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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والعشرون التاسع االجتماع
  ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٨ - ١٥، جنيف
 * املؤقت من جدول األعمال٩ –) ب (٣البنود 

 الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال مطروحة علىقضايا 
   اجتماعه التاسع والعشرينيفلفريق علم امعلومات لملناقشتها و

  مذكرة األمانة

 مقدمة

 جدول األعمال املدرجة يفاألول أدناه موجزاً للقضايا الفنية  الفصلتوفر هذه املذكرة يف   - ١
وسوف تتم .  اجتماعه التاسع والعشرينملناقشتها يف الفريق العامل املفتوح العضوية طروحة علىوامل

مناقشة الكثري من القضايا املطروحة على جدول أعمال هذا االجتماع يف التقرير املرحلي لفريق 
وسوف تعد األمانة، . ، الذي مل يتم االنتهاء منه بعد٢٠٠٩ االقتصادي عن عام التكنولوجيا والتقييم

عند االنتهاء من هذا التقرير، إضافة إىل هذه املذكرة توجز النتائج اليت توصل إليها الفريق بشأن تلك 
  .القضايا

ب األمانة  الثاين منها، معلومات عن املسائل اليت ترغالفصلوتتضمن هذه املذكرة أيضاً، يف   - ٢
 . انتباه األطراف إليهاتوجيهيف 

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/2.  
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  اجتماعه التاسع والعشرينيفموجز للقضايا اليت سيناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية   -أوالً 

 املرحلي لعام  املشمولة يف التقريرلقضايااملواضيع ذات الصلة با:  من جدول األعمال٣البند 
  تصادي لفريق التكنولوجيا والتقييم االق٢٠٠٨

 ٢٠١١ و٢٠١٠فاءات االستخدامات الضرورية لعامي استعراض التعيينات إلع: )ب( ٣البند 

  أحد عشر طرفاًقدم ،مونتريال الصادر عن مؤمتر األطراف يف بروتوكول ٤/٢٥وفقاً للمقرر   - ٣
ة وباكستان وبنغالدش واجلمهوري) اجلمهورية اإلسالمية(االحتاد الروسي واألرجنتني وإيران : هي

العربية السورية والصني والعراق ومصر واهلند والواليات املتحدة األمريكية طلبات إلعفاءات 
االستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لعام 

 ١٢٠دام كما طلب االحتاد الروسي إعفاًء الستخ. ٢٠١٢ و٢٠١١ ويف بعض احلاالت لعامي ٢٠١٠
  . يف بعض التطبيقات الفضائية اجلوية٢٠١٠ لعام ١١٣ -طناً من مركبات الكربون الكلورية فلورية 

 ٢٥ إىل ٢٢اجتمعت جلنة اخليارات التقنية الطبية يف مونتريال، كندا، يف الفترة من   - ٤
ورية  الستعراض طلبات إعفاء االستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكل٢٠٠٩مارس /آذار

جلنة واجتمعت .  الطلباتتلك توصياا بشأن وإلعدادفلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، 
 مارس/آذار ١٣ إىل ١١ يف سيدين، أستراليا، يف الفترة من اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية

وستتضمن إضافة األمانة هلذا . يةالستخدامات الفضائية اجلوللنفس الغرض فيما يتعلق بطلبات اإلعفاء 
 الكميات اليت عينها كل ١ويف األثناء، ترد يف اجلدول .  لتوصيات الفريق بشأن الطلباتالتقرير موجزاً

  .طرف وذلك إلطالع األطراف عليها

  ١اجلدول 
 ٢٠١٠ لألعوام ٢٠٠٩التعيينات لالستخدامات الضرورية باألطنان املترية املقدمة يف عام 

