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  االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا
  حلماية طبقة األوزون

  يف بروتوكول مونتريالن لألطراف واالجتماع العشر
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ - ١٦الدوحة 
 * من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي٥و ٤البندان 

الجتماع اوؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا االجتماع الثاين ملقضايا للمناقشة والعلم يف 
  توكول مونتريالالعشرين لألطراف يف برو

  مذكرة األمانة
  إضافة
  مقدمة

  األول من هذه اإلضافة األعمال األخرى املتعلقة باالجتماع املشترك القادم،الفصليوجز   - ١
 ١٧، وقبل (UNEP/OzL.Conv.8/2-UNEP/OzL.Pro.20/2) بعد إعداد مذكرة األمانة ملتكأُاليت و

لعمل التكميلي الذي اضطلع به فريق التكنولوجيا والتقييم من اتضيهذا و. ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
 االقتصادي بشأن جتديد املوارد وبروميد امليثيل باإلضافة إىل العمل الذي اضطلعت به األمانة بشأن

أوجه ال املتعلقة بوتتضمن املذكرة أيضاً حتديثات لبنود جدول األعم.  الضرورية االستخدامأوجه
 اإلدارية لفريق واملسائلاهلالونات باألقاليم فيما يتعلق ، واالختالالت املتوقعة بني ية الضروراالستخدام

أوجه وسوف توضع املعلومات اإلضافية املتوقعة من الفريق بشأن . التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
ع كلوريد كلورية فلورية ورابيدرو اخلاصة ملركبات الكربون اهلاالستخدامأوجه  و، الضروريةاالستخدام

 ة العامليةالشبكعلى ألمانة اموقع  يف ،الكربون عالوة على أي مقترحات جديدة ترد من األطراف
  .لألطراف يف أسرع وقت بعد تسلمهاتنقل و

                                                        
*  UNEP/OzL.Conv.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1.  
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 الثاين من هذه اإلضافة أيضاً معلومات إضافية عن املسائل اليت تود األمانة أن الفصلويتضمن   - ٢
وما يتصل باملنتديات األخرى  اإلدارية واألمور ذلك بعثات األمانة، تسترعي نظر األطراف إليها مبا يف

  .من أمور بروتوكول مونتريال

عرض ونظر التقرير التكميلي املقدم من فرقة العمل : من جدول األعمال‘ ١’) أ (٤البند   - ألف
  املعنية بتجديد املوارد التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

 تقرير ه يفعقب نظروريق العامل املفتوح العضوية، خالل اجتماعه الثامن والعشرين طلب الف  - ٣
 الفريق دراسة عدد من القضايا احملددة  هذا جتديد املوارد، منعنفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 
 ة العامليةبك الشيف من خالل موقع األمانةوقد أتيح ذلك التقرير . وتقدمي نتائجه يف شكل تقرير تكميلي

ويتضمن التقرير . د ذلك بفترة وجيزة إىل األطرافيرسل بع وأ٢٠٠٨ُأكتوبر / تشرين األول١يوم 
قضايا اليت طلب الفريق العامل املفتوح العضوية من فريق التكنولوجيا ال عن كل قضية من فصالً مستقالًً

الواردة يف الفصول ناقشات والنتائج ملللتقرير اويوجز امللخص التنفيذي . اوالتقييم االقتصادي دراسته
  .UNEP/OzL.Pro.20/6 من التقرير، وقد أتيح بكامله يف الوثيقة ١٢ إىل ٣ من

مقترح (التخلص السليم بيئياً من املواد املستنفدة لألوزون : من جدول األعمال) ب (٤البند   -باء 
  )دة وموريشيوسزيا املوحمقدم من األرجنتني واجلماعة األوروبية وواليات ميكروني

 واملخزونات، خالل االجتماع السابق للفريق العامل املفتوح بالتدمريقدم فريق االتصال املعين   - ٤
سيه املشاركني ي مقترحاً من رئمالعضوية، تقريراً استعرض املناقشات اليت جرت يف فريق االتصال، وقد

لتقدمي تعليقات على املقترح كما تضمن تقرير فريق االتصال طلبات .  للنظر فيهاألطرافإىل 
وى مركبات  بشأن مست٥ من املادة ١املعلومات من األطراف العاملة مبقتضى الفقرة وللحصول على 

