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  املتحدة للبيئة برنامج األمم
  

   

   يف اتفاقية فييناؤمتر األطرافاالجتماع الثامن مل
  ماية طبقة األوزونحل

  مونترياللألطراف يف بروتوكول ن والعشراالجتماع 
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-١٦الدوحة 

   من جدول األعمال املؤقت٥ - ٣البنود 
  *لجزء التحضرييل

يف مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف واملعلومات املقدمة القضايا املطروحة للمناقشة 
 ألطراف يف بروتوكول مونتريالالجتماع العشرين لمن ويف ااالثاجتماعه 

  مذكرة من األمانة

  مقدمة
 املطروحة للمناقشة يف الفنيةتتضمن هذه املذكرة يف الفصل األول أدناه موجزاً للقضايا   - ١

. االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال
 معلومات جديدة من فريق التكنولوجيا ورود تنتظرمنها جدول األعمال وبعض القضايا اليت يتض

تعدد األطراف لتنفيذ املبتجديد موارد الصندوق املتعلقة والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك املعلومات 
 مونتريال وإعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل وإعفاءات االستخدامات بروتوكول

مات الفضائية اجلوية والدراسة االستكشافية الستخدامات مركّبات الكربون االضرورية لالستخد
ومبجرد أن يقدم الفريق هذه . ظروف احلرارة الشديدةيف اهليدرو كلورية فلورية يف املناجم و

املعلومات، سوف تقوم األمانة بإعداد إضافة إىل هذه املذكرة تلخص فيها االستنتاجات اليت خيلص 
  .لفريق بشأن هذه وغريها من بنود جدول األعمال اليت مل يبت فيهاإليها ا
وتتضمن هذه املذكرة أيضاً، يف الفصل الثاين، معلومات بشأن املسائل اليت تود األمانة أن   - ٢

  . األطرافتعرضها على
                                                        

* UNEP/OzL.Conv.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1. 
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يف فيينا وموجز للقضايا املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية   -أوال 
  االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال

النظر يف املسائل اخلاصة باتفاقية فيينا واملسائل املشتركة بني اتفاقية :  من جدول األعمال٣البند   -ألف 
  فيينا وبروتوكول مونتريال

   االجتماع السابع ملديري حبوث األوزون تقريرعرض ومناقشة ): أ (٣البند   - ١
 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا تقوم األمانة بالتعاون مع املنظمة ٣/٨ و١/٦وفقاً للمقَررين   - ٣

، مرة  يف اتفاقية فييناألطرافل التابعني بعقد اجتماع ملدراء حبوث األوزون العاملية لألرصاد اجلوية
مايو / أيار٢١ إىل ١٨ من وقد عقد االجتماع السابع يف جنيف يف الفترة. كل ثالث سنواتواحدة 
ونظر املشاركون يف كثري من القضايا ذات األمهية احليوية لبحوث األوزون، مبا يف ذلك حالة . ٢٠٠٨

 طبقة األوزون والتغير املناخي، والعمل املستمر مع الربامج استنفادلتفاعالت بني وا ،طبقة األوزون
إطار املنظمة العاملية لألرصاد يف (لغالف اجلوي ا  لرصدالعامليربنامج الالدولية للرصد مبا يف ذلك 

 وشبكة مسبارات األوزون اإلضافية ،شبكة الكشف عن التغيرات يف تركيب الغالف اجلويو) اجلوية
 الغالف لكيمياءاملتكاملة العاملية  وعمليات الرصد نظام الرصد العاملي للمناخيف نصف الكرة اجلنويب، و

حبوث ومشروع ا املتعلقة بغازات الغالف اجلوي والشبكات املرتبطة  املتقدمة اجلوي والتجربة العاملية
ودورها يف املناخ واألنشطة الوطنية واإلقليمية لبحوث املناخ العاملي اخلاص بالعمليات األستراتوسفريية 

دول وحتتل مكانة بارزة يف ج.  اليت تقدمها األطرافالوطنية وبصفة خاصة التقارير  ورصدهاألوزون
 من قلق بشأن حدوث ءما يساور العلمااألعمال حالة البحوث والرصد بواسطة السواتل بغية معاجلة 

 عندما تنتهي خدمة اجليل احلايل من السواتل واألدوات يف املستقبل بالسواتلفجوات خطرية يف الرصد 
االت ذات الوكطلع ا السواتل احلالية واملقبلة اليت تضقد مت عرض ومناقشة تطورات برامج و. القريب

 الكندية والوكالة الفضائية ئيةوكالة الفضاالصلة مبا فيها املعهد البلجيكي للعلوم الفضائية اجلوية وال
 األرصاد اجلوية واملعهد امللكي اهلولندي لألرصاد اجلوية الستغالل سواتلاألوروبية واملنظمة األوروبية 

 الوطنية لرصد احمليطات اإلدارةللواليات املتحدة و التابعة ضاءف والللمالحة اجلوية الوطنية اإلدارةو
 إمكانية حدوث تدركمع أن الوكاالت الفضائية و .والغالف اجلوي وإدارة األرصاد اجلوية الصينية

 حىت اآلن التزامات جازمة بشأن االحتفاظ ال توجد، ٢٠١٤ و٢٠١١فجوة يف البيانات بني عامي 
  . فيما يتعلق باألوزونةبقدرات كافية لسد تلك الفجو

وتقدم مديرو حبوث األوزون، بناًء على استعراضهم حلالة املعرفة امليدانية واألنشطة ذات   - ٤
 هذه تسلطو. السواتلالبحوث بواسطة و الرصدعدد من التوصيات من بينها توصيات تتناول بالصلة، 

اجليد الفهم  حىت يتسىند روالدعم واملواااالت اليت حتتاج إىل مزيد من البحث الضوء على التوصيات 
 واهلشاشة البشرية هالستعادة األوزون املتوقعة والعالقات املتبادلة بني األوزون وتبدل املناخ وتغير

  .من عوامل اإلجهادذلك  مستويات اإلشعاع فوق البنفسجي وغري إزاء زيادةوالبيولوجية 
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تقرير هذا االجتماع مصحوباً جبميع ، إىل األطراف اليت تطلب ذلكوسوف يرسل   - ٥
. UNEP/OzL.Conv.8/6بينما ستصدر التوصيات بوصفها الوثيقة التقارير الوطنية املقدمة 

 على هذا التقرير والتقارير الوطنية على موقع أمانة األوزون على االطالعوميكن بالفعل 
research/Documents_Meeting/org.unep.ozone://http- :شبكة اإلنترنت على العنوان التايل

/orm7/mgrs. االجتماع السابع ملديري حبوث أعمال وتوصيات  وسوف تقوم األطراف باستعراض
 يف بما تراه مناسباًؤمتر األطراف حسمل توصيات إىل اجلزء الرفيع املستوى مي وتوصياته وتقد،األوزون

  .هذا الصدد

حالة الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث وأعمال الرصد ): ب (٣البند   - ٢
  املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا

، إىل إنشاء صندوق خارج عن امليزانية لتلقي ٦/٢دعت األطراف يف اتفاقية فيينا، يف املقرر   - ٦
نشطة معينة تتعلق بالبحوث وعمليات الرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا يف التربعات دف متويل أ

وبعد استعراض لألنشطة اليت اضطلع ا ذلك . البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
إىل توسيع ) يباليون( الذي دعا برنامج األمم املتحدة للبيئة ٧/٧الصندوق، اختذت األطراف املقرر 

 أيضاً، يف مجلة أمور، األمانة إىل أن تلتمس التربعات دعاو. اختصاصات الصندوق اخلارج عن امليزانية
 من ذلك املقرر، سوف تقدم األمانة تقريراً ٨ووفقاً للفقرة . للصندوق وأن تقدم تقريراً عن أنشطتها

  .إنشائهلتربعات املقدمة له ونفقاته منذ إىل مؤمتر األطراف بشأن عمل الصندوق االستئماين وا

لربوتوكول مونتريال و التفاقية فيينا نيي االستئماننيالتقريران املاليان للصندوق): ج (٣البند   - ٣
  مااوميزاني

، على االحتفاظ  معاًاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريالخبدمة   تقومدأبت أمانة األوزون اليت  - ٧
وينظَر يف ميزانية بروتوكول مونتريال .  املشتركةبعض خطوط امليزانيةوجود  مع مبيزانيتني مستقلتني

بصورة سنوية، بينما ال يتم النظر يف ميزانية اتفاقية فيينا إالّ يف السنوات اليت يعقَد فيها مؤمتر األطراف 
 UNEP/OzL.Conv.8/4(وقد قامت األمانة بإعداد أربع وثائق . ٢٠٠٨سنة حدث يف يف اتفاقية فيينا كما 

لنظر دعماً ) UNEP/OzL.Pro/4/Add.1 وUNEP/OzL.Pro.20/4 وUNEP/OzL.Conv.8/4/Add.1و
ويف إطار هذا البند من جدول األعمال يتوقَّع أن تنشئ األطراف جلنة . األطراف يف مسائل امليزانية

  .إجراء بشأن ميزانييت األمانةباختاذ  والتوصية للمداوالتللميزانية 

حالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال والتعديالت على ): د (٣البند   - ٤
  بروتوكول مونتريال

واألطراف يف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ، خطَت أمانة األوزون ٢٠٠٧يف عام   - ٨
 الواردين نتريال على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونيوبالتصديق. خطوات كبرية حنو التصديق العاملي

 من الكرسي الرسويل والعراق يصبح عدد الدول غري األطراف يف اتفاقية فيينا وبروتوكول مؤخراً
- أندورا، وسان مارينو، وتيمور(، ثالث دول فقط ٢٠٠٨أغسطس /مونتريال، يف منتصف آب