  ٢٠١٢ و٢٠١١و
املعينة لعام  الطرف

٢٠١٠ 
املعينة لعام 
٢٠١١ 

املعينة لعام 
٢٠١٢  

توصية فريق 
التكنولوجيا والتقييم 

 االقتصادي
  ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

أجهزة االستنشاق (االحتاد الروسي 
 )باجلرعات املقننة

 باالنتظار  - - ٢١٢

التطبيقات (االحتاد الروسي 
  )الفضائية اجلوية

  باالنتظار  - -  ٢١٠

أجهزة (الواليات املتحدة األمريكية 
 )االستنشاق باجلرعات املقننة

 باالنتظار  - - ٦٧

   - - ٣٩٩ اموع الفرعي 
  ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 

  األرجنتني
  )أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة(

 باالنتظار  - - ١٧٨
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املعينة لعام  الطرف
٢٠١٠ 

املعينة لعام 
٢٠١١ 

املعينة لعام 
٢٠١٢  

توصية فريق 
التكنولوجيا والتقييم 

 االقتصادي
  بنغالدش

 أجهزة االستنشاق باجلرعات(
  )املقننة

 باالنتظار  - - ١٥٦,٦٩

  الصني
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

 باالنتظار  - - ٩٧٧,٢

  مصر 
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

 باالنتظار  - - ٢٦٤

  اهلند 
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

 باالنتظار  - - ٣٥٠,٦

  إيران
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

 باالنتظار  - - ١٠٥

  العراق
امدات /الرغاوى، الثالجات(

  )املرتلية، واحتياجات الصيانة

  باالنتظار  - ٦٩٠ ٦٩٠

  باكستان
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

  باالنتظار  ١١٧,٦ ١٣٣,١ ١٢٤,٢

  اجلمهورية العربية السورية
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

  نتظارباال  - ٤٩,٢٢ ٤٤,٦٨

اموع الفرعي لألطراف العاملة 
   املادة مبوجب

١١٧,٦ ١٨٢,٣٢ ٢ ٢٠٠,٣٧  -  

  -  ١١٧,٦ ١٨٢,٣٢ ٢ ٥٩٩,٣٧  اموع الكلي جلميع التعيينات

تقرير أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن حالة االتفاقات : )ج( ٣البند 
االستنشاق باجلرعات املقننة لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة املربمة لتحويل مرافق صنع أجهزة 

 )٢٠/٤املقرر  (٥ من املادة ١

تعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول امل إىل أمانة الصندوق ٢٠/٤طلب مؤمتر األطراف يف مقرره   - ٥
ع أجهزة يصنتافق  مراالتفاقات املمولة من اللجنة التنفيذية لتحويلحالة  عن مونتريال أن تعد تقريراً

ومت عرض . ٥ من املادة ١االستنشاق باجلرعات املقننة املوجودة يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
تقرير مؤقت من أمانة الصندوق على االجتماع السابع واخلمسني للجنة التنفيذية، وسوف يتاح التقرير 

 الوثيقة يف صورةتماع اللجنة، لتعليقات اليت أُبديت يف اجا يتضمن الرد علىالنهائي، الذي 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/3 . وباختصار، يشري التقرير إىل أنّ اللجنة وافقت يف الفترة من كانون

ع أجهزة يصنت مرافق  على متويل مشاريع لتحويل٢٠٠٨نوفمرب / إىل تشرين الثاين٢٠٠٣ديسمرب /األول
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 إىل العمل ببدائل من غري هذه الكلورية فلوريةالعاملة مبركبات الكربون  االستنشاق باجلرعات املقننة
، وإىل أنه من املتوقع أن يفضي تنفيذ تلك ٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة  عامالً طرفا١٢ًاملركبات يف 

مركبات  من حمسوبة بدالة استنفاد األوزون طن ١ ٨٠٠املشاريع إىل التخلص التدرجيي من أزيد من 
، من املرتقب االنتهاء من مجلة املشاريع، وعددها اثنا عشر مشروعاًومن . الكربون الكلورية فلورية

، ومشروع واحد يف عام ٢٠١١، وثالثة يف عام ٢٠١٠ثالثة يف عام و، ٢٠٠٩يف عام  ثالثة مشاريع
أجهزة االستنشاق مث يناقش التقرير بعد ذلك حالة إنتاج . ٢٠١٣، ومشروعني يف عام ٢٠١٢

