صدق على بروتوكول مونتريال وتعديالت لندنشري إىل يإذْ

من   ١  طرف عامل مبوجب الفقرة إىل، وأنه مصنف٢٠٠١أغسطس / آب١ يف وبيجنيونتريال وم
   من الربوتوكول،٥ املادة

 بعد برنامج وطين مصدق عليه من  لديه وإن كان ال يوجد الصومالإىل أنوإذ يشري أيضاً 
 أثناءجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، فإن برناجماً وطنياً قد قُدم إىل اللجنة لتنظر فيه الل

  اجتماعها التاسع واخلمسني، وقد أُوصي باعتماده،
واد اخلاضعة للرقابة، امل من ٢٠٠٧عام  يف عن استهالك سنويأبلغ الصومال أن   - ١
حمسوبة اً  طن٧٩,٥ بلغ ،)فلورية الكلورية الكربونمركبات  (املرفق ألفيف اموعة األوىل الواردة يف 

ه يف ذلك العام، ذا الطرف باستهالكهلاملسموح  قصىيتجاوز احلد األاستنفاد األوزون، وهو ما  بدالة
 بالتايل فإن، وهذه املواد اخلاضعة للرقابةمن استنفاد األوزون حمسوبة بدالة اً  طن٣٦,٢ الذي يبلغ

  تلك املواد؛ لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على  يف ذلك العام عدم امتثالالصومال يف حالة
عام  يف فلورية الصومال من مركبات الكربون الكلورية استهالكأن إال أنه يالحظ   - ٢

  اليت يفرضهافلورية مبوجب تدابري الرقابة على مركبات الكربون الكلورية  كان ممتثالً اللتزاماته٢٠٠٨
  وتوكول مونتريال يف ذلك العام؛بر
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 اً، نظام٢٠/١٩ املقرر يشري مع التقدير إىل أن الصومال استحدث، كما نصأن   - ٣
 اًفذامبا يف ذلك حتديد حصص االسترياد، أصبح نملواد املستنفدة لألوزون، اترخيص استرياد وتصدير ل

  ؛٢٠٠٩أكتوبر /منذ تشرين األول
إىل  تضمن عودته بسرعة ،أن الصومال قدم خطة عمل  مع التقدير إىل أيضاًشرييأن   - ٤

 ألزم الصومال ،فلوريةاالمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول على مركبات الكربون الكلورية 
  :، مبا يأيت اآللية املالية للربوتوكولبعملخالل اإل دون ، حتديداًمبوجبهانفسه 

يتجاوز   ال إىل ما٢٠١٠يف  فلوريةلورية  استهالك مركبات الكربون الكختفيض  )أ(
 اليت قد جتيزها األساسية االستعماالت باستثناءاستنفاد األوزون  حمسوبة بداللة ناطناأل  مناًصفر

  األطراف؛
مبا يف ذلك ، تراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزونصدار إل هرصد نظام  )ب(

  حصص االسترياد؛حتديد 
 التنفيذ املختصة لتنفيذ خطة عملهال على العمل مع وكاالت ث الصومحيأن   - ٥

  ؛فلوريةللتخلص من استهالك مركبات الكربون الكلورية 
 تنفيذ خطة عمله والتخلص يفرزه الصومال من تقدم حي عن كثب ما يرصدأن   - ٦

 الرقابة احملددة ما دام الطرف يسعى للوفاء بتدابريوأنه . فلورية من مركبات الكربون الكلورية اًتدرجيي
يف و. يف الربوتوكول، ينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف يفي بالتزاماته

 االلتزامات املساعدة الدولية لتمكينه من الوفاء بتلكيستمر يف تلقي للصومال أن ينبغي هذا الصدد، 
عدم بالنسبة حلالة ألطراف لميكن أن يتخذها مؤمتر اليت اإلرشادية  التدابريقائمة مبوجب البند ألف من 

  االمتثال؛
مبوجب البند باء من عد إىل االمتثال فإن األطراف، ي من أنه إذا مل الصومالحيذّر أن   - ٧

 اختاذ فيما يتعلق بعدم االمتثال، ستنظر يفاجتماع لألطراف اليت قد يعتمدها اإلرشادية قائمة التدابري 
 التدابري إمكانية اختاذ إجراءات هذهوقد تشمل .  اإلرشاديةقائمة التدابريالبند جيم من تدابري تتمشى مع 

 موضوع عدم االمتثال، فلوريةمثل ضمان قطع إمدادات مركبات الكربون الكلورية ، ٤جتيزها املادة 
  .حىت ال تسهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال

   طرفاً جديداًصفهاوب ليشيت - تيمورهها واجتالصعوبات اليت : ٢١/٢٤
ية إىل اتمع الدويل يف جهوده الرامإىل  ليشيت  -  تيمور انضمام إذ يالحظ مع التقدير  

، مما  تعديالتهومجيعبروتوكول مونتريال ا وناحلفاظ على طبقة األوزون، بانضمامها إىل اتفاقية فيي
 ن لدى األمني العام لألمم املتحدة حتققاوديعتنيني جعل االتفاقية والربوتوكول أول معاهدتني دوليت

  مشاركة عاملية،
 ١٦ليشيت يف   -  أنّ معاهدات األوزون ستدخل حيز النفاذ يف تيموروإذ يالحظ أيضاً 

  ،٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
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 إىل اتفاقية فيينا وبروتوكول ا بانضمامهليشيت  -  تواجهها تيمورلصعوبات اليت ا وإذ يدرك  
  ،اليت حددت للتخلص التدرجيي التواريخ الرئيسية تعديالته قبل وقت قصري من ومجيعل مونتريا

 من املواد املستنفدة لألوزون مبوجب اًالتخلص تدرجييب ليشيت  -  تيمور التزامات يفهموإذ   
  ،ضمن إطار زمين حمدودبروتوكول مونتريال وتعديالته 

  يف طرفاً جديداً،ا، بوصفهليشيت  -  تيمور على مساعدة مجيع األطراف حيثأن   -  ١  
ستنفدة لألوزون املواد امل القائمة على املواد املستنفدة لألوزون والتكنولوجيات الصادرات منمراقبة 

أحكام بروتوكول مونتريال واملقررات ذات الصلة املوجهة إليها من خالل مراقبة التجارة وفق 
اركة يف عملية غري رمسية للموافقة املسبقة عن على املشوتشجيعها  ،الصادرة عن اجتماع األطراف

  ؛١٩/١٢ املقرر ملا ينص عليه اًعلم، وفق
 النظر يف مقترحات مشاريع لدى، تراعي إىل اللجنة التنفيذية أن يطلبأن   -  ٢  

التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، احلالة اخلاصة هلذا الطرف ليشيت بشأن   -  لتيمور
 من املواد املستنفدة لألوزون املدرجة يف اًقد يواجه صعوبات يف التخلص تدرجيياجلديد الذي 

، وأن تتحلى باملرونة لدى النظر يف مقترحات املشاريع، دون املساس بأي  وهاء ألف وباءاملرفقات
  ؛ليشيت  - تيمورالة عدم امتثال حلاستعراض ممكن من جانب األطراف 

 يف مةئملساعدة املالا ليشيت  -   أن تقدم لتيمور من الوكاالت املنفذةيطلبأن   -  ٣  
 الوطنية للتخلص ا القطري وخططهابرناجمهتقوية املؤسسات وبناء القدرات ومجع البيانات وإعداد 

بيانات عن  يف العام القادم  األمانةليشيت لتقدم إىل  -  اليت تبذهلا تيموراملستمرة اجلهود  يفوالتدرجيي 
   لألوزون وفقاً ملتطلبات بروتوكول مونتريال؛استهالك املواد املستنفدة

ليشيت لدى  - الصعوبات اليت تواجهها تيمور إىل جلنة التنفيذ أن تتفهم يطلبأن   - ٤  
 الربوتوكول دخولليشيت بعد  -  جانب تيمورنظر اللجنة يف أية حاالت عدم امتثال حمتملة من

ليشيت إىل الفريق العامل املفتوح  - تثال تيمور، وأن تقدم تقريراً عن حالة امحيز النفاذوتعديالته 
  . أثناء انعقادهالعضوية قبل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف الذي سيعاود النظر يف هذا املقرر

 استهالك املواد اليت تنظم ألحكام الربوتوكول ٢٠٠٧ عدم امتثال تركمانستان يف عام :٢١/٢٥
  ، وطلب خطة عمل)رابع كلوريد الكربون(يف املرفق باء  الثانية الواردة يف اموعةاخلاضعة للرقابة 

نوفمرب / تشرين الثاين١٨ أن تركمانستان صدقت على بروتوكول مونتريال يف الحظ يإذ
 وتعديل مونتريال وتعديل بيجني كوبنهاجن، وتعديل ١٩٩٤مارس / آذار١٥، وتعديل لندن يف ١٩٩٣

   من الربوتوكول،٥   من املادة١ رف عامل مبوجب الفقرةط ك، وأا مصنفة٢٠٠٨مارس / آذار٢٨يف 
من الصندوق املتعدد األطراف  دوالراً ٣٣٦ ٩٧٣ أن اللجنة التنفيذية أقرت مبلغ الحظيوإذ 

   من الربوتوكول،١٠ لتمكني تركمانستان من االمتثال طبقاً للمادة
واد اخلاضعة  من امل٢٠٠٨عن استهالكها السنوي يف عام أبلغت  تركمانستانأن   - ١