ل اية عام  وتأمل األمانة يف أن تتمكّن بعض هذه الدول من التصديق على الربوتوكول قب.)ليشيت
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 ورد يف الفترة منذ االجتماع التاسع عشر لألطراف، عدد من التصديقات ،وعالوة على ذلك. ٢٠٠٨
وسوف تقوم األطراف باستعراض حلالة التصديق على االتفاقية . اإلضافية على تعديالت الربوتوكول

 وقت انعقاد االجتماع وقد مت إعداد مشروع مقرر لتسجيل حالة التصديق يف. والربوتوكول وتعديالته
ألف /٢٠ مشروع املقرر وألف ألف/٨  عليه بوصفه مشروع املقرراالطالعلتنظر فيه األطراف، وميكن 

  .UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/Ozl.Pro.20/3 يف الفصل الثاين من الوثيقة ألف

  :مناقشة املسائل املتعلقة بربوتوكول مونتريال:  من جدول األعمال٤البند   -باء 

  جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال): أ (٤ند الب  - ١
تجديد املوارد وطلب من لوافق االجتماع التاسع عشر لألطراف على اختصاصات دراسة   - ٩

 املفتوحفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إعداد تقرير عن جتديد املوارد وعرضه على الفريق العامل 
من اختاذ  العشرين ا اجتماعه الثامن والعشرين وذلك لتمكني األطراف من البدء يف اجتماعهالعضوية يف
 ٢٠١١ - ٢٠٠٩تعدد األطراف يف الفترة املتجديد موارد الصندوق ل املستوى املناسب قرار بشأن

 بتقييم  قام الفريق بإنشاء فرقة عمل لتجديد املوارد اضطلعتاملقررواستجابة هلذا ). ١٩/١٠املقرر (
وخلُص التقييم إىل أن االحتياجات التمويلية الكاملة للصندوق لفترة السنوات الثالث . شامل ومعقَّد

وقامت فرقة العمل .  مليون دور٦٤٠و مليون دوالر ٣٤٣ تقَدر مبا يتراوح بني ٢٠١١ - ٢٠٠٩
  .املقبلة أيضاً، وفقاً لواليتها، بتقدير االحتياجات التمويلية لفترات الثالث سنوات

 العضوية إىل عرض مطَول قدمته فرقة العمل بشأن دراستها املفتوحالفريق العامل واستمع   - ١٠
 العضوية، بشأن املفتوحتصال االعامة ويف إطار فريق اللسات اجليف مناقشة مستفيضة يف ترك شاو

 التكنولوجيا والتقييم ريد من فريقياملعلومات اجلديدة اليت نوع حتديد ومن أجل القضايا ذات الصلة 
  . بشأن هذه املسألة يف الدوحةات دعماً ملزيد من املناقشيقدمهااالقتصادي أن 

وأشارت فرقة العمل، يف تقريرها ويف االجتماع على السواء، إىل أن الفرق الكبري نسبياً يف   - ١١
ما يتصل بكيفية تقدير جتديد املوارد القادمة يرجع أساساً إىل عدم اليقني فيعملية تقديرات تكلفة 

ويرجع هذا جزئياً .  يف املستقبلكلورية فلوريةنفقات التخلّص التدرجيي من مركّبات الكربون اهليدرو 
 النهائي ف مثل مواعيد الوقالرئيسيةإىل أن اللجنة التنفيذية مل تتخذ بعد قرارات بشأن عدد من القضايا 

شركات اليت تستخدم مركّبات الكربون اهليدرو  مبادئ توجيهية حتظر متويل الوضعأي (احملتملة 
 ، وكم سيدفع،ما إذا كان الصندوق سيدفع(وعمليات التحويل الثانية ) كلورية فلورية بعد تاريخ معين

مركّبات الكربون الكلورية فلورية إىل من تحويل الللشركات اليت سبق أن دفع هلا مبالغ مقابل 
وعالوة على ذلك، مل تتخذ اللجنة التنفيذية قراراً بشأن ). وريةيدرو كلورية فلاهلكربون المركبات 

من مبالغ مقابل التخفيضات  هل سيدفع الصندوق مثالً(التخفيضات متويل اليت يبدأ منها نقطة ال
استهالك خط من مستويات أم  كلورية فلوريةمستويات االستهالك احلالية ملركبات الكربون اهليدرو 

تعويض الستمرار ) إن وجدت( الفترة املتفق عليهاو ) أخرى يتم حتديدها أو من مستوياتاألساس
  تعوضوالتكاليف التشغيلية( فلورية يةالتكلفة التشغيلية يف مشروعات مركّبات الكربون اهليدرو كلور

ذا وهل). البديل اجلديدتكلفة املادة الكيميائية اليت جيري التخلّص منها وتكلفة بصفة عامة عن الفرق بني 
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 اهليدروإذا كان بديل مركبات الكربون (السبب فإن التكاليف التشغيلية ميكن أن تكون إما إجيابية 
إذا كان (سلبية أو ) فلوريةما هو احلال بالنسبة لبعض مركّبات الكربون اهليدرو كلى غأفلورية كلورية 

  .)ة للهيدرو كربوناتما هو احلال بالنسبك أرخص كلورية فلوريةبديل مركبات الكربون اهليدرو 
وعلى الرغم من جوانب عدم اليقني هذه، أوضحت فرقة العمل أا قد حاولت أن تتناول   - ١٢

وكانت أول خطواا يف هذا .  على أفضل حنو مستطاعكلورية فلوريةمسألة مركبات الكربون اهليدرو 
وكانت . ٢٠٠٦ها يف عام ستناداً إىل مستويات استهالكااجلهد هي تصنيف األطراف يف أربع فئات، 

هو الصني اليت تنفرد بأا وفقاً الستهالكها البالغ فقط اموعة األوىل تتألف يف الواقع من بلد واحد 
 يف املائة من اموع الكلي لالستهالك اإلمجايل ٧٠ثّل أكثر من متاألوزون  طن بدالة استنفاد ١٥ ٠٠٠

. ٥ من املادة ١اري يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة  اجلكلورية فلوريةملركبات الكربون اهليدرو 
 طن بدالة استنفاد ٧ ٠٠٠ طرفاً يبلغ استهالكها اإلمجايل ١٧وكانت اموعة الثانية تتألف من 

 يف املائة من االستهالك الكلي ملركّبات ٩٥وتبين من جمموع استهالك هاتني الفئتني أن . األوزون
 بلداً ١٨ يف يتم ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة ورية يف فلالكربون اهليدرو كلورية 

 طرفاً ويبلغ مستوى استهالكها املشترك من مركّبات الكربون اهليدرو ٣٤وتضم الفئة الثالثة . فحسب
 بلداً فيبلغ ٨٣أما اموعة الرابعة املؤلّفة من . بدالة استنفاد األوزونطن  ١ ٠٠٠فلورو كلورية 

وقد مكَّن هذا التصنيف فرقة العمل من .  طناً بدالة استنفاد األوزون١٥٠ استهالكها املشترك مستوى
وفيما يتعلق بأرقام دالة استنفاد . صلةالتمويلية ذات التقديرات ال إىل لتوصللتطبيق افتراضات متويلية 

 تصل إىل فهيشيء، األوزون املذكورة أعاله، ففي الوقت الذي يقال فيه أا تبدو متواضعة بعض ال
 طن متري وهو عدد يتجاوز املستوى املشترك لكل املواد الكيميائية اليت مت ٣٠٠ ٠٠٠أكثر من 

  .٥ من املادة ١التخلُّص منها حىت اآلن من قبل األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ت الكربون  تستهلك مركبا٥ من املادة ١ونظراً ألن معظم األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ١٣

 أوضح يف قطاع اخلدمات وحده، قام الفريق بتجميع كل البلدان ذات الصلة وكلورية فلوريةاهليدرو 
 مبا يف ،صلة باملربداتذات المتويل األنشطة يف لتكلفة كانت مبنية على خربة الصندوق ل هأن تقديرات
 هذه اخلطط تدابري من قبيل وقد استخدمت.  إدارة التخلُّص النهائيط وخطاملربدات إدارة طذلك خط

 من إجناز ٥ من املادة ١إنشاء اُألطر القانونية والتقنية والتدريب لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
وإمجالياً قدرت فرقة العمل املبلغ الالزم للخدمات خالل فترة الثالث سنوات . التخفيضات املطلوبة

 اخلطوة األوىل املتمثلة يف حتقيق ختفيض إلجنازذلك  مليون دوالر، و٦٣ بأنه يساوي ٢٠١١ - ٢٠٠٩
وبالنسبة للبلدان اليت تستخدم كميات كبرية من مركَّبات الكربون . ٢٠١٥ يف املائة يف عام ١٠بنسبة 

 فرقة العمل افتراضات متنوعة لتقييم التكنولوجيات استخدمت ألغراض غري اخلدمات، الكلورية فلورية
التعويض بدون ( أيضاً افتراضني بديلني للتكاليف التشغيلية كما استخدمت. اليت ميكن أن تستخدم

مستويات خط األساس (تخفيضات متويل اللنقاط البدء يف وبديلني ) انتظار والتعويض خالل سنتني
  ).٢٠١٢ومستويات عام 
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 ٢٠١١ - ٢٠٠٩ عرض الفريق نطاقني للتمويل العام املطلوب لفترة الثالث سنوات ،ويف اخلتام  - ١٤
على افتراض أن ( مليون دوالر ٣٩٢,٣ مليون دوالر و٣٤٢,٨نطاق منخفض يتراوح بني : مها

نطاق عالٍ يتراوح و) أية تكاليف تشغيليةولن يتم متويل استهالك خط األساس هو وحده الذي سيمول 
ن على افتراض أن الصندوق سيمول التخفيضات م( مليون دوالر ٦٣٩,٨ مليون دوالر و٥١٨,٣بني 