 مركبات الكربون الكلورية فلورية، مبا يف ذلك الطلب املتوقع على اًشر بلدثين عاال يف باجلرعات املقننة
سبعة من مجلة األطراف االثين عشر طلبت أن ويشري التقرير إىل . إىل حني االنتهاء من مشاريع التحويل

  .٢٠١٠إعفاءات لالستخدامات الضرورية يف عام 
رير املشار إليه أعاله لدى نظره يف طلبات وقد يود الفريق العامل أن يأخذ يف اعتباره التق  - ٦

محلة إنتاج اإلعفاءات لالستخدامات الضرورية، وعمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن 
  .مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

 االستنشاق باجلرعات املقننة  إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزةمحلة): د (٣البند 
  )٢٠/٤املقرر (
 إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يزود ٢٠/٤طلب اجتماع األطراف يف املقرر   - ٧

  :االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية بتقرير أويل عن املسائل اخلمس التالية
 مجلة ، مراعياًركبات الكربون الكلورية فلورية ملئيةالتوقيت احملتمل حلملة إنتاج ا  )أ(  

األطراف العاملة  تقدمها ٢٠١٠منها أي تعيينات إلعفاءات االستخدامات الضرورية يف عام أمور 
  ؛٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة

اخليارات للتخزين الطويل األجل ملا ينتج من كميات مركبات الكربون الكلورية   )ب(  
مبا يف ذلك الطرق احلالية اليت تستعملها األطراف غري صيدالنية وتوزيعها وإدارا، ض الفلورية لألغرا

  ؛٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
 كميات أكثر أو أقل من خيارات التقليص إىل أدىن حد من احتماالت إنتاج  )ج(  
   مركبات الكربون الكلورية فلورية ضمن محلة ائية؛الالزم من
على ضوء النماذج اليت لتيسري محلة اإلنتاج، ترتيبات التعاقدية اليت قد تلزم ال  )د(  

  ؛ات الضرورية االستخدامات إلعفاءتعيينات األطراف اليت تقدم تعتمدها حالياً
اخليارات خلفض إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية املعدة لألغراض غري   )ه(  

  .ص النهائي من هذه املركباتللتخلّالصيدالنية، وكذلك اخليارات 
.  لالستجابة للطلب املذكور أعاله بشأن توفري املعلومات عن هذه املسائلويعمل الفريق حالياً  – ٨

  .وسيتم تضمني ملخص لردود الفريق يف إضافة األمانة على هذه املذكرة



UNEP/OzL.Pro/WG.1/29/2 

5 

  ٢٠١١ و٢٠١٠عامي يف  االستخدامات احلرجة إلعفاءاتتعيينات ): ه( ٣البند 
لجنة اللجنتان الفرعيتان التابعتان لاجتمعت ، ١٣/١١ واملقرر ٩/٦ من املقرر ٢ بالفقرة الًعم  - ٩

أبريل / نيسان٢٤ إىل ٢٠يف روتردام، هولندا، يف الفترة من اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل 
اللجنة الفرعية املعنية (، ويف أغادير، املغرب )اللجنة الفرعية املعنية باهلياكل والسلع األساسية (٢٠٠٩
 يف عامي ربوميد امليثيل، وذلك لتقييم التعيينات اجلديدة إلعفاءات االستخدامات احلرجة ل)بالتربة
  .٢٠١١ و٢٠١٠
وسريد يف إضافة األمانة إىل هذه املذكرة موجز للجولة األوىل من توصيات فريق التكنولوجيا   - ١٠

ويف األثناء، ومن أجل .  املزيد من املشاورات مع األطراف املعينة ال تزال تنتظراليتوالتقييم االقتصادي، 
 أمساء األطراف املقدمة لتعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة ٢إطالع األطراف، ترد يف اجلدول 