حمسوبة طن  ٠,٣، الذي بلغ )ع كلوريد الكربونبرا(للرقابة الواردة يف اموعة الثانية يف املرفق باء 
املادة هذه املسموح للطرف باستهالكه من يتجاوز احلد األقصى   ، وهو مااستنفاد األوزونبدالة 
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  يف تلك السنة، وبالتايل فإن هذازوناستنفاد األو بدالة ةحمسوب  األطناننم، وهو صفر اخلاضعة للرقابة
  بتدابري الرقابة على تلك املادة مبوجب الربوتوكول يف تلك السنة؛الطرف غري ممتثل اللتزاماته 

، يف موعد السرعة على وجه  أن تقدم إىل األمانة،تركمانستانطلب من يأن   - ٢
ددة زمنياً تضمن عودة تشتمل على نقاط مرجعية حمخطة عمل  ،٢٠١٠مارس /آذار ٣١ يتجاوز ال

  ؛ يف اجتماعها القادم، لتنظر فيها جلنة التنفيذإىل االمتثالالطرف بسرعة 
ع برا من اًيف التخلص تدرجيي تركمانستانرصد عن كثب التقدم الذي حتققه يأن   - ٣

اء ا، وما دام الطرف يعمل من أجل تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول والوف. كلوريد الكربون
يف هذا الصدد، و.  بالتزاماتهيفيينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف 

دولية لتمكينها من الوفاء بالتزاماا وفقاً للبند ألف من  الساعدةتلقي امليف  تركمانستانأن تستمر ينبغي 
  عدم االمتثال؛بالنسبة حلالة ف اجتماع األطراقد يعتمدها اإلرشادية اليت التدابري قائمة 

مبوجب البند باء حيذّر تركمانستان من أا إذا مل تعد إىل االمتثال فإن األطراف، أن   - ٤
 فيما يتعلق بعدم االمتثال، ستنظر يفاجتماع لألطراف اليت قد يعتمدها اإلرشادية قائمة التدابري من 

 التدابري إمكانية اختاذ هذهوقد تشمل .  اإلرشاديةابريقائمة التداختاذ تدابري تتمشى مع البند جيم من 
مثل ضمان قطع إمدادات رابع كلوريد الكربون موضوع عدم االمتثال، ، ٤إجراءات جتيزها املادة 

  .حىت ال تسهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال

ة املنصوص عليها يف لتدابري الرقاب ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يف عامي فانواتو عدم امتثال : ٢١/٢٦
املرفق من  وىليف اموعة األرقابة الواردة استهالك املواد اخلاضعة للمونتريال اليت تنظم بروتوكول 

  خطة عملإعداد ، وطلب )فلوريةمركبات الكربون الكلورية (باء، 
 كوبنهاجن أن فانواتو صدقت على بروتوكول مونتريال وعلى تعديل لندن وتعديل الحظيإذ 

 من ٥ من املادة ١طرف يعمل مبوجب الفقرة  كوأا مصنفة، ١٩٩٤ نوفمرب/تشرين الثاين  ٢١يف 
  الربوتوكول،

 من الصندوق املتعدد األطراف  دوالرا٨٨ً ٠٢٠أقرت مبلغ  أن اللجنة التنفيذية الحظيوإذ 
   من الربوتوكول،١٠من االمتثال وفقاً للمادة فانواتو لتمكني 

يف الواردة اد اخلاضعة للرقابة واستهالكها السنوي من املعن  بلغتأفانواتو أن   - ١
حمسوبة بدالة  طن ٠,٣ الذي بلغ ،)فلوريةمركبات الكربون الكلورية ( املرفق ألف يفاموعة األوىل 
وهو ما ، ٢٠٠٨يف عام  استنفاد األوزونحمسوبة بدالة طن  ٠,٧و، ٢٠٠٧ يف عام استنفاد األوزون

استنفاد حمسوبة بدالة  انطنمن األ صفراً ويبلغ ،لطرف باستهالكهذا اموح هليتجاوز احلد األقصى املس
 الطرف غري ممتثل اللتزاماته وبالتايل فإن هذا،  هذين العامني للرقابة يفةاد اخلاضعوامل ذههمن  األوزون

  مبوجب الربوتوكول يف هذين العامني؛اد واملهذه بتدابري الرقابة على 
 يتجاوز  ال، يف موعد حنو عاجل  على أن تقدم إىل األمانة،فانواتوطلب من يأن   - ٢

إىل تتضمن نقاطاً مرجعية حمددة زمنياً تضمن عودة الطرف بسرعة خطة عمل ، ٢٠١٠مارس /آذار ٣١
  ؛، لتنظر فيها جلنة التنفيذاالمتثال
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مركبات  من اًيف التخلص تدرجييفانواتو رصد عن كثب التقدم الذي حتققه يأن   - ٣
وما دام الطرف يعمل من أجل تنفيذ تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول . فلورية الكلورية الكربون

يف هذا و.  بالتزاماتهيفيوالوفاء ا، ينبغي االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل ا أي طرف 
 بالتزاماا وفقاً للبند ألف على مساعدة دولية لتمكينها من الوفاءحصول فانواتو ستمر يأن ينبغي الصدد، 

  ألطراف بشأن عدم االمتثال؛لجتماع قد يعتمدها ااإلرشادية اليت التدابري من قائمة 

حيذّر فانواتو من أا إذا مل تعد إىل االمتثال فإن األطراف، مبوجب البند باء من أن   - ٤
تعلق بعدم االمتثال، ستنظر يف اختاذ قائمة التدابري اإلرشادية اليت قد يعتمدها اجتماع لألطراف فيما ي

وقد تشمل هذه التدابري إمكانية اختاذ إجراءات . تدابري تتمشى مع البند جيم من قائمة التدابري اإلرشادية
 موضوع عدم االمتثال، حىت فلورية، مثل ضمان قطع إمدادات مركبات الكربون الكلورية ٤جتيزها املادة 

  .ستمرار حالة عدم االمتثالال تسهم األطراف املصدرة يف ا

  عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  :٢١/٢٧
 مبا قامت به اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  مع التقديرحييط علماًأن   -  ١  

  ؛٢٠٠٩لتنفيذ بروتوكول مونتريال مبساعدة أمانة الصندوق من أعمال يف عام 
 والواليات املتحدة  وكندا،فرنسا، ووسويسرا، وبلجيكا، انياوكر اختيار أأن يؤيد  -  ٢  

 ٥ من املادة ١األمريكية، واليابان أعضاء يف اللجنة التنفيذية متثل األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
، اململكة العربية السعودية، وواملغرب، كولومبيا، ووغرينادا، السنغالمن الربوتوكول، واختيار 

 ١، أعضاء متثل األطراف العاملة مبوجب تلك الفقرة، ملدة سنة واحدة اعتبارا من نداهلوناميبيا، و
  ؛٢٠١٠يناير /كانون الثاين

للجنة التنفيذية رئيساً ) كولومبيا(و غ باختيار السيد خافري كاماأن حييط علماً  -  ٣  
 كانون ١دأ يف للجنة التنفيذية ملدة عام واحد يبانائباً لرئيس ) كندا(والسيد فيليب شيموين 

  .٢٠١٠يناير /الثاين

  تقييم اآللية املالية لربوتوكول مونتريال :٢١/٢٨

أن يشرع يف مناقشة اختصاصات لتقييم اآللية املالية لربوتوكول مونتريال أثناء انعقاد   
، وأن يضعها يف صورا ٢٠١٠االجتماع الثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية الذي سيعقد يف عام 

لنهائية يف موعد أقصاه أثناء انعقاد االجتماع الثالث والعشرين لألطراف، الذي سيعقد يف عام ا
٢٠١١.  

   املؤسسيعزيز الت:٢١/٢٩
 أن األطراف يف بروتوكول مونتريال قد ألزمت نفسها التزاماً صارماً إذ يضع يف اعتباره

  باستعادة طبقة األوزون ومحايتها،
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الذي قدمه الصندوق املتعدد األطراف قد أدى دوراً بالغ   املؤسسيالتعزيز بأن دعم يسلّمإذ و
األمهية يف مساعدة وحدات األوزون الوطنية يف اكتساب وتعزيز قدراا لتمكني األطراف العاملة 

   من الوفاء بالتزاماا بشأن التخلص تدرجيياً من املواد املستنفدة لألوزون،٥مبوجب املادة 
لعمل والتحديات املتوقعة يف املستقبل اليت ال يزال يتعني على اجسامة عبء يدرك وإذ 

 مواجهتها، فإنه يتطلع إىل تعزيز التخلص التدرجيي من مركبات ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
 واهلالونات ورابع كلوريد الكربون، وتعزيز التخلص التدرجيي من بروميد فلوريةالكربون الكلورية 
  ،فلورية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية امليثيل واإلسراع يف

 الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف ٥٧/٣٦ بأن املقرر  أيضاًيسلّموإذ 
 على ٢٠١٠ديسمرب / حىت اية كانون األولالتعزيز املؤسسيديد مشاريع جحيد من طلبات التمويل لت

  املستويات احلالية،
 على ٥ أن هذا املقرر ميكن أن يؤثر على قدرات األطراف العاملة مبوجب املادة  يدركوإذ

  معاجلة التعقيد الذي ينطوي عليه التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون،
لألطراف  ي املؤسسالتعزيزحيث اللجنة التنفيذية على متديد الدعم املايل لتمويل أن   - ١

  ؛٢٠١٠ إىل ما بعد عام ٥ العاملة مبوجب املادة
  املؤسسيالتعزيزحيث اللجنة التنفيذية على اإلنتهاء من النظر يف متويل مشاريع أن   - ٢

  يف أسرع وقت ممكن، وأن تأخذ يف اعتبارها التحديات الراهنة والناشئة؛
يف التمويل   املؤسسيالتعزيزتشترط اللجنة التنفيذية إدماج متويل  يوصى بأالأن   - ٣