استخدام تكلفة تشغيلية لفترة بلمستفيدين من املشروع ل وأنه سوف يدفع ٢٠١٢مستويات عام 
 املطلوب لفترة السنوات الثالث ةوقدم الفريق كذلك تقريراً عن نطاقات التمويل اإلرشادي). سنتني
 ٢٠١٧ - ٢٠١٥لفترة الثالث سنوات و)  مليون دوالر٦٣٦ - مليون دوالر ٤٢١ (٢٠١٤ - ٢٠١٢

  ). مليون دوالر٦٥٨ - مليون دوالر ٥٣٦(

عرض التقرير التكميلي لفرقة العمل املعنية بتجديد املوارد والتابعة لفريق : ‘١’) أ (٤البند   )أ(
  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، والنظر فيه

مناقشات فريق االتصال ويف  العضوية املفتوحيف االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل   - ١٥
تجديد املوارد، مت االتفاق على أن يطلَب من فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد أن تعد بذات الصلة 

وميكن االضطالع على قائمة القضايا املتفق . تقريراً تكميلياً لألطراف يغطي عدداً من القضايا احملددة
 املفتوحل املقدم إىل الفريق العامل على مواصلة النظر فيها من قبل فرقة العمل يف تقرير فريق االتصا

وعلى وجه التحديد فإنه، استجابة ). UNEP/Ozl.Pro.WG.1/28/5الفصل الثالث من الوثيقة (العضوية 
 من قلق ألن تقرير فرقة العمل األويل مل ٥ من املادة ١ملا أبداه كثري من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

دات الكبرية اليت حدثت مؤخراً يف أسعار النفط اخلام وتكاليف النقل يضع يف االعتبار التضخم والزيا
والتغيرات يف قيمة دوالر الواليات املتحدة، مت االتفاق على أن يطلَب من فرقة العمل أن تنظر يف اآلثار 

ف بقضايا التمويل، أعرب كثري من األطراوفيما يتعلق . املترتبة على التغيرات يف معدالت التضخم
قلق بشأن افتراض الفريق أن التمويل املخصص لتعزيز ال عن ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

وبالتايل فقد طُلب من الفريق أن . املؤسسات سيظل على مستواه دون زيادة طوال فترة الثالث سنوات
  .سيناريوهات خمتلفة للتمويلينظر يف 

ضية متصلة بتدمري املواد املستنفدة لألوزون، ويف هذا ومن بني القضايا األخرى اليت أثريت ق  - ١٦
 أن تزود فرقة العمل مبعلومات عن ٥ من املادة ١الصدد طُلب من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

املوجودة لديها يف حالة وكمية املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون وامللوثة أو اليت متت مصادرا 
وفيما يتعلق باالفتراضات الواردة يف الدراسة، طُلب من فرقة العمل أن . ويف انتظارهجاهزة للتدمري 

 وأن تنظر يف ،تنظر يف آثار استخدام تواريخ بديلة للوقف النهائي للتمويل على عملية جتديد املوارد
اليت الوحدات يل أي حتو( املرحلة الثانية لعمليات التحويل تتضمنهاالتمويل احملتملة اليت ميكن أن عناصر 

 إىل مركَّبات الكربون كلورية فلوريةمن إنتاج مركَّبات الكربون البتحويلها  الصندوق قامسبق أن 
 العمل أيضاً أن تنظر يف قضايا إنتاج مركَّبات الكربون اهليدرو ةوطُلب من فرق). اهليدرو كلورية فلورية

ق بقطاع اخلدمات وفعالية التكاليف، طُلب من فرقة وأخرياً، فيما يتعل. كلورية فلورية وآثارها املناخية
اليت مت ا وضع عوامل فعالية التكاليف اليت استخدمتها واآلثار ذات للكيفية العمل أن تقدم توضيحاً 



UNEP/OzL.Conv.8/2-UNEP/OzL.Pro.20/2 

7 

 أرقام فعالية التكاليف علىمن أجل حتويل املعدات يف اية عمرها ادي مبالغ تأثري دفع ما هو الصلة و
  .االستهالك والتمويل املطلوبقطاع اخلاصة ب

تقرير يتناول الويف إطار هذا البند من جدول األعمال يتوقّع أن تستمع األطراف إىل عرض   - ١٧
توافق على التوصل إىل فريق اتصال من أجل العمل تقوم بإنشاء لفريق عن جتديد املوارد والتكميلي ل

سب ما اتفق عليه يف املناقشات املتعلقة بتجديد وح. آراء بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف
 أن يتألف فريق االتصال ينبغي العضوية، املفتوحاملوارد يف االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل 

  هذا من أربعة ممثلني لكل جمموعة من اموعات اإلقليمية الثالث لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
وطُلب . تلك املادة، مما يضمن متثيالً إقليمياً متوازناًبمن األطراف غري العاملة  ممثالً ١٢ و٥ من املادة ١

 اليت  هلذه املذكرةوسوف تتضمن اإلضافة. من األطراف أن ختتار ممثليها قبل بداية اجتماعات الدوحة
  .ات الصلةتعدها األمانة موجزاً للنتائج الرئيسية اليت خيلص إليها الفريق وتوصياته بشأن القضايا ذ

  اقتراح بتمديد العمل بآلية سعر الصرف الثابت: ‘٢’) أ (٤البند   )ب(
مسألة آلية سعر الصرف  العضوية، املفتوحناقش الفريق العامل ويف سياق جتديد املوارد،   - ١٨

قد أُدخلَت هذه اآللية ألول مرة يف االجتماع احلادي عشر لألطراف وظلت تستخدم منذ ف. الثابت
تسهيل الصعوبات من أجل ة يف الصندوق متعدد األطراف ماهسلوقت من قبل بلدان كثرية مذلك ا

 يف التشجيع على سداد املدفوعات غري عمالا الوطنية وبعمالتاإلدارية املتصلة بالدخول يف التزامات 
ى مستوى املوارد كون هناك أثر ضار علي أالّ ومن األهداف املعلنة لآللية ضمان. األوقات احملددة

 حسابات أمني اخلزانة أن استخدام تلك بينتقد فتعدد األطراف، ويف هذا الصدد املاملتاحة للصندوق 
وقد أُدرج يف اآللية، منذ االتفاق على استخدامها يف . اآللية حىت اآلن قد نتجت عنه زيادة يف التربعات

 الصرف الذي يستخدم يف العملية التالية لتجديد العملية الثالثة لتجديد املوارد، حكم بشأن حتديد سعر
 اختيار الفترة الزمنية حلساب متوسط أسعار الصرف من يستغلويضمن حكم األشهر الستة أال . املوارد

  .القرارات املقبلة بشأن اآلليةعلى  عمداًأجل التأثري 
 متديداً  العمل ان ينبغي متديدواملسألة الرئيسية اليت نوقشت فيما يتعلق باآللية تتصل مبا إذا كا  - ١٩

ويف هذا الصدد طُلب من األمانة إعداد مقترحات بديلة .  لعملية جتديد املوارد احلالية فحسبمدائماً أ
على وميكن االطالع . واحدة وعلى أساس دائم آلية تقدمي التربعات للصندوق مرةعمل لتمديد 

  لقسم زاي من الفصل األول من الوثيقة ايف مشاريع املقررات البديلة بشأن هذه املسألة 
UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3 . ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، يتوقّع أن تنظر

  .األطراف يف تطبيق آلية سعر الصرف الثابت وتقدم توصيات حسب االقتضاء

مقترح مقدم من األرجنتني  (التخلص السليم بيئياً من املواد املستنفدة لألوزون): ب (٤البند   - ٢
  )كرونيزيا املوحدة وموريشيوسيواجلماعة األوروبية وواليات م

 العضوية، نظرت األطراف يف أربعة بنود املفتوحيف االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل   - ٢٠
ق املتعدد األطراف بشأن أوالً نظر الفريق العامل يف تقرير طلبته اللجنة التنفيذية للصندو. متصلة بالتدمري

قُدمت فيها وعدد من األطراف يف دراسات حالة إفرادية للتدمري متت فيها دراسة عمل أنشطة التدمري 
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سيوزع التقرير بوصفه وثيقة (توصيات بشأن الطريقة اليت ميكن ا االضطالع مبزيد من األنشطة 
من واليات ميكرونيزيا املوحدة وموريشيوس مها مقترحات وأما البندان التاليان ). معلومات أساسية

 منها املواد املستنفدة لألوزون، أرصدة عدة عوامل مشتركة فيما يتصل بتدمري فيتضمنانواألرجنتني 
 لتعديل القائمة اإلرشادية للتكاليف اإلضافية لتمكني الصندوق من بدء متويل األنشطة املتصلة طلب

 اليت ٥ من املادة ١أن تقوم األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة ده كما يتضمنان اقتراحاً مفا ،بالتدمري
 ه مقترح األرجنتني أيضاً أن هذجاء يفو.  بتدمري مواد مستنفدة لألوزونمبقابلتها ،لديها إعفاءات

 اليت تتلقى ٥ من املادة ١طبق على األطراف العاملة مبوجب الفقرة تميكن، بعد فترة زمنية، أن املقابلة 
بوضوح إىل تدمري املواد املستنفدة لألوزون اليت تنتج لالستخدامات هذا املقترح  ويدعو .إعفاءات

  .الضرورية ولكنها ال تستخدم لذلك الغرض
على إجراءات ميكن أن تتخذ فوراً تشمل،  مقترحاً ينص  اجلماعة األوروبيةتوأخرياً، قدم  - ٢١