. عدة للتدمرياملُلوثة أو املصادرة اليت ختزا هذه األطراف، ولورية واهلالونات املفلورية كالكربون ال
لورية واهلالونات، تلقت فلورية كبات الكربون ال املخزونات من مركوفيما يتعلق بطلب بيانات عن

، وقد أرسلت مجيعها إىل ٥ من املادة ١ طرفاً من األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٣٠األمانة ردوداً من 
 األطراف بشأن التدمري وجتديد دراسته طلب سياق ها يفنظر فييلتكنولوجيا والتقييم االقتصادي لفريق ا
  .املوارد

لق مبقترح الرئيسني املشاركني، تلقت األمانة تعليقات من منظمة إقليمية للتكامل وفيما يتع  - ٥
 مثل ما إذا كان سينظر املسائل من واسعة طائفة التعليقاتوتناولت هذه . االقتصادي ومخسة أطراف

  املعدة للتدمري املبكر؛لورية واهلالوناتفورية لك إىل مركبات الكربون الكيميائيةمواد يف إضافة 
 عامالً مثبطاً اإلنتاج أو ملزيد من غري سليمالعمل بشأن التدمري حافزاً وضرورة كفالة عدم استخدام 

 وضرورةع املواد املستنفدة لألوزون امللوثة واملصادرة،  واحلاجة إىل النظر يف إعادة وزعادة التدوير،إل
واحلاجة إىل توضيح ما إذا كانت الوالية  ؛اتباع القواعد الدولية يف نقل املواد املستنفدة لألوزون امللوثة

لتمويل بروتوكول مونتريال تتوافق بالكامل مع إجراءات الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ احلالية ل
ددة أخرى لتمويل عملية  واحلاجة إىل النظر يف خيارات حم؛ني املشاركنياملتضمنة يف مقترح الرئيس

حيث جدوى  عن اخليارات اليت ميكن أن تكون األفضل من احلصول على مزيد من املعلوماتالتدمري و
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 تغري املناخ، بشأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية أمانىت ضمان التعاون الوثيق مع وضرورة ؛التكاليف
التخلص منها عرب احلدود، واحلاجة إىل احلصول التحكم يف نقل النفايات اخلطرة وواتفاقية بازل بشأن 

 وأسباب عدم الرغبة ،املرغوب فيهاومات عن كمية املواد املستنفدة لألوزون غري على مزيد من املعل
الئمة الستعراض خيارات التمويل املربات اخل تتوافر فيهاحلاجة إىل النظر يف إنشاء فريق عامل تلك؛ و

  .احملتملة
، وإتاحتهاال، وقد أحالت األمانة التعليقات اليت تلقتها إىل الرئيسني املشاركني لفريق االتص  - ٦

يف شكل الوثيقة  األطراف اليت قدمت التعليقات،  وافقت عليهالذي احلد إىل
UNEP/OzL.Pro.20/INF/6  لكي تنظر فيها مجيع األطراف بصورة يف الشبكة العاملية ألمانة اعلى موقع

  .مباشرة

ناعات  يف الص١١٣ -لورية ف لوريةكاستخدام مركبات الكربون ال: ‘١’) ج (٤البند   -جيم 
  الفضائية يف االحتاد الروسي

إعماالً لطلب األطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إعداد تقرير عن البدائل   - ٧
 اليت كانت ةيضائف الستخدامأوجه اال يف ١١٣ –لورية فلورية كمركبات الكربون الاحملتملة الستخدام 

 وإفدمها بدراسة املسألة الفريق خبريين كلّف، ٢٠٠٩موضع طلب إعفاءات من االحتاد الروسي لعام 
وسوف يقدم الفريق تقريراً عن نتائج . أكتوبر/ تشرين األول١٠ إىل ٦ من  يف الفترةإىل االحتاد الروسي

  .هذه البعثة إىل األطراف يف الدوحة

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ الضرورية لعامي  االستخدامأوجه إعفاءات تعيينات: ‘٢’) ج (٤البند   -دال 
 الضرورية أثناء االجتماع الستخدام ا أوجهيارات التقنية الطبية إعفاءاتعقب عرض جلنة اخل  - ٨

الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية، أجرت اللجنة مناقشات مع األطراف طالبة التعيينات 
خيفض تعيينها من  اجلماعة األوروبية تعديالًوبعد مزيد من املداوالت، قدمت . وغريها بشأن التعيينات

وعالوة على ذلك، قدمت .  طناً، وقدمت معلومات إضافية تربر طلبها هلذه التعيينات٢٢ طناً إىل ٣٨
 طناً من تعييناا املطلوبة من ٩٠تعيينها األصلي سحبت مبقتضاه لالواليات املتحدة األمريكية تعديالً 

لورية كملعتمدة على مركبات الكربون ال املقننة ااتستنشاق باجلرعمركبني من مركبات أجهزة اال
لورية فلورية ك طناً من مركبات الكربون ال٩٢لورية، وقدمت معلومات إضافية دعماً لطلبها مبقدار ف

ويدرس الفريق اآلن املواد . تركباهذه امل املعتمدة على اإليبنفرين استنشاق ألجهزة املباشرلالستخدام 
  .املقدمة حديثاً

مبركبات  الضرورية واإلنتاج لدفعة واحدة فيما يتعلق االستخدام أوجه :‘٣’ )ج (٤البند   -هاء 
  لورية ألغراض أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةفلورية كالكربون ال

أثناء االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية، طلب فريق االتصال الذي   - ٩
 بأوجهاملقررات ذات الصلة أن تستعرض كل  من األمانة ،روري االستخدام الضمسائلنشئ للنظر يف أُ

 الضرورية املقدمة من االستخدامأوجه الضرورية لتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل تعيينات  االستخدام
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 هذا لتحقيق وترد تفاصيل اجلهود اليت بذلتها األمانة .٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ا على كما طلب فريق االتصال من األطراف تقدمي تعليقاUNEP/OzL.Pro.20/8 .الطلب يف الوثيقة 

ويف ذلك الصدد، تلقت . أغسطس/ آب١٥ اليت أثريت يف تقرير فريق االتصال إىل األمانة قبل املسائل
قع األمانة يف ونشر يف مواألمانة تعليقاً من أحد األطراف أحيل إىل الرئيسني املشاركني لفريق االتصال 

  . األطرافالشبكة العاملية لتنظر فيه

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ احلرجة لعامي  االستخدام أوجهتعيينات إعفاءات:‘١’) د (٤البند   -واو 
 قدمت جلنة اخليارات التقنية ،خالل االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية  - ١٠

 احلرجة  االستخدام أوجهديدة اليت تلقتها إلعفاءات التعيينات اجلبشأنلربوميد امليثيل توصياا األولية 
وعقب مناقشة هلذه التعيينات يف اجللسة العامة، اجتمعت اللجنة بصورة ثنائية . ٢٠١٠ و٢٠٠٩ لعامي

لتعيينات لتبادل وجهات النظر، واحلصول على مزيد من املعلومات ذات الصلة امقدمة مع األطراف 
حتتاج إليها بغية  املزيد من املعلومات اليت ،ل عملية تكراريةبالتعيينات، وتلقت اللجنة، من خال

  .االضطالع جبولة ثانية من التقييم
   يف التربةللتطبيقاتالتعيينات   - ١

خلاصة باخليار قدمت اليابان معلومات جديدة إىل اللجنة استخدمت يف إعادة تقييم التعيينات ا  - ١١
ت املتحدة األمريكية معلومات جديدة تشتمل على معلومات وقدمت الواليا. البطيخوالفلفل والشمام و

عن العمل املستمر بشأن إعادة تسجيل اليودوميثان وتعديل الكميات املتضمنة يف التعيينات عن الفلفل 
 وأعيد تقييم التعيينات املقدمة من اليابان والواليات املتحدة خالل .ونباتات الزينة والفراولة والطماطم

  .اين للجنة الفرعية املعنية بالتربةاالجتماع الث
أستراليا، كندا، إسرائيل، اليابان ( تعييناً من مخسة أطراف ٣١، قدم ٢٠٠٨وخالل جولة   - ١٢

 تعييناً يبلغ جمموعها ١٩ و٢٠٠٩ لعام اً طن٦٩٧,٠٤٨ تعييناً يبلغ جمموعها ١٢): والواليات املتحدة
 أطنان ٦٠٨,٤٥٤ية يف التقييم النهائي مبقدار وأوصت اللجنة الفرع. ٢٠١٠ طناً لعام ٣ ٤٨٥,٢٩٨