 فقط، بل أن تتوخى املرونة فلوريةص خلطط إدارة التخلص من مركبات الكربون اهليدوركلورية املخص
  . بأن يفعل ذلك مبحض اختياره٥بالسماح ألي طرف عامل مبوجب املادة 

   والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونتريالالثايناالجتماع  :٢١/٣٠
يف بروتوكول مونتريال يف مقر أن يعقد االجتماع الثاين والعشرين لألطراف يقرر    

، ما مل تتخذ األمانة، بالتشاور مع املكتب، ٢٠١٠أكتوبر /األمانة، يف نريويب، يف تشرين األول
  .ترتيبات مناسبة أخرى

الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول  :٢١/٣١
  مونتريال
مجهورية فرتويال (فريسنيل أروخو والسيد ) كندا( اختبار السيد مارتن سريوا أن يؤيد  
يف رئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال ) البوليفارية

  .٢٠١٠عام 
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  التقارير املالية وامليزانيات: املسائل املالية: ٢١/٣٢
   بشأن املسائل املالية،٢٠/٢٠ باملقرر يذكّرإذ 

 لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة ينمائ التقرير املايل عن الصندوق االست إىلوإذ يشري
  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١، املنتهية يف ٢٠٠٩-٢٠٠٨لطبقة األوزون لفترة السنتني 

   بأن التربعات مكمل ضروري لتنفيذ بروتوكول مونتريال تنفيذا فعاالً،وإذ يسلم
ة اإلدارة اليت أظهرا األمانة يف إدارة مالية الصندوق االستئماين  باستمرار كفاءوإذ يرحب

  لربوتوكول مونتريال،
 دوالرات، وميزانية ٥ ٣٢٩ ١٠٤ املنقحة البالغة ٢٠٠٩يوافق على ميزانية عام أن  -١

 البالغة ٢٠١١   دوالراً، وأن حييط علماً بامليزانية املقترحة لعام٥ ٤٠٠ ٣٩٨ البالغة ٢٠١٠عام 
 دوالراً، كما هو مبني يف املرفق األول من تقرير االجتماع احلادي والعشرين لألطراف ٤  ٩٣٥ ٦٣٩

 يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛

، وأن حييط علماً ٢٠١٠ دوالراً يف عام ١  ١٢٣  ٤٦٥يأذن لألمانة بسحب مبلغ أن  -٢
 ؛٢٠١١ دوالرات يف عام ٦٥٨ ٧٠٦باقتراح سحب مبلغ 

 أعاله، على ٢يوافق، نتيجة للمبلغني املسحوبني املشار إليهما يف الفقرة أن  -٣
، وأن حييط علماً ٢٠١٠ دوالراً لعام ٤ ٢٧٦ ٩٣٣اشتراكات إمجالية تدفعها األطراف تبلغ 

، كما هو مبني يف املرفق الثاين من تقرير ٢٠١١ دوالراً لعام ٤ ٢٧٦  ٩٣٣باالشتراكات البالغة 
  والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛االجتماع احلادي

 ٢٠١٠ على إدراج اشتراكات فرادى األطراف كلٍ على حدة لعام يوافق أيضاًأن  -٤
 من تقرير االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد  األوليف املرفق

 وزون؛املستنفدة لطبقة األ

 يف املائة ١٥يأذن لألمانة باحلفاظ على االحتياطي النقدي التشغيلي عند مستوى أن  -٥
  لكي يستخدم يف تغطية النفقات النهائية يف إطار الصندوق االستئماين؛٢٠١٠من ميزانية عام 

حيث مجيع األطراف على تسديد اشتراكاا غري املسددة وكذلك اشتراكاا أن  -٦
 عة؛بسرواملقبلة كاملة 

يرجو من أمانة األوزون أن تتشاور، يف حالة عقد اجتماع الفريق العامل املفتوح أن  -٧
الصندوق املتعدد  اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف متعاقبني، مع أمانةاجتماع العضوية و

 مراعاة ، معنياألطراف دف اختيار املكان الذي يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة لعقد االجتماع
 .ميزانييت األمانتني
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  اعتماد تقرير االجتماع احلادي والعشرين لألطراف  -حادي عشر 
، على أساس مشروع التقرير ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٨اعتمد هذا التقرير يوم األحد،   -٢١٥

  .الذي قُدم إىل األطراف

  االجتماع اختتام  -ثاين عشر 

، يوم ٠٥/٢١الرئيس اختتام االجتماع الساعة ، أعلن ةعتاد املعبارات ااملةبعد تبادل   -٢١٦
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٨األحد، 
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  املرفق األول

  ٢٠١١ لعام ةاملقترحة  وامليزاني٢٠١٠ة املعتمدة لعام  وامليزاني٢٠٠٩ املعتمدة لعام املنقحةامليزانية 
 )بالدوالرات (٢٠١١ عمل/هرش )بالدوالرات( ٢٠١٠ عمل/شهر )بالدوالرات (٢٠٠٩ عمل/شهر    

       عنصر موظفي املشروع ١٠
       موظفو املشروع ١١٠٠ 
 ١٦٦ ٧٥٧ ٦ ١٦١ ٩٠٠ ٦ ١٥٧ ١٦٤ ٦ )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٢ - مد(األمني التنفيذي   ١١٠١   
  ٢٥٩ ٥٦٠  ١٢  ٢٥٢ ٠٠٠  ١٢  ٢٤٠ ٠٠٠  ١٢  )١ - مد(نائب األمني التنفيذي   ١١٠٢   
  ٢٠٢ ٦٣٢  ١٢  ١٩٦ ٧٣٠  ١٢  ١٩١ ٠٠٠  ١٢  )٥ - ف(قانوين أقدم موظف   ١١٠٣   
  ١٣٢ ٠٠٤  ٦  ١٢٨ ١٥٩  ٦  ١٢٤ ٤٢٦  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٥ - ف (موظف أقدم للشؤون العلمية   ١١٠٤   
  صفر  ١٢  صفر  ١٢  صفر  ١٢  )تدفع من اليونيب) (٥ - ف(موظف إداري   ١١٠٥   
  ١٥٠ ١١٥  ١٢  ١٤٥ ٧٤٣  ١٢  ١٤٢ ٠٥٠  ١٢  )٤-ف - وتكنولوجيا نظم معلومات(مدير قاعدة بيانات   ١١٠٦   
تدفع ) (٣-ف -االتصاالت واملعلومات(موظف برنامج   ١١٠٧   

    ١٢    ١٢  صفر  ١٢  )من اتفاقية فيينا

  ١٩٠ ٩٦٢  ١٢  ١٨٥ ٤٠٠  ١٢  ١٨٠ ٠٠٠  ١٢  )٤-ف -الرصد واالمتثال (موظف برنامج   ١١٠٨   
  ١ ١٠٢ ٠٣٠  ١ ٠٦٩ ٩٣٢  ١ ٠٣٤ ٦٤٠  اموع الفرعي ١١٩٩ 

       اخلرباء االستشاريون 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 
  ٢١ ٢٥٠  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  ) مع اتفاقية فيينابالتقاسم) (٧ -ع .خ(مساعد إداري   ١٣٠١   



UNEP/OzL.Pro.21/8  

86 

 )بالدوالرات (٢٠١١ عمل/هرش )بالدوالرات( ٢٠١٠ عمل/شهر )بالدوالرات (٢٠٠٩ عمل/شهر    

  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  )٦ -ع .خ(مساعد شخصي   ١٣٠٢   
  صفر  ١٢  صفر  ١٢  صفر  ١٢  )تدفع من اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(مساعد برنامج   ١٣٠٣   
  ١٧ ٥٧٣  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(د برنامج مساع  ١٣٠٤   
  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) (٦ -ع .خ(مساعد معلومات   ١٣٠٥   
  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  ٢٥ ٥٦٠  ١٢  )٦ -ع .خ( وثائق كاتب  ١٣٠٦   
  ٤٢ ١٧٤  ١٢  ٤٢ ١٧٤  ١٢  ٤٢ ١٧٤  ١٢  )٧ -ع .خ() احلاسوب ونظم املعلومات(مساعد بيانات   ١٣٠٧   
  صفر ١٢  صفر ١٢  صفر ١٢  )تدفع من اليونيب) (٧ - ع.خ( الصندوق - برنامج مساعد  ١٣٠٨   
 صفر ١٢ صفر ١٢ صفر ١٢ )تدفع من اليونيب) (٤ -ع .خ(مساعد لشؤون النقل واإلمداد  ١٣٠٩  
  صفر ١٢  صفر ١٢  صفر ١٢  )تدفع من اتفاقية فيينا) (٦ - ع .خ(ثنائي اللغة سكرتري أقدم   ١٣١٠  
  ٢١ ٣٠٠  ١٢  ٢١ ٣٠٠ ١٢  ٢١ ٣٠٠ ١٢  ؤقتةملاساعدة امل  ١٣٢٠   
  ٤٨٧ ٩١٥    ٨٧٣ ٧٠٤    ٥٣٩ ٤٥٥    )١(ةفتوح العضوياملاجتماعات الفريق العامل   ١٣٢١   
بالتقاسم (االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف   ١٣٢٢   

مع اتفاقية فيينا مرة كل ثالث سنوات، وينطبق هذا على 
 بروتوكول االجتماع الثالث والعشرين لألطراف يف

مونتريال واملؤمتر التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف 
  ٣٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٧٧ ٧٥٥    )٢٠١١عام 

  ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ق التقييمياجتماعات فر  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    اجتماعات املكتب  ١٣٢٤   
  ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    اجتماعات جلنة التنفيذ  ١٣٢٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونتريالاجتماعات   ١٣٢٦   
 ١ ٢٥١ ٨٩٢  ١ ٧٨٧ ٦٨١  ١ ٥٢٩ ١٨٧  اموع الفرعي ١٣٩٩ 
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 )بالدوالرات (٢٠١١ عمل/هرش )بالدوالرات( ٢٠١٠ عمل/شهر )بالدوالرات (٢٠٠٩ عمل/شهر    

       السفر يف مهام رمسية ١٦٠٠ 
  ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    سفر املوظفني يف مهام رمسية  ١٦٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمسيةسف  ١٦٠٢   
 ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ١٦٩٩ 

 ٢ ٦١٨ ٩٢٢  ٣ ١٢٢ ٦١٣  ٢ ٨٢٨ ٨٢٧  املشاركة/ االجتماعاتجمموع عنصر ١٩٩٩

       املشاركة/عنصر االجتماعات ٣٠
       دعم املشاركة ٣٣٠٠ 
  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    )٢(التقييمت فريق اجتماعا  ٣٣٠١   
يتحمل  (االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف  ٣٣٠٢   

بروتوكول مونتريال تكاليف مشاركة مندويب بروتوكول 
مونتريال واتفاقية فيينا من بلدان األطراف العاملة مبوجب 

 يف االجتماع الثالث والعشرين للفريق العامل ٥املادة 
ينا يوح العضوية واملؤمتر التاسع لألطراف يف اتفاقية فمفت

  )٢٠١١عام 

  ٤٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٨٧ ٠٠٠  

  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٣٧ ٠٠٠    فتوح العضويةاملاجتماعات الفريق العامل   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    مشاورات يف اجتماع غري رمسي  ٣٣٠٦   
 ١ ٤٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٧٩ ٠٠٠  اموع الفرعي ٣٣٩٩ 

 ١ ٤٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٧٩ ٠٠٠  جمموع العنصر ٣٩٩٩
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 )بالدوالرات (٢٠١١ عمل/هرش )بالدوالرات( ٢٠١٠ عمل/شهر )بالدوالرات (٢٠٠٩ عمل/شهر    

       عنصر املعدات واملباين ٤٠
       )الر دو١ ٥٠٠بنود تقل عن (املعدات املستهلكة  ٤١٠٠ 
  ٢٢ ٠٠٠    ٢٢ ٠٠٠    ٢٢ ٠٠٠    )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا( مستهلكة متنوعة معدات  ٤١٠١   
  ٢٢ ٠٠٠   ٢٢ ٠٠٠   ٢٢ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤١٩٩ 

       املعدات املعمرة ٤٢٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    شخصي وملحقااأجهزة حاسوب   ٤٢٠١   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    أجهزة حاسوب حممول  ٤٢٠٢   
 اخلدمة وأجهزة أجهزة حاسوب(تب أخرى امعدات مك  ٤٢٠٣   

  ).خلإ ب،تااملسح والفاكس وأثاث املك
  ٢٠ ٠٠٠    ٣٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠  

  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ستنداتاملأجهزة تصوير   ٤٢٠٤   
 ٤٥ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤٢٩٩ 
       مباين املكاتب ٤٣٠٠ 
 ٥٠ ٤٠٠  ٤٨ ٠٠٠  ٤٢ ٠٠٠  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(إجيارات مباين املكاتب  ٤٣٠١  
 ٥٠ ٤٠٠  ٤٨ ٠٠٠  ٤٢ ٠٠٠  اموع الفرعي ٤٣٩٩ 

 ١١٧ ٤٠٠  ١٢٥ ٠٠٠  ٩٩ ٠٠٠  جمموع العنصر ٤٩٩٩
       عنصر املصروفات املتنوعة ٥٠

           تشغيل املعدات وصيانتها ٥١٠٠ 
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(املعدات وغريها صيانة  ٥١٠١  
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥١٩٩ 
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 )بالدوالرات (٢٠١١ عمل/هرش )بالدوالرات( ٢٠١٠ عمل/شهر )بالدوالرات (٢٠٠٩ عمل/شهر    

       تكاليف اإلبالغ ٥٢٠٠ 
  ٥٥ ٠٠٠    ٥٥ ٠٠٠    ٥٥ ٠٠٠    إعداد التقارير  ٥٢٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ) أفرقة التقييم(إعداد التقارير   ٥٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )التوعية بالربوتوكول(إعداد التقارير   ٥٢٠٣   
 ٧٥ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٢٩٩ 

        مصروفات نثرية ٥٣٠٠ 
  ٤٦ ٠٠٠    ٤٦ ٠٠٠    ٤٦ ٠٠٠    تصاالتاال  ٥٣٠١   
  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٣٠ ٠٠٠    شحنرسوم ال  ٥٣٠٢   
  ١٠ ٥٠٠    ١٠ ٥٠٠    ٧ ٠٠٠    التدريب  ٥٣٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    )اليوم الدويل لألوزون(مصروفات أخرى   ٥٣٠٤   
 ١٠٦ ٥٠٠  ١٠٦ ٥٠٠  ٩٣ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٣٩٩ 
       الضيافة ٥٤٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ةالضياف  ٥٤٠١   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠  اموع الفرعي ٥٤٩٩ 

 ٢٢٦ ٥٠٠  ٢٢٦ ٥٠٠  ٢١٣ ٠٠٠  جمموع العنصر ٥٩٩٩

 ٤ ٣٦٧ ٨٢٢  ٤ ٧٧٩ ١١٣  ٤ ٥١٩ ٨٢٧  باشرة  اململشروعاجمموع تكاليف  ٩٩

 ٥٦٧ ٨١٧  ٦٢١ ٢٨٥  ٥٨٧ ٥٧٧  )٪١٣(تكاليف دعم الربنامج  

 ٤ ٩٣٥ ٦٣٩  ٥ ٤٠٠ ٣٩٨  ٥ ١٠٧ ٤٠٤  )مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج(الكلي اموع  
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 )بالدوالرات (٢٠١١ عمل/هرش )بالدوالرات( ٢٠١٠ عمل/شهر )بالدوالرات (٢٠٠٩ عمل/شهر    

  صفر   صفر   ٢٢١ ٧٠٠   كاليف دعم الربنامج باستثناء تالتشغيلياحتياطي النقد  

  ٤ ٩٣٥ ٦٣٩   ٥ ٤٠٠ ٣٩٨   ٥ ٣٢٩ ١٠٤   امليزانية اإلمجالية 

 ٦٥٨ ٧٠٦  ١ ١٢٣ ٤٦٥  ١ ٠٥٢ ١٧١  )٣(السحب 
 ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  املسامهات من األطراف 

  .ليف األنشطة قيد املناقشة يف االجتماع احلادي والعشرين لألطراف وال تتوفر هذه املبالغ حبيث تعاد جدولتها ألنشطة أخرى دوالر إىل بند امليزانية لتغطية تكا٤٠٠ ٠٠٠أضيف مبلغ يصل إىل   )١(
  .ت املناسبولوجيا والتقييم االقتصادي حىت يتسىن له إكمال العمل الذي طلبته األطراف يف الوقنيغطي هذا البند من امليزانية مشاركة مجيع اخلرباء يف فريق التك  )٢(
  .٢٠١١حددت مستويات السحب بغرض احملافظة على مستوى االشتراكات ثابتاً حىت اية عام   )٣(
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وامليزانية املقترحة  ٢٠١٠ وامليزانية املعتمدة لعام ٢٠٠٩لعام  املعتمدةاملنقحة مالحظات تفسريية للميزانية 
  واد املستنفدة لألوزون للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن امل٢٠١١لعام 

 التعليق  امليزانيةبند

على مقر العمل يف  املنطبقة يةدشارتكاليف مرتبات املوظفني الفنيني اإلاستخدمت  ١١٠٨-١١٠١ عنصر املوظفني
إال أنه مت تعديل .  يف مقترحات امليزانية٢٠١١ - ٢٠١٠نريويب لفترة السنتني 

ويف العادة، . اليف الفعلية للموظفنياألرقام حيثما توفرت املعلومات بشأن التك
  .تعاد االلتزامات غري املنفقة إىل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال

 لتغطية التغيريات اإللزامية يف ١١٠٨ إىل ١١٠١ تعديل على بنود امليزانية يجروأُ
 .وما فوقهاة  الفني من الفئة املوظفني وتعويضاتمرتبات

ف املوظف اإلداري من برنامج األمم املتحدة للبيئة من تكاليف يستمر سداد تكالي  ١١٠٥
  . يف املائة١٣دعم الربنامج البالغة 

 البيانات وحتديث املطبوعات وترمجة اجلوانب تقدمييستمر طلب املساعدة يف   ١٢٠١اخلرباء االستشاريون 
ام رقمي تام  نظصيانة وكذلك يف ،األساسية للموقع الشبكي ألمانة األوزون

 ١١٠٠ حتت هذا البند إىل البند وميكن حتويل األموال املرصودة .الترابط يف األمانة
من امليزانية إلنشاء أو دعم وظائف قصرية األجل من الفئة الفنية إذا دعت 

  .الضرورة لذلك

 مقر املنطبقة علىاستخدمت تكاليف مرتبات موظفي اخلدمات العامة املعيارية   املوظفون/الدعم اإلداري
 -٢٠١٠ملقترحات ميزانية الفترة املالية  ٢٠٠٨ة عام لعمل يف نريويب يف ميزانيا

٢٠١١.  