األخرى  من التشريعات والتدابري اً مزيد،٥ من املادة ١فقرة بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب ال
يدعو  ،وعالوة على ذلك. اليت حتول دون تصريف املواد املستنفدة لألوزون أو تسرا أو انبعاثها

 وإىل أن يقوم فريق التكنولوجيا األرصدةدارة إلأن تقوم مجيع األطراف بوضع استراتيجيات إىل املقترح 
ادي مبزيد من العمل لتحديد القطاعات اليت ميكن فيها استعادة املواد املستنفدة لألوزون والتقييم االقتص

 باألوزون واملناخ على التكاليف والفوائد املتصلةمع مراعاة اعتبارات (بطريقة جمدية تقنياً واقتصادياً 
ذ مزيد من اختا والنظر يف األعمال لتحليل ٢٠٠٩إىل عقد حلقة عمل يف عام كما يدعو ) السواء

  .اإلجراءات
 العضوية املفتوحهذه املسألة، أنشأ الفريق العامل الذي حتظى به ونظراً إىل االهتمام الكبري   - ٢٢

 مبا يف ذلك نطاق األرصدة العضوية لينظر يف املسائل الرئيسية املتصلة بالتدمري واملفتوحفريق اتصال 
 غري األرصدةتعريفات املواد وو تغطيتهاات اليت ينبغي  والقطاعمعاجلتهامثالً املواد اليت ينبغي (العمل 

 مسألة التدمري جتمع بني؛ وخيارات اإلجراءات التمويلية؛ والروابط اليت ميكن أن )املرغوب فيها
واالتفاقات األخرى مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ واتفاقية بازل بشأن التحكم يف 

السياسات قصرية األجل وطويلة املتعلقة بيارات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود؛ ونقل النفايات اخل
  . حاجة إليها من أجل التصدي هلذه املسألةتوجداألجل اليت 

وعلى أساس العدد الكبري من املسائل اليت مت تناوهلا واألفكار اليت طُرحت، تقدم الرئيسان   - ٢٣
ميكن االطالع عليه مع تقرير فريق االتصال يف القسم باء من الفصل املشاركان لفريق االتصال مبقترح 

ويفيد ذلك االقتراح أنه ميكن لألطراف . UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3الثالث للوثيقة 
مركَّبات الكربون الكلورية فلورية خمزونات  األجل القصري، على التركيز على التعامل مع يف، تتفقأن 

واقترحا أيضاً أن تتضمن إدارة هذه . عمليات املصادرةالناجتة عن لوثة أو املمعة بالفعل واهلالونات او
وفيما . والنقل) مبا يف ذلك التخزين (األرصدةاملسألة اإلجراءات املتصلة باالستعادة واجلمع وإدارة 

ف، كخطوة أوىل، بدعم  اقترح الرئيسان أن ينظَر يف مطالبة الصندوق متعدد األطرابالتمويل،يتعلق 
 املتصلة جبمع املخزونات املوجودة بالفعل من ٥ من املادة ١األنشطة يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

ونقلها أرصدا إدارة واحتوائها امللوثة أو اليت متت مصادرا ومركَّبات الكربون الكلورية فلورية 
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ومناقشة ، حتدث اقتراح الرئيسني عن استكشاف وأخرياً). وزع أو إعادة المريبالتد(والتخلص منها 
 املناخية للفوائدميكن أن تكون متاحة لتوفري متويل تكميلي واليت تملة احملى التمويل األخرمصادر 
 فئات املواد املستنفدة لألوزون غري مجيع فوائد البدء يف دراسة عن تكاليف وكما دعا إىل ،املصاحبة

اليت تعود على طبقة  الفوائد ونقلها وتدمريها، مع مراعاة أرصداة املرغوب فيها وختزينها وإدار
  .األوزون واملناخ من تقليل إطالقاا

وميكن االطالع على اقتراحات األرجنتني واجلماعة األوروبية وواليات ميكرونيزيا املوحدة   - ٢٤
 من الفصل األول من وموريشيوس ورئيسي فريق االتصال بشأن التدمري يف األقسام ألف وجيم وهاء

ويتوقع أن تنظر األطراف يف هذه املقترحات . UNEP/OzL.conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3الوثيقة 
توافق اآلراء لينظر فيها االجتماع بوالقضايا ذات الصلة، وأن تعمل من أجل التوصل إىل توصية 

  .العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال

  الستخدامات الضروريةبات الصلة املسائل ذا): ج (٤البند   - ٣
 اجلماعة األوروبية واالحتاد الروسي والواليات -، قدم ثالثة أطراف ٤/٢٥وفقاً للمقرر   - ٢٥

 كلورية فلوريةركَّبات الكربون المل الضرورية ات طلبات إلعفاءات االستخدام-املتحدة األمريكية 
كذلك طلب االحتاد . ٢٠١٠ و٢٠٠٩ السنتني  املقننة املنطبقة يفاتجهزة االستنشاق باجلرعألو

لسنة ) CFC-113 (١١٣ - من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية اً طن١٣٠الروسي إعفاًء الستخدام 
وقد مت اإلذن ذا الطلب األخري مبوجب املقرر . تطبيقات فضائية جوية معينةمن أجل  ٢٠١٠

قييم االقتصادي أية بدائل ميكن تنفيذها حبلول عام ، إذا مل يحدد فريق التكنولوجيا والت١٩/١٤
٢٠٠٩.  

 يف الصناعات الفضائية يف ١١٣ -استخدام مركَّبات الكربون الكلورية فلورية : ‘١’) ج (٤البند   )أ(
  االحتاد الروسي

 العضوية، مسعت األطراف بأن فريق املفتوحللفريق العامل يف االجتماع الثامن والعشرين   - ٢٦
ساعدة ذلك الطرف مليا والتقييم االقتصادي مل يتمكن، حىت اآلن، من زيارة االحتاد الروسي التكنولوج

.  اجلوية الفضائيةهيف تقييم البدائل احملتملة اليت ميكن أن تؤدي إىل تفادي احلاجة إىل إعفاء الستخدامات
راسة للمسألة قبل ولذلك مت االتفاق على أن يقوم الفريق بزيارة للموقع بغية إجراء مزيد من الد

وسوف . يقدم أي معلومات متصلة ذا األمر يف ذلك االجتماعوأن االجتماع العشرين لألطراف 
  .أي معلومات أخرى يتم احلصول عليهايف إضافة إىل هذه املذكرة تدرج 

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعامي : ‘٢’)ج (٤البند   )ب(
 العضوية، استمعت األطراف إىل عرض املفتوحماع الثامن والعشرين للفريق العامل يف االجت  - ٢٧

من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تناول استعراضه األويل للتعيينات اليت قدمتها األطراف 
وعلى وجه التحديد استمعت األطراف إىل ما ذكره الفريق بشأن . إلعفاءات االستخدامات الضرورية

 ألجهزة االستنشاق ٢٠٠٩ طناً من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية لعام ٢٤٨يته باملوافقة على توص
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االحتاد تعيني  املقننة يف االحتاد الروسي واألسباب اليت دفعته إىل عدم التوصية باملوافقة على اجلرعاتب
يت تستخدم مركَّبات الكربون  املقننة الات طناً ألجهزة االستنشاق باجلرع٣٨ ـاألورويب اخلاص ب
سباب األومن بني . ٢٠١٠ طناً لعام ١٨٢ طلب الواليات املتحدة اخلاص بـعلى الكلورية فلورية و

عتقاد بأنه ينبغي تلبية هاتني احلاجتني من املخزونات اال األخريين نينيعيتباللعدم التوصية املذكورة 
نه ميكن جتنب استعماله عن طريق ألميثّل دواًء ضرورياً  ال ، وإن أحد العقاقري، وهو ايبينيفرينالقائمة،

وقد فهم الفريق العامل أن مقدمي . استخدام عقاقري أخرى خالية من مركَّبات الكربون الكلورية فلورية
 ومن املتوقع أن تجرى يف االجتماع احتياجاماقتراحي اإلعفاءات سيواصلون املناقشة مع الفريق بشأن 

  .يتخذ قرار ائي بشأن طلبات التعيني العالقةوطراف مداوالت العشرين لأل

االستخدامات الضرورية وإنتاج مركَّبات الكربون الكلورية الفلورية ألغراض : ‘٣’) ج (٤البند   )ج(
  دفعة واحدةيف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 

قتصادي تقدمي تقرير إىل الفريق العامل  من فريق التكنولوجيا والتقييم اال١٨/١٦طلب املقرر   - ٢٨
 أحرزه يف تقييم احلاجة إىل إنتاج الذيبشأن التقدم  العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين املفتوح

كمية حمدودة من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف دفعة واحدة ختصص بصورة حصرية ألجهزة 
األطراف غري و ٥ من املادة ١راف العاملة مبوجب الفقرة األطكل من االستنشاق باجلرعات املقننة يف 

  الفريققاموقد . بإنتاجها، وجدوى هذا اإلجراء وتوقيته األمثل وكمياته املوصى بتلك الفقرةالعاملة 
ضها مرة أخرى يف تقريره املرحلي ااستعرب و٢٠٠٧ذه املسائل يف تقريره املرحلي لعام هل، بدراسة أولية

  .٢٠٠٨لعام 
ويف التقرير الثاين درس الفريق ثالثة خيارات إلنتاج مركَّبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية   - ٢٩

 يف ضوء مسائل مثل ٢٠٠٩االحتياجات الالزمة لصنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة بعد عام 
لتكاليف النسبية االحتياجات املتنبأ ا واأحجام أمن إمدادات مركَّبات الكربون الكلورية فلورية و

 بعد عام املفتوحوبصفة حمددة، نظر الفريق يف خيار اإلنتاج السنوي . لإلنتاج والتخزين والتدمري
واضحاً إلاء إنتاج مركَّبات الكربون الكلورية فلورية زمنياً غري موصى به ألنه ال يوفّر هدفاً  (٢٠٠٩