  .٢٠١٠لعام   طنا٣ً ٢٩٧,٨ و٢٠٠٩لعام 
  التعيينات لالستخدام يف اهلياكل والسلع  - ٢

 معلومات أخرى من أستراليا عن تعييناا ألغراض األرز، ومن كندا ألغراض تصنيع ومت تلقي  - ١٣
وأعادت اللجنة الفرعية . التجهيزاحن وجهات املطتحدة ألغراض سلعها واملكرونة ومن الواليات امل

للحجر الزراعي واهلياكل والسلع تقييم التعيينات ذات الصلة جنباً إىل جنب مع تعيينات كندا ألغراض 
 تقديرها خالل يكن ممكناً، وأجزاء من تعيينات السلع من الواليات املتحدة مل  دقيق القمحأربع مطاحن

  .التقييم املؤقت
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  إسرائيل،أستراليا، كندا،( تعيينات من مخسة أطراف ١٠، قدمت ٢٠٠٨جولة وخالل   - ١٤
 يبلغ ٢٠١٠ وسبعة لعام أطنان ٧,١٤ يبلغ جمموعها ٢٠٠٩ثالثة لعام ): اليابان والواليات املتحدة

ويف التقييم النهائي أوصت اللجنة الفرعية للحجر الزراعي واهلياكل والسلع . اً طن٢٧٠,٦٠٦جمموعها 
  ٢٠١٠ لعام اًطن ٢٦٩,٤٣٦ و٢٠٠٩ لعام طن ٧,١٤مبقدار 

  لتعيينات املقدمة من األطراف وتوصيات اللجنة النهائيةبشأن ا ٢٠٠٨جولة عام 
التوصيات النهائية للجنة اخليارات   التعيينات

  التقنية لربوميد امليثيل
  الطرف

٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  
  ٣٦,٤٤    ٣٧,٦١٠    أستراليا

  ٣٠,٣٤  ٤,٧٤  ٣٠,٣٤٠  ٤,٧٤٠  كندا
    ٦١٠,٥٥٤    ٦٩٩,٤٤٨  إسرائيل
  ٢٦٧,٠٠٠    ٢٨٨,٥٠٠    اليابان

  ٣ ٢٣٣,٤٥٦    ٣ ٣٩٩,٤٩٠    الواليات املتحدة
  ٣ ٥٦٧,٢٣٦  ٦١٥,٥٩٤  ٣ ٧٥٥,٩٤٠  ٧٠٤,١٨٨  اموع

  ٢٠٠٩ربوميد امليثيل لعام لخطة عمل جلنة اخليارات التقنية   - ٣
 احلرجة، باإلضـافة إىل اسـتعراض       تخدام االس  أوجه يتضمن التقرير النهائي بشأن تعيينات      - ١٥

، ٧٥ -٧٣ يف الصفحات    ٢٠٠٩ احلرجة، خطة عمل اللجنة املقترحة لعام         االستخدام  أوجه تعيينات
إىل جانب الطلب إىل األطراف بالنظر يف توفري أموال إضافية لتمكني اللجنة من العمل بشكل فعـال                 

  . احلرجةاالستخدامأوجه فيما يتعلق بالقيام بتقييم تعيينات 

  االختالالت اإلقليمية فيما يتعلق باهلالونات:  من جدول األعمال‘٢’) ز (٤البند   - زاي
مل يتسلم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة اخليارات التقنية للهالونات التابعة له أو   - ١٦

غ  تـسو  ، املفتوح العضوية   منذ االجتماع السابق للفريق العامل     تارخيهاألمانة أي طلبات أخرى حىت      
نه يف حالة   ونتيجة لذلك، فإ  . املسألة هذه   عنإدخال أي تغيريات يف التقرير املقدم يف ذلك االجتماع          

  .٢٠٠٩ يف تقريره إىل األطراف يف عام املسألة الفريق هذه سيتناولأي معلومات جديدة، ظهور 

  تصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املسائل اإلدارية امل: من جدول األعمال) ح (٤البند   - حاء
ـ       ٣-٢ و ٢-٢وفقاً للفقرتني     - ١٧ صادي، فـإن    من اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم االقت