فئة اخلدمات (موظفني إداريني /طلبت األمانة ترقية ثالث وظائف دعم إداري  ١٣٠٩ و١٣٠٨، ١٣٠٦
وهذه الترقيات ضرورية لضمان أن تكون الرتب متالئمة مع املسؤوليات ). العامة

ى قوى العمل عالية الفعالية وعالية التحفيز يف السنوات احلامسة الناشئة واالبقاء عل
  .القادمة

 ٦ - ع. إىل خ٤ - ع.من خ) ١٣٠٦(اقترحت ترقية وظيفة كاتب التوثيق   ١٣٠٦
ويؤدي شاغل هذه الوظيفة األعمال املتعلقة . بسبب تنقيح واجبات الوظيفة

ادة حاجة األمانة إىل تقدمي بالوثائق وكذلك أعمال تكنولوجيا املعلومات نظراً لزي
وستكون االنعكاسات املالية هلذه الترقية . اخلدمات املعتمدة على التكنولوجيا
حوايل ألفي دوالر سنوياً ابتداء من عام  طفيفة وستكون الزيادة يف امليزانية

٢٠١٠.  
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 ٦- ع.من خ) ١٣٠٨الوظيفة ( الصندوق - اقترحت ترقية وظيفة مساعد برنامج  ١٣٠٩و ١٣٠٨
 إىل ٣ - ع.من خ) ١٣٠٩الوظيفة (، ومساعد النقل واإلمداد ٧ -ع .إىل خ

 مستوى هاتني الوظيفتني يف االجتماع العاشر حددوكان قد . ٤ - ع.خ
ومنذ ذلك الوقت توسعت املسؤوليات بدرجة . ١٩٩٨لألطراف، املعقود يف عام 

م هلا األمانة  ويعزى ذلك جزئياً إىل ازدياد عدد األطراف الذين تقد،كبرية
 وإىل ازدياد، ٢٠٠٩ عضواً يف ١٩٥ إىل ١٩٩٨ عضواً يف ١٦٨اخلدمات من 

ولن تكون لترقية هاتني . عبء العمل اإلداري الذي ترتب على تغيري التكنولوجيا
الوظيفتني أية تأثريات مالية على األطراف ألن اليونيب ميوهلما من تكاليف دعم 

  . يف املائة١٣الربنامج البالغة 

  .من الصندوق االستئماين التفاقية فيينامتول وظيفة سكرتري ثنائي اللغة   ١٣١٠

 يف جمال إعداد سيما الللمساعدة املؤقتة العامة، وتستمر حاجة األمانة إىل التمويل   ١٣٢٠
وحفظ الوثائق، الوثائق لالجتماعات، وتطوير املوقع الشبكي وصيانته بانتظام، 

  .الجتماعاتوترتيبات حضور املشاركني ل

خدمات /الدعم اإلداري
  ١٣٢٦ - ١٣٢١املؤمترات 

-  ١٣٢١(ميكن حتويل األموال الالزمة من بنود امليزانية املتعلقة خبدمة املؤمترات 
جانب خرباء من إما ، إذا أصبح من الضروري تقدمي هذه اخلدمات )١٣٢٦

  .مع مؤسسات عقود مبوجب أو استشاريني أفراد

ة املؤمترات احلالية على أساس األسباب واالفتراضات وقد وضعت تكاليف خدم  
  :التالية

 الجتماع واحد للفريق العامل مفتوح العضوية ميزانيةامليزانية املقترحة : ١٣٢١  
 آخر لألمم املتحدة مقر يف نريويب أو يف ٢٠١١ و٢٠١٠يعقد كل سنة يف عامي 

  .بلغات األمم املتحدة الرمسية الست

 ٢٠٠٩ ي أقل من تلك اليت خصصت لعام٢٠١١ملخصصة لعام امليزانية ا: ١٣٢٢  
العشرين لألطراف يف بروتوكول  الثالث ون تكاليف االجتماعأل ٢٠١٠و

يف اتفاقية مع اجتماع املؤمتر التاسع لألطراف  سيتم تقامسها ٢٠١١ يف مونتريال
 .فيينا
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 عامي  يف نريويب يفانيعقد له سالتحضريماع األطراف واجتماع جتيفترض أن ا  
تعقد  وعندما ال. بلغات األمم املتحدة الرمسية الست ،٢٠١١ و٢٠١٠

االجتماعات يف نريويب فإن التكاليف اإلضافية النامجة عن ذلك سوف تتحملها 
  .اليت تستضيف االجتماعنياحلكومات 

 تكاليف تنظيم ٢٠١١ و٢٠١٠امليزانية لعامي ستغطي خمصصات : ١٣٢٣  
ة التقييم وجلان اخليارات التقنية التابعة لفريق االجتماعات السنوية ألفرق

 وكذلك تكاليف االتصاالت والتكاليف املتفرقة ،التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
األخرى املتصلة بأعمال أعضاء الفريق من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا 

 .يةمبرحلة انتقال

 مع ٢٠١١ و٢٠١٠ عامي لمكتب يف املقرر عقد اجتماع واحد لمن: ١٣٢٤  
 عضوية حسب اللغات املناسبة  إىلختصيص أموال للترمجة الفورية وترمجة الوثائق

  .املكتب

اجتماعني على  ٢٠١١ و٢٠١٠ عامي يفعقد جلنة التنفيذ ت  أنمن املقرر: ١٣٢٥  
حسب مع ترمجة فورية وترمجة الوثائق ، ا ثالثة أيامم منهكلمدة  كل عام األقل

 وتعقد االجتماعات مباشرة بعد اجتماع الفريق العامل مفتوح ،و مطلوب هما
 .العضوية واجتماعات األطراف يف هذين العامني

يتوقع أن يعقد كل عام يف نريويب اجتماع تشاوري غري رمسي واحد على : ١٣٢٦ 
 لتيسري العمل على مساعدة األطراف وتشجيع ٢٠١١ و٢٠١٠ األقل يف عامي

 .االمتثال لهوتشجيع وتوكول مونتريال وتعديالته التصديق على بر

-١٦٠١ - رمسية السفر يف مهام
١٦٠٢  

 عند ٢٠١١ و٢٠١٠عامي يف جيري اإلبقاء على مستويات السفر يف مهام رمسية 
  .٢٠٠٩مستويات عام 

-املشاركة /عنصر االجتماعات
٣٣٠٠ 

  مشاركة ممثلي البلدان النامية

 من ١ثلي األطراف العاملة مبوجب الفقرة يفترض أن تبلغ تكاليف مشاركة مم
 دوالر لالجتماع الواحد لكل ٥ ٠٠٠ يف خمتلف اجتماعات الربوتوكول ٥ املادة

ص واحد لكل بلد، ممثل، مع مراعاة عدم حتمل تكاليف السفر ألكثر من شخ
وبدل واألوفر األنسب يف الدرجة السياحية السفر واستخدام أسعار بطاقات 

 .ملعمول به لدى األمم املتحدةاملعيشة اليومي ا
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 لألعضاء ٢٠١١ و٢٠١٠مت اإلبقاء على خمصصات امليزانية املطلوبة لعامي   ٣٣٠١
واخلرباء يف أفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية الذين حيضرون اجتماعات أفرقة 

  .٢٠٠٩التقييم عند مستويات 

يزانية لضمان متويل وينبغي أن تواصل األمانة استخدام هذا البند من بنود امل
يم االقتصادي الضروريني من بلدان يمشاركة مجيع خرباء فريق التكنولوجيا والتق

 الالزمني للتمكن من إجناز األعمال اليت تطلبها ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
وإذا تبقت أي أموال بعد تلبية هذه الطلبات، يؤذن . األطراف يف التوقيت املالئم

دام تلك األموال مبرونة وبالطريقة اليت تراها ضرورية للتمكن من لألمانة استخ
وبناًء على طلب األطراف، . إجناز األعمال اليت تطلبها األطراف يف التوقيت املالئم

  .ستقدم األمانة توزيعاً لألموال اليت استخدمت مبرونة يبني أوجه استخدامها

 يف  تكاليف املشاركةمجيعيال يتحمل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتر ٣٣٠٢
العشرين  الثالث واملشترك لألطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماعاالجتماع التاسع 

، على أساس أنه ٢٠١١ اللذين سيعقدان يف عام لألطراف يف بروتوكول مونتريال
وخمصصات امليزانية يف .  مشاركا٨٠ً حوايل  االجتماعنيسيشارك يف كال

 .٢٠٠٩  عاماتمستوي  بنفس٢٠١٠ عام

 للمشاركة يف مشاركاً ٦٠ حنو  حضور تكاليف املشاركة على أساسقُدرت  ٣٣٠٣
  . كليهما٢٠١١ و٢٠١٠ عامياجتماعات الفريق العامل مفتوح العضوية يف 

  كل سنة سيعقد اجتماعاً واحداًملكتبا أن تكاليف املشاركة على أساس قُدرت ٣٣٠٤
البلدان اليت متر  وأكتب من البلدان النامية  أربعة مشاركني من أعضاء املحيضره

 .انتقاليةاقتصاداا مبرحلة 

يشارك يف كل حسبت تكاليف املشاركة يف اجتماعني للجنة التنفيذ يف السنة  ٣٣٠٥
مثانية أعضاء من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة اجتماع منهما 

 توجه هلم الدعوة ، بواقع ممثل من كل بلد،عة بلدان من ثالثة أو أربونانتقال وممثل
 لسفر رئيس أو نائب رئيس جلنة التنفيذ من أيضاً ورصدت خمصصات .جلنة التنفيذ