تشجعها على حوافز  أو للشركات كانية التنبؤإموال يتيح ملنتجي مركَّبات الكربون الكلورية فلورية 
إنتاج دفعة واحدة كبرية خيار ؛ و)كلورية فلوريةمركَّبات الكربون الاالنتقال إىل البدائل اخلالية من 

نتاج دفعة واحدة إخيار ؛ و)وهو ما رآه الفريق غري عملي لعدة أسباب (٢٠٠٩أخرية قرب اية عام 
عملياً خياراً لجنة باخليار األخري، اعتقاداً منها بأنه ميكن أن يكون وقد أوصت ال. ٢٠١١أخرية يف عام 

يتيح ملنتجيها إمكانية  وكلورية فلوريةواضحاً إلاء إنتاج مركَّبات الكربون الزمنياً وأن يوفِّر هدفاً 
 ٢٠٠٩التكاليف املرتبطة بعملية إنتاج دفعة واحدة يف عام أقل من تكاليف ختزين التنبؤ وينطوي على 

 بتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم  حافزاً للشركات اليت تقوم حالياًوألنه سيصبح
 إىل البدائل اخلالية من مركبات الكربون يشجعها على االنتقالمركبات الكربون الكلورية فلورية 

  .الكلورية فلورية
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رية اليت يتعين إنتاجها، قال الفريق إن عملية وفيما يتعلق بكمية مركبات الكربون الكلورية فلو  - ٣٠
ميكن يف ) باستثناء الكميات اليت قد حتتاجها الصني( طن ١ ٠٠٠حوايل تساوي إنتاج دفعة واحدة 

بغية و. ظروف معينة، أن يكون كافياً جلميع البلدان اليت هي يف حاجة إىل االعتماد على هذا اإلنتاج
إنتاج و ٥ من املادة ١رية املمكنة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  عملية االستخدامات الضروتيسري

عملية االستخدامات الضرورية اقترح الفريق عدداً من التنقيحات ل، ٢٠١١دفعة واحدة يف عام 
  .واملقررات ذات الصلة

يق ، الفر التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أنشأوبعد االستماع إىل عرض هلذه املسألة من فريق  - ٣١
ويف هذا السياق، كان . واصلة النظر يف املوضوعملالعامل فريق اتصال، قام بتحديد العناصر الرئيسية 

إذا ما هناك فيما يبدو اتفاق عام على أنه ال توجد حالياً بيانات ومعلومات كافية لكي يحدد بوضوح 
وحدد الفريق . هذه الدفعة عملياًإذا كان إنتاج ما كانت هناك حاجة حقيقية لعملية إنتاج دفعة أخرية و

جماالت يف حاجة إىل مزيد من التفكري، مبا يف ذلك سبل الكشف عن احلاجة إىل إنتاج دفعة واحدة 
استراتيجيات لتفادي زيادة اإلنتاج ووتقدير كميات مركَّبات الكربون الكلورية فلورية الالزم إنتاجها 

طلب من ياقترح أن  ،ويف هذا الصدد. ال السياسة العامةجميف  واخليارات تهعن احلاجة أو عدم كفاي
االستخدامات  تطبيقاتلفريق تقييم كمية مركَّبات الكربون الكلورية فلورية املطلوبة، مع مراعاة ا

ومشلت النتائج األخرى . ٥ من املادة ١الضرورية اليت حيتمل أن تقدمها األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 معاجلة يةملكية املادة املنتجة يف دفعة واحدة وكيفإليها  ستؤول اجلهة اليتجة إىل حتديد املشار إليها احلا

  .مشاكل التخزين واملشاكل اللوجستية املتعلقة باإلمدادات
 االستخدامات الضرورية وأثار عدة مسائل من بينها مدى كفاية ةناقش الفريق أيضاً عمليو  - ٣٢

بتطبيقات  فيما يتعلق ٥ من املادة ١ألطراف العاملة مبوجب الفقرة النظام احلايل والتوجيهات إىل ا
ونظراً ألن األطراف العاملة مبوجب الفقرة . االستخدامات الضرورية واإلطار الزمين للتطبيقات والتوعية

لول  املنتجة ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، يتعين عليها أن تقدم طلبات اإلعفاء حب٥ من املادة ١
قد مت التنويه بضرورة اإلسراع بإبالغ هذه األطراف باملتطلبات ذات ف، ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

ومتت اإلشارة إىل ضرورة استعراض كتيب االستخدامات الضرورية لضمان تلبيته للمتطلبات . الصلة
ضيق طبية يف االعتبار واقترح الفريق أيضاً أن تضع جلنة اخليارات التقنية ال. اخلاصة ذه األطراف

 ، تعيينات االستخدامات الضروريةميتقدل ٥ من املادة ١الوقت املتاح لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
يف احلسبان أيضاً الظروف غري املنظورة عندما تنظر يف استراتيجيات البلدان للتخلص أن تضع و

 األطراف غري وكذلكارات التقنية الطبية وأخرياً، رأى الفريق أنه قد يكون بوسع جلنة اخلي. التدرجيي
  . الدعم التقين قصري األجل هلذه املسامهاتتوفري ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

وفيما يتعلق مبسار التقدم، اقترح الفريق أن تقوم األمانة باستعراض مجيع املقررات ذات الصلة   - ٣٣
 تعيينات االستخدامات ليشمل نطاق انطباقها بشأن االستخدامات الضرورية وذلك بغية توسيع

وأشار الرئيسان املشاركان أيضاً . ٥ من املادة ١الضرورية اليت تقدمها األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 وقاال ،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥إىل عزمهما على متكني األطراف من تقدمي تعليقاا إىل األمانة حبلول 

الت ترد وذلك يف حماولة منهما إلعداد مشروع مقرر يتعلق بتطبيقات إما سوف يستخدمان أي مدخ
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وسوف تدرج األمانة . ٥ من املادة ١االستخدامات الضرورية بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  .يف إضافتها هلذه املذكرة موجزاً ألي معلومات أو مقترحات أخرى تتلقاها بشأن هذه املسألة

   النظر يف املسائل ذات الصلة بربوميد امليثيل):د (٤البند   - ٤

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي : ‘١’) د (٤البند   )أ(
ربوميد املعنية ب اجتمعت جلنة اخليارات التقنية ١٣/١١ واملقرر ٩/٦ من املقرر ٢عمالً بالفقرة   - ٣٤

تعيينات عامي لتقييم  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ إىل ١٤امليثيل يف تل أبيب، إسرائيل، يف الفترة من 
واستمع الفريق العامل .  اجلديدة إلعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل٢٠١٠ و٢٠٠٩
 العضوية إىل عرض قدمته اللجنة بشأن هذه التعيينات وأجرى مناقشة مبدئية على أساس أن املفتوح

ن القضايا العالقة وتقدم جمموعة توصيات ائية لينظر فيها مزيد من املعلومات بشأيف اللجنة ستنظر 
وسوف تعقد اللجنة الفرعية املعنية بالتربة واللجنة الفرعية املعنية باحلجر . االجتماع العشرون لألطراف

يف أالسيو ربوميد امليثيل اجتماعيهما باملعنية  واهلياكل والسلع التابعتان للجنة اخليارات التقنية الزراعي
   ويف جندو بالصني يف ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣آب أغسطس إىل /٣١بإيطاليا يف الفترة من 

وسوف تدرج األمانة يف إضافتها هلذه املذكرة موجزاً لتوصيات .  على التوايل٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢١
  .اللجنة اخلتامية بشأن هذه املسألة

 للسماح بإنتاج بروميد امليثيل لتلبية االحتياجات تنقيح بروتوكول مونتريال: ‘٢’) د (٤البند   )ب(
  )مقترح مقدم من كينيا وموريشيوس (٥ من املادة ١احمللية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 من بروتوكول مونتريال، اقترحت كينيا وموريشيوس تنقيح ٢ من املادة ٩عمالً بالفقرة   - ٣٥
مليثيل لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة بروتوكول مونتريال للسماح بإنتاج بروميد ا

االجتماع الثامن والعشرين أمام  له ا االقتراح، يف عرضهماوأشار مقدم. ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
 احمللية العضوية، إىل أن احلد األقصى لإلنتاج املسموح به لتلبية االحتياجات املفتوحللفريق العامل 

 يزيد زيادة ملحوظة عن االستهالك احلايل ٥ من املادة ١طراف غري العاملة مبوجب الفقرة األساسية لأل
لربوميد امليثيل لدى األطراف غري العاملة بتلك املادة، وإن اقتراحهما سيؤدي إىل ختفيض احلد األقصى 

وأعرب . لى الطلبإلنتاج بروميد امليثيل املسموح به، وذلك بغية ضمان أالّ يزيد العرض زيادة كبرية ع
مقدما االقتراح عن اعتقادمها بأن مقترحهما ميكن أن يؤدي إىل وقف اإلفراط احملتمل يف إنتاج بروميد 

  .امليثيل الذي ميكن أن يعطّل إدخال بدائل وأن يقوض مشروعات الصندوق متعدد األطراف
ى عدد من املمثلني أن هناك ويف الوقت الذي بدا فيه أن هناك تأييداً ملحوظاً للمقترح، رأ  - ٣٦

حاجة إىل مزيد من املناقشة التفصيلية هلذه املسألة كما أعرب بعض املمثلني عن رأي مفاده أنه ميكن 
لها بإضافة خطوة ختفيض جديدة يف احلكم اخلاص يمعاجلتها من خالل نظم الترخيص الفعالة أو تكم