  .والكميات املعينة

  ٢اجلدول 
  املترية باألطنان ٢٠١١و ٢٠١٠ لعامي ٢٠٠٩تعيينات االستخدامات احلرجة املقدمة يف عام 

للجنة اخليارات التقنية توصية مؤقتة 
  املعنية بربوميد امليثيل

لعام تعيينات مقدمة   الطرف
٢٠١٠  

لعام تعيينات مقدمة 
٢٠١١  

٢٠١١  ٢٠١٠  
  باالنتظار  -  ٣٥,٤٥  -  أستراليا
  باالنتظار  باالنتظار  ١٩,٣٦٨  ٧,٧٤  كندا

  -  باالنتظار  -  ٣٨٢,١٤  إسرائيل
  نتظارباال  -  ٢٤٩,٤٢  -  اليابان

  -  باالنتظار  -  ١٣٥  االحتاد الروسي
  باالنتظار  -  ٢ ٣٨٨,١٢٨  -  الواليات املتحدة األمريكية

      ٢ ٦٩٢,٣٦٦  ٥٢١,٨٨    اموع

تقدمي ومناقشة التقرير املؤقت لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تطبيقات ): و( ٣البند 
  )٢٠/٦املقرر  (روميد امليثيلب ومعاجلات ما قبل الشحن على الزراعياحلجر 
أن يزود االجتماع  ٢٠/٦طُلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مبوجب املقرر   - ١١

 تطبيقات احلجر الزراعي ومعاجلات مؤقت عن العضوية بتقرير مفتوحالتاسع والعشرين للفريق العامل 
 لالجتاهات يف ن ذلك التقرير تقييماًومن املفترض أن يتضم. بروميد امليثيلما قبل الشحن على 

ومن . االستخدامات الكربى، والبدائل املتاحة، وخيارات التخفيف والعراقيل القائمة أمام اعتماد البدائل
ااالت اليت ال تتوافر فيها معلومات كافية، ويفسر، حيثما اقتضى " أن يبين التقرير املفترض أيضاً

 بأفضل طريقة جلمع املعلومات املطلوبة إلجراء  عملياً ويقدم مقترحاًاألمر، سبب عدم كفاية البيانات
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 أن يتضمن التقرير املؤقت قائمة بفئات االستخدام اليت صنفت وطلبت األطراف أيضاً". حتليل مرضٍ
  . احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحنمن أطراف دون أخرى على أنها استخدامات

، مبا يف ذلك املسائل احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن مسائل وقرر الفريق أن يعاجل  - ١٢
ات ـاحلجر الزراعي ومعاجل فرقة عمل منشطة ومبسطة معنية ببواسطة، ٢٠/٦الناشئة يف إطار املقرر 

.  وصف هلذا التغيري يف تنظيمه٢٠٠٩وسريد يف التقرير املرحلي للفريق عن عام . ما قبل الشحن
  . تقرير مؤقت لفرقة العمل٢٠٠٩مايو /تناول مع اية أياروسيكون يف امل

  . الستنتاجات وتوصيات فرقة العملوستدرج األمانة يف اإلضافة إىل هذه املذكرة موجزاً  - ١٣

دراسات استطالعية تتناول بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعات ): ز (٣البند 
 اليت تسودها ظروف ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة التربيد وتكييف اهلواء لدى 

  )١٩/٨املقرر (خاصة 
 أن يضطلع بدراسة ١٩/٨طُلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مبوجب املقرر   -١٤

 التربيد وتكييف اهلواء يف قطاعاتاستطالعية لتقييم بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف 
 من بروتوكول مونتريال مع اإلشارة بوجه خاص إىل ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

وقد طُلب إىل الفريق أن حيدد يف غضون ذلك ااالت اليت . الظروف املناخية وظروف التشغيل اخلاصة
ن لألطراف تلك ووقد ناقش االجتماع العشر. لتطبيقحتتاج إىل دراسة أكثر تفصيال للبدائل املمكنة ا