ويوصي الفريـق   . ركني للفريق جيب أن تعتمد من اجتماع األطراف       ا املش ئيسنياملقررات اخلاصة بالر  
. وسي رئيساً مشاركاً للجنة اخليارات التقنية للهالوناتباختيار السيد سريجي كوبيلوف من االحتاد الر   

وقد مت تشاطر االقتراح بتسمية السيد كوبيلوف، الذي ميلك خربة مستفيضة يف املسائل ذات الصلة،                
 األطراف يف النظر اختاذ إجراء بشأن هذا االختيار، والذي ينبغي يف حالة             تودوقد  . مع االحتاد الروسي  
  .خذ شكل مقرر الجتماع األطرافاملوافقة عليه أن يأ
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  االسـتخدام   أوجـه  ، تضمن التقرير النهائي بشأن تعيينات     أعاله ١٥ يف الفقرة    ذكروكما    - ١٨
 دوالر من أجل    ٢٤ ٥٠٠ احلرجة ميزانية استرشادية لكي تنظر فيها األطراف بشأن متويل إضايف يبلغ          

ر الفريق يف االجتماع الثامن والعشرين      وكما ذك .  احلرجة  االستخدام  أوجه األنشطة املتصلة بتعيينات  
للفريق العامل املفتوح العضوية حني أبلغ عما حققه من تقدم يف إعداد تقرير بشأن القيـام بدراسـة                  

يف اهلواء، وفقاً استكشافية تعاجل بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعي التربيد وتكي     
من جراء عمل الكثريين من أُعيقت جزئياً املهمة يف وقت طيب قد ن قدرته على إاء فإ، ١٩/٨للمقرر 

وقد .  على جماالت أخرى من عمل الفريق أيضاًتنطبق هذه املشكلةو. اخلرباء بدون احلصول على متويل
  . األطراف أن تطلب إىل جلنة امليزانية تناول هذه املسألةتود

  انتباه األطراف إليهااملسائل األخرى اليت تود األمانة أن تسترعي   - طاء

  قضايا بروتوكول مونتريال يف املنتديات األخرى  -أوالً 

  ةمرفق البيئة العاملي  - ١
 لألطراف يف بروتوكـول     يقيم بثمن كان مرفق البيئة العاملية على مدار السنني مفيداً بشكل            - ١٩

 تلك األطراف على االمتثـال       ساعد دعمه للبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال مجيع         إذمونتريال،  
مبوجـب   قد تكون غري مؤهلة      ،وفضالً عن ذلك، عمل دعمه ألنشطة أخرى      .  الربوتوكول ملتطلبات

 الصندوق، مبا يف ذلك األنشطة املتصلة بربوميد امليثيل يف جنوب أفريقيا، ودعمه ألنشطة الرصد أحكام
ويستهل املرفق يف الوقـت     . بصورة هامة اف  يف املخروط اجلنويب، على تعزيز اجلهود اليت تبذهلا األطر        

 استعراض حالة    هو والغرض من هذا الفرع من املذكرة     . الراهن أنشطة متصلة بالتجديد التايل للموارد     
 كان إذا موضع دعم من املرفق والتماس توجيه األطراف بشأن ما           على مر السنني   األطراف اليت كانت  

  . يتعلق بالتجديد املقبل للموارد، وكيفية ذلكألمانة مع املرفق فيماا  أن تشتركينبغي
، تركز عمل مرفق البيئة العاملية يف املقام األول على تقـدمي الـدعم إىل               أعالهوحسبما أشري     - ٢٠

لتمويل من الصندوق   ايت مل تكن لتصبح مؤهلة بدون ذلك        البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال وال      
سنني، أعيد تصنيف الكثري من البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقـال            وعلى مر ال  . املتعدد األطراف 

،  هذهلتصنيفاإلعادة  ونتيجة  . ٥ من املادة    ١مبوجب الربوتوكول إىل أطراف ال تعمل مبوجب الفقرة         
يغطي الصندوق املتعدد األطراف حالياً كل بلد كان مصنفاً فيما سبق كبلد مير اقتصاده مبرحلة انتقال                

أذربيجـان، وبـيالروس، وكازاخـستان، وطاجيكـستان، وأوكرانيـا،          :  هم  بلدان ةا عدا ست  فيم
وبالتايل، وبافتراض أن املرفق سيستمر يف تقدمي الدعم كما كان عليه احلال يف املاضي،              . وأوزبكستان