ومن املتوقع أن . ٥ من املادة ١لعاملة مبوجب الفقرة  به األطراف اتتقيدباحلد من استهالك البلد الذي 
تناقش األطراف التنقيح املقترح وأن ترفع أي توصيات يتم االتفاق عليها إىل اجتماع األطراف للنظر 

  .فيها
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مقترح (استخدامات بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي ومعامالت ما قبل الشحن : ‘٣’) د (٤البند   )ج(
  )جلماعة األوروبيةمقدم من ا

 العضوية، تقدمت اجلماعة األوروبية املفتوحوالعشرين للفريق العامل يف االجتماع الثامن   - ٣٧
.  احلجر الزراعي ومعامالت ما قبل الشحنغراض أل امليثيلمبشروع مقترح بشأن استخدام بروميد

أوجه استخدام املواد املستنفدة أشار مقدم االقتراح إىل أن هذين االستخدامني ميثّالن واحداً من و
 وأوضح أن اهلدف من املقترح هو حتسني القاعدة املعرفية وتدفّق ،لألوزون غري اخلاضعة للرقابة

وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية واملعلومات بشأن تطبيقات احلجر الزراعي ومعامالت ما قبل الشحن؛ 
ت والقيام يف االجتماع احلادي والعشرين  يف هذه االستخداما امليثيللتخفيض استعمال بروميد

 ومعاجلات الزراعي يف احلجر  املثيلبروميدلألطراف بالنظر يف اخليارات املتعلقة بتخفيض استخدامات 
 األوزون إىل نشر أمانةويدعو املقترح، يف مجلة أمور، . ما قبل الشحن واالنبعاثات املتصلة بذلك

عاجلات ما قبل الشحن اليت تقدمها األطراف بغية مواصلة تقييم البيانات املتعلقة باحلجر الزراعي وم
واستكمال املعلومات املتعلقة باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن من قبل فريق التكنولوجيا 

 بشأن بدائل احلجر الزراعي ومعاجلات ما ٢٠٠٩والتقييم االقتصادي وبغية عقد حلقة عمل يف عام 
أطراف كثرية إىل أا حتتاج إىل مزيد من الوقت الستعراض املقترح كما وافق وأشارت . قبل الشحن

  . العضوية على تقدميه إىل اجتماع األطراف ملواصلة النظر فيهاملفتوحالفريق العامل 

مقترح (تطبيق األحكام التجارية على مركَّبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية ): ه (٤البند   - ٥
  )اليامقدم من أستر

 العضوية، عرض ممثل أستراليا مشروع املفتوحللفريق العامل يف االجتماع الثامن والعشرين   - ٣٨
 مركَّبات الكربون اهليدرو على الربوتوكول التجارية أحكام بشأن تطبيق ١٥/٣مقرر يعدل املقرر 

ارية على مركَّبات الكربون  إىل البدء يف وضع ضوابط جت١٥/٣ويدعو املقرر األصلي . كلورية فلورية
، الذي كان من املقرر أن تبدأ فيه الرقابة على مركَّبات الكربون ٢٠١٥عام يف  كلورية فلوريةاهليدرو 

 وبعد اإلشارة إىل أن تاريخ .٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة يف اهليدرو كلورية فلورية 
هليدرو كلورية فلورية يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة بدء سريان الضوابط على مركَّبات الكربون ا

 مبوجب التعديل املتفق عليه يف االجتماع التاسع عشر ٢٠١٣ إىل عام قد مت تقدميهف ٥  من املادة١
تاريخ سريان مع  املقترح املقدم من أستراليا تعديل املقرر السابق لكي يتواءم استهدفلألطراف، 

قرر الفريق العامل تقدمي مشروع املقترح إىل االجتماع العشرين و. ٢٠١٣م عايف الضوابط التجارية 
  .لألطراف لينظر فيه

  التصنيععوامل ): و (٤البند   - ٦
، من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم ١٧/٦طلبت األطراف، مبوجب املقرر   - ٣٩

 عن االستثناءات اخلاصة ، تقريراً وتوصياتني كل سنتإىل االجتماع العشرين لألطراف، وبعد ذلك مرة
عن االنبعاثات الضئيلة املتصلة بذلك وعن استخدامات عوامل التصنيع اليت وباستخدام عوامل التصنيع 

وبناًء على حبث تفصيلي . أن حتذَف منهأو  ١٠/١٤ميكن أن تضاف إىل اجلدول ألف الوارد يف املقرر 
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، أدخل االجتماع التاسع عشر ٢٠٠٧لتقرير املرحلي للفريق عن عام للقضايا ذات الصلة املعروضة يف ا
 تغيريات واسعة النطاق على اجلدول ألف التابع للقرار املذكور ١٩/١٥لألطراف، مبوجب املقرر 

 العضوية أعربت املفتوحوأثناء مناقشة هذه املسألة يف االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل . أعاله
 التطبيقات اجلديدة اليت يرى تأييدها لتعديل اجلدول الوارد يف املقرر حبيث يتضمن عدة أطراف عن

ومن ناحية أخرى رأت بعض األطراف . عتبارها من عوامل التصنيعال الشروط التقنية تليبالفريق أا 
ها يف عام ، فإن مناقشة تعديل٢٠٠٧أنه، نظراً ألن قائمة استخدامات عوامل التصنيع قد عدلت يف عام 

 بالنظر يف القاضية متثِّل عدم اتساق مع الوالية املنصوص عليها مبوجب القرارات السابقة و٢٠٠٨
وأخرياً، نوهت بعض األطراف بأمهية اإلبالغ الكامل من قبل مجيع األطراف . املسألة مرة كل سنتني

 تتقدمراف النظر يف هذه املسائل وويتوقّع أن تواصل األط. اليت تستخدم احلكم املتعلق بعوامل التصنيع
  .بتوصيات، حسب االقتضاء، لينظر فيها االجتماع العشرون لألطراف

  تقارير مستكملة مقدمة من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي): ز (٤البند   - ٧

  )التقرير النهائي(انبعاثات رابع كلوريد الكربون وفرص خفضها : ‘١’) ز (٤البند   )أ(
 من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقوم بتقييم االنبعاثات ١٦/١٤ب املقرر طل  - ٤٠

 االستخدامات احملددة واألساليب احملتملة لتحقيق ختفيضات من بعضالعاملية لرابع كلوريد الكربون 
داد تقرير ائي وبعد النظر يف التقرير األويل للفريق، طلب اجتماع األطراف الثامن عشر إع. االنبعاثات

النبعاثات الصناعية عن اذا الشأن، مع التركيز بصفة خاصة على احلصول على بيانات أجود 
واستكشاف مزيد من القضايا املتصلة بإنتاج رابع كلوريد الكربون وتقدير االنبعاثات من مصادر 

ر مقتضب من الفريق بشأن  العضوية إىل تقرياملفتوحواستمع الفريق العامل . أخرى مثل مدافن النفايات
هذه املسألة يف اجتماعه الثامن والعشرين وأعربت بعض األطراف عن األمل يف أن يتاح قدر أكرب من 

وسوف تدرِج األمانة يف إضافتها هلذه املذكرة . املعلومات يف وقت انعقاد االجتماع العشرين لألطراف
  .موجزاً ألي معلومات جديدة تتلقاها

  االختالالت اإلقليمية فيما يتعلق باهلالونات: ‘٢ ’)ز (٤البند   )ب(
، إىل أنه ميكن أن ٢٠٠٧أشار فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يف تقريره املرحلي لعام   - ٤١

تكون هناك اختالالت إقليمية يف توافر اهلالونات، ميكن أن تؤدي إىل عجز بعض البلدان عن احلصول 
 طلبت األطراف من الفريق أن ١٩/١٦ويف املقرر . التزاماا اهلامةبعض ة على الكميات الالزمة لتلبي

يدرس االختالالت اإلقليمية املتوقّعة ويناقش اآلليات احملتملة اليت ميكن أن تستخدم يف التنبؤ ذه 
 املفتوحويف االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل . االختالالت والتخفيف منها يف املستقبل

عضوية، عرض الفريق النتائج املؤقتة اليت خلص إليها واليت قال إا جاءت نتيجة ملدخالت حمدودة من ال
وعلى وجه التحديد خلص االستعراض املؤقت الذي أجراه إىل أنه، باستثناء توافر اهلالون . األطراف
. ربون اإلقليمية لتلبية االحتياجات العسكرية باهلند، ال يرى أي اختالالت يف إمدادات الك٢٤٠٢

وبالنظر إىل األمهية اليت توىل ملسألة توافر اهلالون العريضة، فقد حثَّت مجيع األطراف على تقدمي 
وسوف . معلومات عن احتياجاا من اهلالون للفريق ليتمكّن من إجناز مزيد من العمل يف هذا املوضوع
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جديدة وتوصيات بشأن القضايا ذات ية نتائج ألتتضمن إضافة األمانة إىل هذه املذكرة موجزاً مقتضباً 
  .الصلة

دراسة استكشافية لبدائل مركَّبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية يف املناجم : ‘٣’) ز (٤البند   )ج(
  والظروف شديدة احلرارة

، طلبت األطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يضطلع ١٩/٨يف املقرر   - ٤٢
ستكشافية لتقييم بدائل مركَّبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية لقطاعي التربيد وتكييف بدراسة ا

صة إىل الظروف املناخية  اإلشارة بصفة خا مع٥ من املادة ١لة مبوجب الفقرة األطراف العاميف اهلواء 
ملفتوحة يف بعض احملددة وظروف التشغيل الفريدة مثل الظروف السائدة يف املناجم غري مناجم احلفر ا

وطُلب من الفريق أن يقوم يف غضون ذلك، بتحديد . ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  .التفصيلية للبدائل القابلة للتطبيقالدراسة املناطق اليت تتطلب مزيداً من 