 حلضور ثالثة اجتماعات للجنة التنفيذية ٥ من املادة ١بلد عامل مبوجب الفقرة 
  .سنوياً
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 النامية والبلدان اليت ثنني من البلدان اخصصت أموال لتمويل مشاركة مشاركني ٣٣٠٦
 اليت تعقد يف عامي كجزء من املشاورات غري الرمسية يةمتر اقتصاداا مبرحلة انتقال

 اليت من ، املتعلقة بربوتوكول مونتريالاملهمة جداً بشأن القضايا ٢٠١١ و٢٠١٠
 .املتوقع أن تعقد يف نريويب

    عنصر املعدات واملباين
 ٢٠١٠  عامدة تكاليف السلع املستهلكة املتنوعة بصورة طفيفة يفجتري زيا ٤١٠١ -معدات مستهلكة 

بقاء إل وجيري رصد استخدام املوارد باستمرار . ملراعاة معدالت التضخم٢٠١١و
 .اإلنفاق عند مستوى منخفض

 قدرة أجهزة حاسوب لزيادة ٢٠١١ و٢٠١٠ يف عامي ت أموال إضافيةصصخ ٤٢٠٣- املعمرةاملعدات 
 ومتكني األمانة من  لتلبية املطالبة بعقد اجتماعات بدون ورق،)السريفر(اخلدمة 

  .عندما يلزم ذلك وحسبمااستبدال املعدات 

 على أساس الزيادة يف ٢٠١١ و٢٠١٠ عامي  املباين يفات خمصصات إجيارقدرت  ٤٣٠٠ -) اإلجيارات(املباين 
  .تحدةمم امللأل فئات اإلجيارات يف نريويب اليت أشار ا املراقب املايل

   عنصر املصروفات املتنوعة
زيادة  ٢٠١١ و٢٠١٠  عامي املعدات يفتشغيل وصيانة خمصصاتري زيادة جت ٥١٠١ - تشغيل وصيانة املعدات 

 وخدماتلتغطية الزيادة يف تكاليف الصيانة لزيادة قدرات حاسوب اخلدمة طفيفة 
  . بصورة مستمرةاحلاسوب اإلضافية للموظفني

وتشمل (رير تكاليف إعداد التقا
 واالستنساخ والترمجة التحرير
 - ٥٢٠١)  والطبعوالنشر
٥٢٠٣ 

 ٥٢٠٢واحتفظ بالبند . ترد التكاليف العامة إلعداد التقارير لألمانة يف هذه البنود
 ألي عمليات حترير ٥٢٠٣ مبلغ صغري يف البند وخصص. لتقارير أفرقة التقييم

 .التوعية بالربوتوكولوترمجة واستنساخ ونشر وطباعة ذات صلة حبمالت 

  -املصروفات النثرية 

 ٥٣٠١ -االتصاالت 

من شأن الرصد الدقيق ملوارد االتصاالت الالسلكية واستخدام الربيد اإللكتروين 
 مستوى منخفض ختصيصبدالً من االتصال بالفاكسميل مساعدة األمانة على 

  .نسبياً من أموال امليزانية هلذا البند
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 إلبراز التزام األمانة ٢٠٠٨  عام دوالر يف١٠ ٠٠٠ض هذا البند مبقدار فّخ  ٥٣٠٢ -الشحن والربيد 
. للمراسالت وتوزيع وثائق االجتماعاتواألطراف باستخدام الربيد اإللكتروين 

 إىل النصف، ٢٠٠٩ يف االستعراض املقترح لعام هذا البند من امليزانيةوسيخفض 
مريكي، حيث اختار املزيد  دوالر أ٣٠  ٠٠٠ دوالر أمريكي إىل ٦٠ ٠٠٠من 

إال أنه يف حني  . بالربيد اإللكتروين ووثائق االجتماعاتالرسائل من األطراف تلقّي
 مع أن تكلفة إرسال الرسائل ووثائق االجتماعات بالربيد وشحنها اخنفضت اتساقاً

ية فإنه يتعني جتنيب بعض االتصال اإللكترونية العاملاالستفادة القصوى من وسائل 
  .صصات لشحن املعدات الضرورية املتعلقة باالجتماعات غري الورقيةاملخ

 خطط احتياجاتجيري احلفاظ على خمصصات التدريب لتلبية احتياجات التدريب الناشئة و  ٥٣٠٣ -التدريب 
  .التدريب اليت تقدمها األمم املتحدة نتيجة الستمرار برنامج إصالح املوارد البشرية

ي اليوم العامل(بنود أخرى 
  ٥٣٠٤ - )لألوزون

 ٢٠١١و ٢٠١٠ عاميستواصل أمانة األوزون تقدمي املساعدات لبلدان معينة أثناء 
 . طبقة األوزونحلفظملساعدا يف اإلعداد لالحتفال باليوم الدويل 
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  املرفق الثاين
  الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

   استناداً إىل جدول األمم املتحدة لألنصبة املقررة٢٠١١ و٢٠١٠ األطراف للسنتني جدول مسامهات
مراعاة أن ال يتجاوز احلد ، مع ٢٠٠٧ فرباير/شباط ١٣ املؤرخ ،A/RES/61/237قرار اجلمعية العامة (

 )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية( ) يف املائة٢٢ أي طرف األقصى للنصيب املقرر على

 لطرفاسم ا
جدول األمم 

املتحدة لألنصبة 
   للسنواتاملقررة

٢٠٠٩- ٢٠٠٧ 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم املتحدة  جدول
مراعاة أن ال املعدل مع 

قصى يتجاوز احلد األ
 املقرر على أي بينصلل

  يف املائة٢٢ طرف

مسامهات عام 
٢٠١٠  

 حسب الطرف

مسامهات عام 
٢٠١١ 

سترشادية اال
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ أفغانستان  ١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ ألبانيا  ٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٥ اجلزائر  ٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨  أندورا  ٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ أنغوال  ٥

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ أنتيغوا وبربودا  ٦

 ١٣ ٨٥٣ ١٣ ٨٥٣ ٠,٣٢٤ ٠,٣٢٥ ٠,٣٢٥ األرجنتني  ٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ أرمينيا  ٨

 ٧٦ ١٧١ ٧٦ ١٧١ ١,٧٨١ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ أستراليا  ٩

 ٣٧ ٨٠٨ ٣٧ ٨٠٨ ٠,٨٨٤ ٠,٨٨٧ ٠,٨٨٧ النمسا  ١٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ أذربيجان  ١١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ جزر البهاما  ١٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٣ البحرين  ١٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ بنغالديش  ١٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ بربادوس  ١٥

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٠ بيالروس  ١٦
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 لطرفاسم ا
جدول األمم 

املتحدة لألنصبة 
   للسنواتاملقررة

٢٠٠٩- ٢٠٠٧ 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم املتحدة  جدول
مراعاة أن ال املعدل مع 

قصى يتجاوز احلد األ
 املقرر على أي بينصلل

  يف املائة٢٢ طرف

مسامهات عام 
٢٠١٠  

 حسب الطرف

مسامهات عام 
٢٠١١ 

سترشادية اال
  حسب الطرف

 ٤٦ ٩٧٣ ٤٦ ٩٧٣ ١,٠٩٨ ١,١٠٢ ١,١٠٢ بلجيكا  ١٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بليز  ١٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بنن  ١٩

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بوتان  ٢٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ بوليفيا  ٢١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ البوسنة واهلرسك  ٢٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٤ بوتسوانا  ٢٣

 ٣٧ ٣٣٩ ٣٧ ٣٣٩ ٠,٨٧٣ ٠,٨٧٦ ٠,٨٧٦ الربازيل  ٢٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٦ بروين دار السالم  ٢٥

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٠ بلغاريا  ٢٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ وسبوركينا فا  ٢٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بوروندي  ٢٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ كمبوديا  ٢٩

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ الكامريون  ٣٠

 ١٢٦ ٨٩٤ ١٢٦ ٨٩٤ ٢,٩٦٧ ٢,٩٧٧ ٢,٩٧٧ كندا  ٣١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الرأس األخضر  ٣٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مجهورية أفريقيا الوسطى  ٣٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ تشاد  ٣٤

 ٦ ٨٦٣ ٦ ٨٦٣ ٠,١٦٠ ٠,١٦١ ٠,١٦١ ليشي  ٣٥

 ١١٣ ٦٨٠ ١١٣ ٦٨٠ ٢,٦٥٨ ٢,٦٦٧ ٢,٦٦٧ الصني  ٣٦
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 لطرفاسم ا
جدول األمم 

املتحدة لألنصبة 
   للسنواتاملقررة

٢٠٠٩- ٢٠٠٧ 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم املتحدة  جدول
مراعاة أن ال املعدل مع 

قصى يتجاوز احلد األ
 املقرر على أي بينصلل

  يف املائة٢٢ طرف

مسامهات عام 
٢٠١٠  

 حسب الطرف

مسامهات عام 
٢٠١١ 

سترشادية اال
  حسب الطرف

 ٤ ٤٧٦ ٤ ٤٧٦ ٠,١٠٥ ٠,١٠٥ ٠,١٠٥ كولومبيا  ٣٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر القمر  ٣٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الكونغو  ٣٩

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ - جزر كوك  ٤٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٢ كوستاريكا  ٤١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ كوت ديفوار  ٤٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٥٠ كرواتيا  ٤٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٥٤ كوبا  ٤٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٤ قربص  ٤٥

 ١١ ٩٧٨ ١١ ٩٧٨ ٠,٢٨٠ ٠,٢٨١ ٠,٢٨١ اجلمهورية التشيكية  ٤٦

مجهورية كوريا الشعبية   ٤٧
 الدميقراطية

٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧ 

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ رية الكونغو الدميقراطيةمجهو  ٤٨