  . فقط هي اليت ستكون مؤهلة للحصول على مساعدة من مرفق البيئة العامليةةفإن هذه البلدان الست
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وفيما خيص تلك البلدان، فإن أذربيجان وبيالروس وأوزبكستان قد ختلصت تدرجيياً بالفعل              - ٢١
هـذه    ىلإوبالنـسبة   . من مجيع املواد الكيميائية فيما عدا مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريـة          

تراوح الستهالك مبا ي   بشأن ا  السابق أساسه   خط املركبات، قام كل طرف بالفعل بتخفيض مستويات      
تخفـيض  وهـو ال   ٢٠١٥املعلم الرئيسي لعام    سبقت كثرياً   املائة، وهو ما يعين أا      يف   ٩٩ و ٩٥بني  

كما أن البلدان الثالث املتبقية اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال ختلصت تدرجيياً من      . املائةيف   ٩٠بنسبة  
روكلورية فلورية اليت تستهلك منـها      مجيع املواد املستنفدة لألوزون فيما عدا مركبات الكربون اهليد        

قا علـى تعـديل     وحيث أن كال البلدين مل يـصد      . أطنان ٣,٨ طناً وطاجيكستان    ٦٠كازاخستان  
ني يف  بأما غري مـؤهل ، مع ذلك، تفيدأن املبادئ التوجيهية السابقة للمرفق  من شأنكوبنهاجن، فإن 

 من اً طن٩٣,٥اقتصاده مبرحلة انتقال، أوكرانيا، ويستهلك البلد املتبقي الذي مير . الوقت الراهن للدعم
ويف حني أن أوكرانيا ممتثلة يف الوقت الراهن اللتزاماا مبراقبة . مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

 املتمثل يف ٢٠١٠مركبات الكربون اهليدرو الكلورية فلورية، فقد حتتاج إىل مساعدة للوفاء دف عام 
  . طنا٥٧ً
 على حضور اجتماعات جملس مرفق البيئة العامليـة،         عادةعملت أمانة األوزون جاهدة      وقد  - ٢٢

 وأن إطالع مبشاريع بروتوكول مونتريال املقترحة، فيما يتصلحيث سعت إىل تقدمي الدعم واملعلومات 
سبة إىل نلبا تطورات األنشطة اليت تتم يف إطار بروتوكول مونتريال واليت قد تكون هلا أمهية علىالس 

كثرياً ما حضرت اجتماعات املرفق، وثبت أن تفاعلها مع أمانة املرفق            كما أن أمانة الصندوق   . ملرفقا
 أنه طلب إىل أمانة هذكرإن مما جيدر وأخرياً، ف. وفرقة التقييم مفيدة لألخرية يف اضطالعها باستعراضاا

دوق املتعدد األطراف أن تتصل مبرفق      الصندوق يف االجتماع اخلامس واخلمسني للجنة التنفيذية للصن       
  .يف املستقبل اجلهود التعاونية لدراسة مدى ونطاقالبيئة العاملية واآلليات األخرى 

نظر مرفق البيئة أن يتعتقد أمانة األوزون بأنه يتعني القيام جبهد خاص لإلعراب عن الرغبة يف و  - ٢٣
ر اقتصاداا مبرحلة انتقال، واحلاجات احملتملة املتصلة العاملية يف كل من احلاجات املستمرة للبلدان اليت مت

 فيما بني املرفق والصندوق، حبيث تأخذ مناقشات جتديد املوارد اليت جتري يف إطار              ريةتآزبقيام عالقة   
 بشأن التجديد املقبل ملوارد املرفق، فإن       الناشئةويف ضوء املناقشات    . املرفق مسألة األوزون يف اعتبارها    

 تود النظر يف مقرر بشأن هذه  األطراف كانتإذا من األطراف بشأن ما      ألوزون تلتمس توجيهاً  أمانة ا 
مع مرفق البيئة العاملية بـشأن األمـور ذات         عالقة   أمانة األوزون    تقيم كانت تود أن     إذااملسألة، وما   