ولوجيا والتقييم  العضوية، قدم فريق التكناملفتوحويف االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل   - ٤٣
االقتصادي استعراضاً أولياً ألعماله اليت أجنزها حىت اآلن وأعرب عن األمل يف أن يتمكّن من تقدمي 

وسوف تتضمن إضافة األمانة إىل هذه املذكرة . تقرير أكثر اكتماالً إىل األطراف يف اجتماعها العشرين
  .فريق بشأن املسائل ذات الصلة، إن وجِدتموجزاً مقتضباً للنتائج والتوصيات اليت خيلص إليها ال

  املسائل اإلدارية املتصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي): ح (٤البند   - ٨
يف إطار هذا البند من جدول األعمال يتوقّع أن تنظر األطراف يف مجلة أمور منها ترشيح   - ٤٤

  .الونات التقنية املعنية باهلاخلياراترئيس مشارك جديد للجنة 

مسائل االمتثال واإلبالغ اليت نظرت فيها جلنة التنفيذ، مبا يف ذلك عدم ): ط (٤البند   - ٩
 قد تعزى إىل استهالك مركَّبات الكربون الكلورية فلورية اليتاالمتثال لربوتوكول مونتريال 

 من ١فقرة يف إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف بعض األطراف العاملة مبوجب ال
  )٥ - ٣ الفقرات ١٨/١٦املقرر  (٥املادة 
سوف تستمع األطراف إىل عرض من رئيس جلنة التنفيذ وتنظر يف توصيات تلك اهليئة من   - ٤٥

  .أجل اختاذ مقررات بشأن القضايا املتصلة باالمتثال لربوتوكول مونتريال

  ٢٠٠٩ام النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لع): ي (٤البند   - ١٠

  أعضاء جلنة التنفيذ: ‘١’) ي (٤البند   )أ(
ووفقاً إلجراء عدم . سوف ينظر االجتماع العشرون لألطراف يف مسألة عضوية جلنة التنفيذ  - ٤٦

عشرة أطراف ينتخبون ل األطراف، من املقرر أن تتألف جلنة التنفيذ من ممثلني اعتمدتهاالمتثال الذي 
وجيوز إعادة انتخاب األطراف املنتهية فترة عضويتها . ع اجلغرايف العادللفترة سنتني على أساس التوزي

وبالنظر إىل فترة تويل املنصب املذكورة، فمن املتوقّع أن يواصل األعضاء . لفترة عضوية أخرى متصلة
االحتاد الروسي، واألردن، واملكسيك، وموريشيوس : ٢٠٠٩ العمل يف اللجنة يف عام التالني
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عالوة على ذلك، من املتوقع أن ترشح كل من األقاليم التالية عضواً واحداً لفترة عضوية و. ونيوزيلندا
أفريقيا، وآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ، وأوروبا الشرقية، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، : تالية

ا البند يف الفصل الثاين  املتعلق ذباء باء/٢٠ ويرد مشروع املقرر. وبلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى
  .UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3من الوثيقة 

  أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف: ‘٢’) ي (٤البند   )ب(
ووفقاً . سوف ينظر االجتماع العشرون لألطراف يف مسألة عضوية اللجنة التنفيذية  - ٤٧

 ١٤ االجتماع الرابع لألطراف، تتألف اللجنة التنفيذية من الختصاصات اللجنة التنفيذية اليت اعتمدها
 من بروتوكول ٥ من املادة ١ أعضاء من جمموعة األطراف العاملة مبوجب الفقرة سبعة: عضواً

وتقوم كل جمموعة باختيار .  األطراف غري العاملة مبوجب هذه املادةجمموعةمن وسبعة مونتريال 
 فإن ،وعالوة على ذلك. ين يعتمدهم بصفة رمسية مؤمتر األطرافها يف اللجنة التنفيذية الذئأعضا

 من أعضاء اللجنة  يف اختيار عضوترغب قد ٥ من املادة ١جمموعة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
، كما أن جمموعة األطراف غري العاملة ذه املادة قد ٢٠٠٩ليشغل منصب نائب رئيس اللجنة لعام 

ويف إطار هذا البند من . ٢٠٠٩عضاء اللجنة ليشغل منصب الرئيس لعام ترغب يف اختيار عضو من أ
جدول األعمال يتوقّع من االجتماع العشرين لألطراف أن يعتمد املمثلني اجلدد الذين مت اختيارهم وأن 

 جيم جيم/٢٠ ويرد مشروع املقرر. ٢٠٠٩حييط علماً باختيار رئيس اللجنة ونائب رئيسها لعام 
  .UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3يف الفصل الثاين من الوثيقة املتعلق ذا البند 

  الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية: ‘٣’) ي (٤ البند  )ج(
 الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف توىل السيد ميكيل ١٩/٤وفقاً للمقرر   - ٤٨

منصيب الرئيسني املشاركني ) جنوب أفريقيا(ونت والسيدة جودي فرانسيس بوم) الدامنرك(سورنسون 
وقد يرغب . ٢٠٠٨ العضوية والتابع لألطراف يف بروتوكول مونتريال لعام املفتوحللفريق العامل 

ويرد . ٢٠٠٩االجتماع العشرون لألطراف يف النظر يف رئاسة الفريق العامل املفتوح العضوية لعام 
-UNEP/OzL.Conv.8/3بند يف الفصل الثاين من الوثيقة املتعلّق ذا الدال دال /٢٠ مشروع املقرر

UNEP/OzL.Pro.20/3.  
  مسائل أخرى:  من جدول األعمال٥البند   - ١١

قد ترغب األطراف يف مناقشة مسائل أخرى يتم حتديدها واالتفاق على النظر فيها عند إقرار   - ٤٩
  .جدول األعمال

  لى األطرافاملسائل اليت تود األمانة أن تعرضها ع  - ثانياً
  بعثات األمانة  -ألف 

لتوجيهات األطراف فيما يتعلق باملشاركة يف أنشطة احملافل األخرى ورصدها، شاركت وفقاً   - ٥٠
:  هي يف عدة اجتماعات العضويةاملفتوحإىل الفريق العامل املقدم األمانة وأسهمت منذ إكمال تقريرها 

للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف؛ االجتماعان اخلامس واخلمسون والسادس واخلمسون 
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واجتماع اللجنة االستشارية للمساعدة على االمتثال؛ واجتماعات شبكات األوزون اإلقليمية للبلدان 
ليزية يف أفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، الفرنسية والبلدان الناطقة باإلجنبالناطقة 

وعالوة . ئ، وغريب آسيا، وأمريكا الالتينية، ومنطقة البحر الكارييبوجنوب شرق آسيا، واحمليط اهلاد
ينات االستخدامات الضرورية ملركَّبات الكربون يعت األمانة االجتماع املتعلق بحضرتعلى ذلك، 

 التابع “ أوزون اكتشن”فرع  االستنشاق باجلرعات املقننة الذي قام بتنظيمه ألجهزةالكلورية فلورية 
  .مم املتحدة للبيئةلربنامج األ

وأخرياً، ترغب األمانة يف إبالغ األطراف أن املدير التنفيذي لليونيب قد شكّل فريقاً متعدد   - ٥١
إلدارة االتفاقات البيئية، وذلك لتمكني رؤساء األمانات من مناقشة القضايا اليت حتظى األطراف 

  .لذلك الفريقي يف آخر اجتماع أغسطس شارك األمني التنفيذ/ويف منتصف آب. باهتمام متبادل

  مالحظات متصلة بتقدمي التقارير  -باء 
طلبات احلصول على بيانات بشأن املواد الكيميائية احملددة ملركبات الكربون اهليدروكلورية   - ٥٢

 أحكام الربوتوكول اخلاصة مبركّبات بتنقيح املتعلقة ٢٠٠٧ قبل وبعد املناقشة اليت متت يف عام :فلورية
ومن ربون اهليدرو كلورية فلورية، ورد عدد متزايد من الطلبات من خمتلف هيئات الربوتوكول الك

بعض األطراف للحصول على معلومات بشأن تفاصيل إنتاج البلدان واستهالكها من مركبات الكربون 
 خاص وهذه املعلومات ميكن أن تكون مفيدة على حنو.  املادة الكيميائيةحسباهليدرو كلورية فلورية 

يف التحليالت اليت جيريها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واجلهود اليت يبذهلا الصندوق املتعدد 
األطراف ووكاالته التنفيذية والثنائية بغية التحقُّق من تقديرات اخلفض يف املشروعات مقارنة بالبيانات 

طراف يف استجالء حالة البيانات ذات ونظراً إىل هذا الوضع، فقد ترغب األ. اليت يتم اإلبالغ عنها
  .الصلة وما إذا كان ميكن بصفة عامة نشرها وحتت أي شروط يتم ذلك

 لفت األمانة نظر جلنة التنفيذ إىل مسألة التعامل مع البيانات ٢٠٠٦ يف عام :الكسور العشرية  - ٥٣
ون، من حيث الصلة باالمتثال من املواد املستنفدة لألوز) الدنيا(فيما يتعلق بالكميات الصغرية جداً 

ويف ذلك الوقت وبناًء على طلب اللجنة، قامت األمانة بتعميم ورقة تطلب فيها . لربوتوكول مونتريال
وأثناء . توجيهات من األطراف بشأن عدد الكسور العشرية اليت ينبغي استخدامها يف تقييم االمتثال

اف، استبعدت األطراف اقتراحاً يدعو إىل إجراء مناقشة هذه املسألة يف االجتماع الثامن عشر لألطر
مزيد من الدراسة هلذه املسألة وخلصت إىل أنه ينبغي لألمانة أن ترجع إىل أسلوا يف التقريب إىل مرتلة 