 ٣١ ٥٠٠ ٣١ ٥٠٠ ٠,٧٣٧ ٠,٧٣٩ ٠,٧٣٩ الدامنرك  ٤٩

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جيبويت  ٥٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ دومينيكا  ٥١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٤ اجلمهورية الدومينيكية  ٥٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢١ إكوادور  ٥٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٨ مصر  ٥٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٠ السلفادور  ٥٥
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 لطرفاسم ا
جدول األمم 

املتحدة لألنصبة 
   للسنواتاملقررة

٢٠٠٩- ٢٠٠٧ 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم املتحدة  جدول
مراعاة أن ال املعدل مع 

قصى يتجاوز احلد األ
 املقرر على أي بينصلل

  يف املائة٢٢ طرف

مسامهات عام 
٢٠١٠  

 حسب الطرف

مسامهات عام 
٢٠١١ 

سترشادية اال
  حسب الطرف

  ٠  ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٢  غينيا االستوائية  ٥٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ إريتريا  ٥٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ إستونيا  ٥٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ إثيوبيا  ٥٩

 ١٠٦ ٥٦٢ ١٠٦ ٥٦٢ ٢ ٤٩٢ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ اجلماعة األوروبية  ٦٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ فيجي  ٦١

 ٢٤ ٠٤٠ ٢٤ ٠٤٠ ٠,٥٦٢ ٠,٥٦٤ ٠,٥٦٤ فنلندا  ٦٢

 ٢٦٨ ٥٧٩ ٢٦٨ ٥٧٩ ٦,٢٨٠ ٦,٣٠١ ٦,٣٠١ فرنسا  ٦٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ غابونال  ٦٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غامبيا  ٦٥

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ جورجيا  ٦٦

 ٣٦٥ ٥٩٣ ٣٦٥ ٥٩٣ ٨,٥٤٨ ٨,٥٧٧ ٨,٥٧٧ أملانيا  ٦٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ غانا  ٦٨

 ٢٥ ٤٠٤ ٢٥ ٤٠٤ ٠,٥٩٤ ٠,٥٩٦ ٠,٥٩٦ اليونان  ٦٩

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غرينادا  ٧٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٢ غواتيماال  ٧١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غينيا  ٧٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١  بيساو-غينيا   ٧٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غيانا  ٧٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ هاييت  ٧٥
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 لطرفاسم ا
جدول األمم 

املتحدة لألنصبة 
   للسنواتاملقررة

٢٠٠٩- ٢٠٠٧ 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم املتحدة  جدول
مراعاة أن ال املعدل مع 

قصى يتجاوز احلد األ
 املقرر على أي بينصلل

  يف املائة٢٢ طرف

مسامهات عام 
٢٠١٠  

 حسب الطرف

مسامهات عام 
٢٠١١ 

سترشادية اال
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١  الكرسي الرسويل  ٧٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ هندوراس  ٧٧

 ١٠ ٤٠٠ ١٠ ٤٠٠ ٠,٢٤٣ ٠,٢٤٤ ٠,٢٤٤ هنغاريا  ٧٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٧ آيسلندا  ٧٩

 ١٩ ١٨١ ١٩ ١٨١ ٠,٤٤٨ ٠,٤٥٠ ٠,٤٥٠ اهلند  ٨٠

 ٦ ٨٦٣ ٦ ٨٦٣ ٠,١٦٠ ٠,١٦١ ٠,١٦١ إندونيسيا  ٨١

 ٧ ٦٧٢ ٧ ٦٧٢ ٠,١٧٩ ٠,١٨٠ ٠,١٨٠ )اإلسالمية-مجهورية(إيران   ٨٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٥  العراق  ٨٣

 ١٨ ٩٦٨ ١٨ ٩٦٨ ٠,٤٤٣ ٠,٤٤٥ ٠,٤٤٥ أيرلندا  ٨٤

 ١٧ ٨٦٠ ١٧ ٨٦٠ ٠,٤١٨ ٠,٤١٩ ٠,٤١٩ إسرائيل  ٨٥

 ٢١٦ ٤٩٢ ٢١٦ ٤٩٢ ٥,٠٦٢ ٥,٠٧٩ ٥,٠٧٩ إيطاليا  ٨٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ جامايكا  ٨٧

 ٧٠٨ ٥٩٥ ٧٠٨ ٥٩٥ ١٦,٥٦٨ ١٦,٦٢٤ ١٦,٦٢٤ اليابان  ٨٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٢ األردن  ٨٩

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٩ كازاخستان  ٩٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ كينيا  ٩١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ كرييبايت  ٩٢

 ٧ ٧٥٨ ٧ ٧٥٨ ٠,١٨١ ٠,١٨٢ ٠,١٨٢ الكويت  ٩٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ نقريغيزستا  ٩٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٩٥
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 لطرفاسم ا
جدول األمم 

املتحدة لألنصبة 
   للسنواتاملقررة

٢٠٠٩- ٢٠٠٧ 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم املتحدة  جدول
مراعاة أن ال املعدل مع 

قصى يتجاوز احلد األ
 املقرر على أي بينصلل

  يف املائة٢٢ طرف

مسامهات عام 
٢٠١٠  

 حسب الطرف

مسامهات عام 
٢٠١١ 

سترشادية اال
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٨ التفيا  ٩٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٤ لبنان  ٩٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ليسوتو  ٩٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ليبرييا  ٩٩

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٦٢ اجلماهريية العربية الليبية  ١٠٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ ليختنشتاين  ١٠١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣١ ليتوانيا  ١٠٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٥ لكسمربغ  ١٠٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ مدغشقر  ١٠٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مالوي  ١٠٥

 ٨ ٠٩٩ ٨ ٠٩٩ ٠,١٨٩ ٠,١٩٠ ٠,١٩٠ ماليزيا  ١٠٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ملديف  ١٠٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مايل  ١٠٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٧ مالطة  ١٠٩

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر مارشال  ١١٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ موريتانيا  ١١١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١١ موريشيوس  ١١٢

 ٩٦ ٢٠٤ ٩٦ ٢٠٤ ٢,٢٤٩ ٢,٢٥٧ ٢,٢٥٧ املكسيك  ١١٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ )دةموح-واليات(ميكرونيزيا   ١١٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ موناكو  ١١٥
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 لطرفاسم ا
جدول األمم 

املتحدة لألنصبة 
   للسنواتاملقررة

٢٠٠٩- ٢٠٠٧ 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم املتحدة  جدول
مراعاة أن ال املعدل مع 

قصى يتجاوز احلد األ
 املقرر على أي بينصلل

  يف املائة٢٢ طرف

مسامهات عام 
٢٠١٠  

 حسب الطرف

مسامهات عام 
٢٠١١ 

سترشادية اال
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١  منغوليا  ١١٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١  اجلبل األسود  ١١٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٢ املغرب  ١١٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ موزامبيق  ١١٩

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ ميامنار  ١٢٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ ناميبيا  ١٢١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ناورو  ١٢٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ نيبال  ١٢٣

 ٧٩ ٨٣٦ ٧٩ ٨٣٦ ١,٨٦٧ ١,٨٧٣ ١,٨٧٣ هولندا  ١٢٤

 ١٠ ٩١٢ ١٠ ٩١٢ ٠,٢٥٥ ٠,٢٥٦ ٠,٢٥٦ نيوزيلندا  ١٢٥

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ نيكاراغوا  ١٢٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ النيجر  ١٢٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٨ يانيجري  ١٢٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ - نوي  ١٢٩

 ٣٣ ٣٣٣ ٣٣ ٣٣٣ ٠,٧٧٩ ٠,٧٨٢ ٠,٧٨٢ النرويج  ١٣٠

١٣١  ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٣ مانع 

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٥٩ باكستان  ١٣٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ باالو  ١٣٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٣  بنما  ١٣٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ بابوا غينيا اجلديدة  ١٣٥
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 لطرفاسم ا
جدول األمم 

املتحدة لألنصبة 
   للسنواتاملقررة

٢٠٠٩- ٢٠٠٧ 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم املتحدة  جدول
مراعاة أن ال املعدل مع 

قصى يتجاوز احلد األ
 املقرر على أي بينصلل

  يف املائة٢٢ طرف

مسامهات عام 
٢٠١٠  

 حسب الطرف

مسامهات عام 
٢٠١١ 

سترشادية اال
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ باراغواي  ١٣٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٨ بريو  ١٣٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٧ الفلبني  ١٣٨

 ٢١ ٣٥٥ ٢١ ٣٥٥ ٠,٤٩٩ ٠,٥٠١ ٠,٥٠١ بولندا  ١٣٩

 ٢٢ ٤٦٣ ٢٢ ٤٦٣ ٠,٥٢٥ ٠,٥٢٧ ٠,٥٢٧ الربتغال  ١٤٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٥ قطر  ١٤١

 ٩٢ ٦٢٤ ٩٢ ٦٢٤ ٢,١٦٦ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ية كوريامجهور  ١٤٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مجهورية مولدوفا  ١٤٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٠ رومانيا  ١٤٤

 ٥١ ١٥٠ ٥١ ١٥٠ ١,٠٩٦ ١,٢٠٠ ١,٢٠٠ االحتاد الروسي  ١٤٥

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ رواندا  ١٤٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سيسانت كيتس ونيف  ١٤٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ نت لوسياسا  ١٤٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سنت وجزر غرينادينيسانت فن  ١٤٩

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ساموا  ١٥٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣  سان مارينو  ١٥١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ساو تومي وبرينسييب  ١٥٢