  .الصلة

  حدة اإلطارية بشأن تغري املناختدمري املواد املستنفدة لألوزون والتعاون مع اتفاقية األمم املت  - ثانياً
اجتمعت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ يف أكـرا يف شـهر                   - ٢٤
وقد أثريت يف هذا االجتماع قضية تدمري أرصدة املواد املستنفدة لألوزون واالنبعاثات            . أغسطس/آب

 املنتدى مبعلومات تقنية عن أرصدة املخزون من        كذلاحملتملة منها، وطلب إىل أمانة االتفاقية أن تزود         
مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدرو الكلورية فلورية واالنبعاثات احملتملـة            

تقدمي أي معلومـات وقائعيـة      بوستستجيب أمانة األوزون ألي طلب وشيك بشأن هذا األمر          . منها
  . بقدر اإلمكانمتوافرة لديها لدعم االستجابة الدقيقة
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 اآلفاق ملناقشة املقبل الدعوة إىل أمانة االتفاقية حلضور اجتماعها  أيضاً وجهت أمانة األوزون  و  - ٢٥
  .املمكنة للمزيد من التعاون ولتعزيز التعاون مع أطراف بروتوكول مونتريال وأمانة األوزون

  "Centrumسنتروم "  - ألف
بشأن العدد األول من    اً   اليت قدمت ردود    العديدة ألطرافتود األمانة أن تتوجه بالشكر إىل ا        - ٢٦

 االعتذار عن النطاق احملدود لآلراء املتـضمنة        وتود،  "سنتروم"رسالتها اإلخبارية اإللكترونية اجلديدة     
وحيث أن األمانة كانت قد حددت موعداً ائياً للنشر هو يوم األوزون، فإا مل تـشعر بـأن                  . فيها

وستسعى األمانة لكفالة احتـواء     . دد أكثر من ذلك فيما تنتظر املسامهات املتأخرة       مبقدورها تأخري الع  
، غضون ذلك ويف  . ضايا املثارة يف وقت نشرها األويل      لنطاق أكمل من اآلراء بشأن الق      املقبلةعداد  األ

ضيع موا واألفكار بشأن الفعلتود األمانة أن تتوجه بالشكر إىل األطراف وأن ترحب باملزيد من ردود        
  .ألعداد مقبلة

  بعثات األمانة  - باء
 اجتماعات مع ممثلي الكرسي الرسـويل يف مدينـة          ٢٠٠٨سبتمرب  /عقدت األمانة يف أيلول     - ٢٧

الفاتيكان ومع ممثلي العراق يف بريوت ملناقشة التزامات الطرفني اجلديدين باالمتثال لربوتوكول مونتريال 
واشتملت القضايا اليت . ، وتقدمي املشورة إليهما يف هذا الصددهماإلي الربوتوكول بالنسبة يبدأ نفاذحاملا 

 التخلص خططمتت مناقشتها اشتراطات اإلبالغ عن البيانات واملعلومات مبوجب الربوتوكول، وتنفيذ     
وكان من بني االجتماعات األخرى اليت شاركت فيها األمانة         . التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون    

مسؤويل األوزون يف جنوب آسيا يف طوكيو واالجتماع املشترك لشبكات مسؤويل           اجتماع شبكات   
األوزون يف البلدان األفريقية الناطقة باإلجنليزية والفرنسية يف كوتونو يف بنن، واللذين متـا يف شـهر                 

، إىل جانب اجتماع الشبكة املشتركة ملسؤويل األوزون يف أمريكـا الالتينيـة             ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
يكا الوسطى والبحر الكارييب الذي عقد يف سان خوان يف اجلمهورية الدومينيكية يف شهر تشرين               وأمر

 ٢٠١٠وقد استعرضت هذه االجتماعات الثالثة حتديات االمتثـال املتبقيـة يف عـام          . أكتوبر/األول
و وتطلعت إىل املضي قدماً بشأن األمور املتصلة بالتخلص التدرجيي من مركبـات الكربـون اهليـدر         

كما شاركت األمانة يف االستعراض الذي نظمه اليونيب للربنامج الرابـع لتطـوير             . الكلورية فلورية 
واالجتماع الثاين للفريق العامـل     ) برنامج مونتفيديو الرابع  (القانون البيئي واستعراضه بشكل دوري      

أكتوبر /وتشرين األول سبتمرب  /املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق الذي عقد يف نريويب يف أيلول          
٢٠٠٨.  

_______________  