 من تقرير االجتماع الثامن عشر لألطراف، الوثيقة ١٤٧نظر الفقرة اُ( واحدة فقط ةعشري
UNEP/OzL.Pro.18/10.(  

 األمانة مرة ثانية هذه املسألة على جلنة التنفيذ نظراً آلثارها املتعلقة مبركَّبات وسوف تطرح  - ٥٤
  .ت اجتماع األطراف السابقة املتصلة باالمتثالاسالمة مقرروالكربون اهليدرو كلورية فلورية 

مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية أقل بكثري من قدرة وكما هو معلوم لألطراف، فإن   - ٥٥
 فإن التقريب إىل مرتلة ،لذلكونتيجة . رة مركبات الكربون الكلورية فلورية على استنفاد األوزونقد

 واحدة، جيعل البيانات اليت تضعها األمانة على شبكة اإلنترنت واليت تزود ا جلنة التنفيذ، تبين عشرية
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ات الكربون اهليدرو كلورية ركباستهالكاً صفرياً بالنسبة لكثري من األطراف اليت يقل استهالكها من م
وبناًء على ذلك فإن هذه البلدان قد تعتبر ممتثلة للتخلص .  طن بدالة استنفاد األوزون٠,٥فلورية عن 

التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية مع أن استهالكها قد يبلغ عدة أطنان مترية أو 
 من بروتوكول مونتريال، اللتني ٥ و٢اً مع روح ونص املادتني وإذا حدث هذا فإنه سيمثّل تناقض. أكثر

تنصان على وقف اإلنتاج كليةً والتخلص تدرجيياً من االستهالك باعتبار ذلك أحد تدابري االمتثال 
وباإلضافة إىل ذلك، وبالنظر إىل . الكامل للتخلص من املواد املستنفدة لألوزون من قبل كل طرف

هذه تساؤل عما إذا كانت فقد يربز عدد األطراف املتمثلة يف التمكني من االمتثال، والية الصندوق املت
لقضاء على وجه االستخدام املذكور ملركبات من أجل اب مساعدة من الصندوق األطراف مؤهلة لطل

  .الكربون اهليدرو كلورية فلورية
اع األطراف فيما يتصل بامتثال ومبا أن هذه املسألة متس القرارات السابقة الصادرة عن اجتم  - ٥٦

تضمن اتفاقات بشأن التخفيضات إىل تفرادى البلدان، فمن املهم مالحظة أن بعض هذه القرارات 
ومع أن التحديد الوارد يف هذه . كسور من الطن حمددة مبا يصل إىل ثالث منازل كسرية عشرية

جيهات األطراف بشأن استخدام املنازل  توفإن صدوراملقررات يبدو وكأنه يضع حداً ألي قلق حمتمل، 
الكسرية العشرية يف مرحلة زمنية الحقة ميكن أن يؤدي إىل بعض االلتباس بشأن الوالية املتعلقة 

  .باالمتثال ذي الصلة
وبالنظر إىل العوامل املذكورة أعاله، فإن األمانة تطرح هذه املسألة على جلنة التنفيذ وتغتنم   - ٥٧

  .األطراف بأا ميكن أن ترفَع إليها لتنظر فيها يف اجتماع األطرافهذه الفرصة إلبالغ 

النشرة اإلخبارية اجلديدة ألمانة األوزون اليت تتناول الروابط املتبادلة بني االتفاقات : “سنترم”  -جيم 
  البيئية املتعددة األطراف

 أهدافها اًيتعدى كثريثري تأمجيع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وربوتوكول مونتريال ل  - ٥٨
وكما بينت التجربة، فإن هذه اآلثار تتضارب يف كثري من األحيان فيما بينها بطرق غري . البيئية املتوقّعة

 قامت األمانة بإصدار نشرا اإلخبارية اإللكترونية اجلديدة ٢٠٠٨ويف يوم األوزون يف عام . متوقّعة
ن هذا املصطلح يعرف أرضية مشتركة تصدر منها سلسلة أل )املركز(“ سنترم”اليت اختارت هلا اسم 

وحيتوي العدد األول على مقاالت من بعض األطراف . دوائر متحدة املركز تتوسع حنو اخلارج
ويف الوقت الراهن تتوقع األمانة إصدار عددين . ألمانات األخرى واتمع املدينواوالوكاالت املنفّذة 

خبارية ولكنها ترحب بأي آراء وأفكار من مجيع املصادر بشأن الطريقة يف السنة من هذه النشرة اإل
  .اليت استقبِل ا العدد األول واملادة احملتملة لألعداد املقبلة

  ختفيض كمية الورق املستخدمة يف اجتماعات بروتوكول مونتريال  -دال 
تزويدها يف املستقبل بوثائق عن تقديرها للوفود واألطراف اليت طلبت أن يتم تعرب األمانة   - ٥٩

 وهذا إجراء تعتقد األمانة أنه سوف يسهم يف جعل ،االجتماعات يف شكل إلكتروين بدالً من الورق
 طرفاً للمشاركة يف هذا ٨٥وحىت اآلن تلقت األمانة طلبات من أكثر من . االجتماعات أكثر استدامة

خية من حكومة قطر، أال وهي سا مساعدة ومثة مبادرة رائدة أخرى يف هذا اال تدعمه. اهود
وسوف تقوم األمانة . العمل من أجل عقد اجتماع لألطراف يف الدوحة ال يستخدم فيه عملياً الورق
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يف القريب العاجل بإصدار وثيقة معلومات متكّن املشاركني من أن يكونوا على أهبة االستعداد الكامل 
  .الستخدام هذا النظام أثناء االجتماع

  التغيريات املستمرة يف أمانة األوزون  - اءه
٦٠ -  موظف الرصد و األمانة أن تعلن أنه، مبقدم موظف املعلومات واالتصاالت اجلديد يسر

ويف هذا الصدد، يسر األمانة أن تعرف بالسيدة . واالمتثال، قد استعادت أمانة األوزون قوا الكاملة
وقبل ذلك كانت . سيدة صوفيا ميلونا مسؤولة الرصد واالمتثالماريا سالداا، مسؤولة االتصاالت، وال

السيدة سالداا تعمل ألكثر من أربع سنوات يف جمال اإلعالم مع برنامج األغذية العاملي التابع لألمم 
وصوهلا قبل فترة قصرية أفادت األمانة منذ و. املتحدة وذلك يف كل من إيطاليا وزمبابوي وموزامبيق

أما . وهي على ثقة من أا سوف تسهم إسهاماً بالغاً يف عمل الفريق. ا ومبادرابالفعل من خرب
سوف تنضم إىل األمانة من النرويج وسوف جتلب معها ثروة من اخلربة فيما يتعلق فالسيدة ميلونا 

م أمانة ويتطلع الفريق اجلديد إىل دع. بربوتوكول مونتريال واملسائل املتصلة بالعلم والبيانات والتنظيم
  .مجيع اهودات املشتركةيف األوزون واألطراف 

ويرأس  .وبتعيني السيدة ميلونا تكتمل وحدة الشؤون القانونية واالمتثال اليت أنشئت مؤخراً  - ٦١
).  هو رئيس وحدة الشؤون القانونية واالمتثال الوظيفي حالياًلقبه(الوحدة موظف قانوين أقدم هذه 

توفري مزيد من لوقد أنشئت الوحدة . موظف الرصد واالمتثالوالبيانات وتضم الوحدة مدير قاعدة 
 ألعمال األمانة املتزايدة بصورة ملحوظة يف جمال الرصد واالمتثال لربوتوكول يةالتركيز واالستمرار

وهذه املبادرة اليت تعترب تكميالً للتركيز املعزز على الدعم اإلقليمي لنشرتنا اإلخبارية . مونتريال
 األمانة األول من أجل التكيف مع التحديات اجلديدة اليت ميثلها مقرر هي جمهودلكترونية اجلديدة، اإل

واألمانة كدأا ترحب باالقتراحات . كلورية فلوريةاألطراف التارخيي بشأن مركَّبات الكربون اهليدرو 
تكون يف لات اليت ميكن أن تتخذها واآلراء الواردة من األطراف بشأن هذه املبادرات وغريها من املبادر

موقف يتيح هلا أن تدعم على حنو أفضل جمهودات األطراف يف تنفيذ اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال 
  .يف ااالت ذات الصلة

  طلب من مؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام  -واو 
األطراف طلباً من مؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء تنقل األمانة إىل   - ٦٢

ية، ة خطرة متداولة يف التجارة الدوليميائية ومبيدات آفات معيناملوافقة املسبقة عن علم على مواد ك
ذلك املقرر الذي ويف .  بشأن آلية مالية مستدامة٣/٥ –وقد ورد هذا الطلب يف مقرر اتفاقية روتردام 

أمانة األوزون ، ومت توجيه انتباه ٢٠٠٦أكتوبر /م يف تشرين األولاعتمدته األطراف يف اتفاقية روتردا
، طلب إىل األمانة اتفاقية روتردام أن تتشاور مع األطراف يف بروتوكول ٢٠٠٧ام إليه يف اية ع

يت ميكن أن تدعم تنفيذ أهداف اتفاقية مونتريال للعمل، يف حدود واليتها، على حتديد ااالت ال
أية مشورة تتقدم ا وسترسل . روتردام املالئمة وذات الصلة مثل اإلدارة التأسيسية للمواد الكيميائية

 ،UNEP/OzL.Pro.20/INF/5يف الوثيقة وترد . داماألطراف يف هذا اخلصوص إىل أمانة اتفاقية روتر
، واستجابة أمانة الصندوق ٣/٥ –مذكرة معلومات قصرية تشمل النص الكامل ملقرر اتفاقية روتردام 

 .املتعدد األطراف بشأن اخلربات املناسبة التفاقية روتردام

______________________ 