 ٣١ ٨٨٣ ٣١ ٨٨٣ ٠,٧٤٥ ٠,٧٤٨ ٠,٧٤٨ اململكة العربية السعودية  ١٥٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ السنغال  ١٥٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢١ الصرب  ١٥٥
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 لطرفاسم ا
جدول األمم 

املتحدة لألنصبة 
   للسنواتاملقررة

٢٠٠٩- ٢٠٠٧ 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم املتحدة  جدول
مراعاة أن ال املعدل مع 

قصى يتجاوز احلد األ
 املقرر على أي بينصلل

  يف املائة٢٢ طرف

مسامهات عام 
٢٠١٠  

 حسب الطرف

مسامهات عام 
٢٠١١ 

سترشادية اال
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ سيشيل  ١٥٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سرياليون  ١٥٧

 ١٤ ٧٩١ ١٤ ٧٩١ ٠,٣٤٦ ٠,٣٤٧ ٠,٣٤٧ سنغافورة  ١٥٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٦٣ سلوفاكيا  ١٥٩

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٩٦ سلوفينيا  ١٦٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر سليمان  ١٦١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الصومال  ١٦٢

 ١٢ ٣٦١ ١٢ ٣٦١ ٠,٢٨٩ ٠,٢٩٠ ٠,٢٩٠ جنوب أفريقيا  ١٦٣

 ١٢٦ ٥١١ ١٢٦ ٥١١ ٢,٩٥٨ ٢,٩٦٨ ٢,٩٦٨ إسبانيا  ١٦٤

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ سري النكا  ١٦٥

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ السودان  ١٦٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ينامسور  ١٦٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ سوازيلند  ١٦٨

 ٤٥ ٦٥١ ٤٥ ٦٥١ ١,٠٦٧ ١,٠٧١ ١,٠٧١ السويد  ١٦٩

 ٥١ ٨٣٢ ٥١ ٨٣٢ ١,٢١٢ ١,٢١٦ ١,٢١٦ سويسرا  ١٧٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ اجلمهورية العربية السورية  ١٧١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ طاجيكستان  ١٧٢

 ٧ ٩٢٨ ٧ ٩٢٨ ٠,١٨٥ ٠,١٨٦ ٠,١٨٦ تايلند  ١٧٣

مجهورية مقدونيا   ١٧٤
 اليوغوسالفية السابقة

٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ 
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 لطرفاسم ا
جدول األمم 

املتحدة لألنصبة 
   للسنواتاملقررة

٢٠٠٩- ٢٠٠٧ 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم املتحدة  جدول
مراعاة أن ال املعدل مع 

قصى يتجاوز احلد األ
 املقرر على أي بينصلل

  يف املائة٢٢ طرف

مسامهات عام 
٢٠١٠  

 حسب الطرف

مسامهات عام 
٢٠١١ 

سترشادية اال
  حسب الطرف

             ليشيت- تيمور  ١٧٥

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ توغو  ١٧٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ تونغا  ١٧٧

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٧ ترينيداد وتوباغو  ١٧٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣١ تونس  ١٧٩

 ١٦ ٢٤٠ ١٦ ٢٤٠ ٠,٣٨٠ ٠,٣٨١ ٠,٣٨١ تركيا  ١٨٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ تركمانستان  ١٨١

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ توفالو  ١٨٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ أوغندا  ١٨٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٥ أوكرانيا  ١٨٤

 ١٢ ٨٧٣ ١٢ ٨٧٣ ٠,٣٠١ ٠,٣٠٢ ٠,٣٠٢ اإلمارات العربية املتحدة  ١٨٥

 ٢٨٣ ١١٤ ٢٨٣ ١١٤ ٦,٦٢٠ ٦,٦٤٢ ٦,٦٤٢ لكة املتحدةاملم  ١٨٦

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ مجهورية ترتانيا املتحدة  ١٨٧

 ٩٣٧ ٧٤٦ ٩٣٧ ٧٤٦ ٢١,٩٢٦ ٢٢,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ الواليات املتحدة األمريكية  ١٨٨

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٧ أوروغواي  ١٨٩

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ أوزبكستان  ١٩٠

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ فانواتو  ١٩١

 ٨ ٥٢٥ ٨ ٥٢٥ ٠,١٩٩ ٠,٢٠٠ ٠,٢٠٠ )بوليفارية-مجهورية (فرتويال  ١٩٢

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٤ فييت نام  ١٩٣

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧ اليمن  ١٩٤
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 لطرفاسم ا
جدول األمم 

املتحدة لألنصبة 
   للسنواتاملقررة

٢٠٠٩- ٢٠٠٧ 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم املتحدة  جدول
مراعاة أن ال املعدل مع 

قصى يتجاوز احلد األ
 املقرر على أي بينصلل

  يف املائة٢٢ طرف

مسامهات عام 
٢٠١٠  

 حسب الطرف

مسامهات عام 
٢٠١١ 

سترشادية اال
  حسب الطرف

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ زامبيا  ١٩٥

 ٠ ٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ زمبابوي  ١٩٦

 ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٣٣٩ ١٠٢,٥٠٠ اموع  
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  املرفق الثالث

  إعالن بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون اليت هلا قدرة عالية على إحداث احترار عاملي

 وباالو، وتشاد، وتوغو، وتونس، وتونغا،  وأنغوال، وبابوا غينيا اجلديدة،إندونيسيا،: مقدم من
  زامبيا،ال، واجلمهورية الدومينيكية، ليشيت، وجزر القمر، وجزر سليمان، وجزر مارش- وتيمور

 وفيجي، بيساو،- وغينيا، والصومال، وغابون، وغرينادا، وسوازيلندوسانت لوسيا، والسودان،
، ومايل، ومدغشقر، ومصر، واملغرب، واملكسيك، يتوالكامريون، وكندا، والكونغو، وكرييبا

ونيجرييا، ونيوزيلندا، والواليات ميبيا، ونا، )املوحدة-واليات(ونيزيا زوميكوموريتانيا، وموريشيوس، 
  .املتحدة، واليابان

 أجيال احلاضر واملستقبل سيعرض للخطر أن العلماء متفقون إىل حد كبري على أن تغري املناخ إذ تدرك
  ما مل تعتمد تدابري أكثر صرامة وتنفذ بسرعة،

   سابقاً، ألن تغري املناخ حيدث بسرعة أكرب مما كان يتوقعوإذ يساورها القلق
 ، أن بدائل معينة للمواد املستنفدة لألوزون هلا قدرة عالية على إحداث احترار عامليوإذ تدرك

   غازات دفيئة قوية وتسهم يف تغري املناخ،،استخدمت لتحل حمل مواد معينة مستنفدة لألوزون
د على استخدام  ال يتعني بالضرورة أن تعتمفلورية بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية يؤكد أن

  ،بدائل هلا قدرة عالية على إحداث احترار عاملي
 أنه يوجد بالفعل مزيد من املواد والتكنولوجيا البديلة السليمة بيئياً أو أا جيري تطويرها يدرك أيضاً

 وأن التحول يف شىت القطاعات عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون اليت هلا قدرة على إحداث ،بسرعة
  ، عاملي ميكن حتقيقه بالفعلاحترار

 أن بروتوكول مونتريال يف وضع مناسب لتخفيض استخدام بدائل املواد املستنفدة لألوزون يدرك أيضاً
 إحداث احترار عاملي، بعد أن ختلص بالفعل من مواد كيميائية مماثلة يف نفس  علىاليت هلا قدرة عالية

ستنفدة لألوزون اليت هلا قدرة عالية على إحداث احترار القطاعات اليت تستخدم حالياً بدائل املواد امل
  ،عاملي

 احلاجة الستعراض إمكانية تعديل بروتوكول مونتريال على حنو مناسب ليشمل إجراء يشدد على
 هلا قدرة عالية على  اليتنوواد املستنفدة لألوزاملختفيض تدرجيي يف إنتاج واستهالك بدائل خمتارة من 

 بوصفها مواد خاضعة للرقابة، وأن يكفل قيام تنسيق مناسب مع اتفاقية األمم إحداث احترار عاملي
  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك اإلبالغ املناسب،

 هلا قدرة عالية على إحداث احترار عاملي مشمولة  اليتواد املستنفدة لألوزوناملبدائل بعض  يدرك أن
 اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول كيوتو وتعديالت بروتوكول االحتباس احلرارييف سلة غازات 
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على حنو ال يستبعد املواد اليت هلا قدرة عالية على إحداث احترار عاملي امونتريال ينبغي االتفاق بشأ 
وتو، وال اخلاضعة للرقابة من نطاق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أو بروتوكول كي

  يؤثر على االلتزامات القائمة اليت قطعتها األطراف على نفسها يف هذا اال،
مجيع الدول على أن تنظر بسرعة يف ختفيض إنتاج واستهالك بدائل املواد املستنفدة لألوزون اليت يشجع 

  ،هلا قدرة عالية على إحداث احترار عاملي حيثما وجدت بدائل هلا
تشجيع وتيسري التعجيل يف تطوير مواد كيميائية ومنتجات وتكنولوجيا بديلة سليمة  على االلتزام بوافقي

  ،فلوريةبيئياً جلميع التطبيقات اليت تستخدم فيها مركبات الكربون اهليدروكلورية 
 إىل املعلومات العلمية ونتائج البحوث والتدريب ذات الصلة، ونقل الوصول على تيسري وافقي

٥مجيع األطراف العاملة مبوجب املادة إىل ا التكنولوجيا وتطبيقا،  
 للحد من استخدام بدائل املواد املستنفدة لألوزون اليت هلا قدرة على  مناسبةعلى اختاذ تدابريوافق ي

  .رار عاملي يف أسرع وقت ممكنإحداث احت

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٨بورت غالب، مصر، 
__________  