الدراسة االستطالعية والحظ أا مل تكتمل بعد، وقد اتفق على أن يتم تضمني نتائج الدراسة يف التقرير 
 لنتائج الفريق  مقتضباً األمانة للتقرير احلايل موجزاًإضافةوستشمل . ٢٠٠٩املرحلي للفريق عن عام 

  .وتوصياته بشأن هذه القضية

 ١٣٠١، واهلالون ١٢١١ة عن االختالالت اإلقليمية يف توافر اهلالون حتديث الدراس): ح (٣البند 
ا يف املستقبل  واآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ ذه االختالالت والتخفيف من حد٢٤٠٢واهلالون 

  )١٩/١٦املقرر (
مكن  إىل أن من امل٢٠٠٧أشار فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره املرحلي لعام   -١٥

أن يكون هناك اختالالت إقليمية يف توافر اهلالونات، وهو ما ميكن أن يفضي إىل عدم استطاعة بعض 
اجتماعها  ت األطراف يفوبناء عليه، أقر. البلدان احلصول على تلك املواد من أجل استخدامات هامة

ليمية املتوقعة وأن  الذي طلبت فيه إىل الفريق أن يدرس االختالالت اإلق١٩/١٦التاسع عشر املقرر 
  .يف املستقبل يناقش اآلليات احملتملة اليت ميكن استخدامها يف التنبؤ باالختالالت والتخفيف من حدا

نظر الفريق العامل يف اجتماعه الثامن والعشرين يف التقرير األويل لفريق التكنولوجيا والتقييم   -١٦
إىل أن املعلومات املتاحة يف الوقت الراهن وقد خلص ذلك التقرير . االقتصادي بشأن هذه القضية

ال سيما نقص حمتمل يف املعروض من (تكشف عن أن من احملتمل أن ينشأ عدد حمدود من املشاكل 
وأن مستوى املعلومات املقدمة من األطراف )  من أجل استخدام القوات املسلحة اهلندية٢٤٠٢اهلالون 

 للتنبؤ مبا إن كان من احملتمل أن تظهر مشاكل أخرى بشأن خمزوناا وحاجاا املستمرة غري كاف
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وحيث أن األطراف مل تقدم أي معلومات أخرى بشأن هذه القضية قبل االجتماع العشرين . أيضاً
 إىل أي  استناداً أولياً تقريرا٢٠٠٩ًلألطراف، فقد اتفق على أن يشمل التقرير املرحلي للفريق لعام 

 ألي نتائج  مقتضباً األمانة للتقرير احلايل موجزاًإضافةوستشمل . معلومات جديدة قد تصبح متاحة
  .وتوصيات قد يقدمها الفريق بشأن هذه القضية

  )١٩/١٨ و١٧/١٠املقرران (إعفاءات املختربات واالستخدامات التحليلية : )ط (٣البند 
كانون  ٣١، أن متدد حىت ١٩/١٨قررت األطراف يف بروتوكول مونتريال، مبوجب املقرر   - ١٧

 اإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية بالنسبة جلميع املواد اخلاضعة ٢٠١١ديسمرب /األول
للرقابة فيما عدا مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وأن تطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم 

 له أن يوفرا، قبل االجتماع الواحد االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية بشأن املواد الكيميائية التابعة
والعشرين لألطراف، قائمة باالستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون، مع تبيان 

ومن املتوقع أن يقدم الفريق تقريره بشأن . تلك اليت يوجد هلا بدائل ومن مث مل تعد هناك أي حاجة إليها
 ألي نتائج  األمانة للتقرير احلايل موجزاًإضافةوستشمل . ٢٠٠٩ام هذا املوضوع يف تقريره املرحلي لع

  .يقدمها الفريق
وفيما يتعلق بتطبيق االعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية بالنسبة لألطراف العاملة   - ١٨

ن املقرر  م٧ من الربوتوكول، قد ترغب األطراف يف أن تتذكر أن الفقرة ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
   تنص على أن ضوابط االستخدامات األساسية لن تنطبق على األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٤/٢٥
وتاريخ التخلص .  حىت حتني تواريخ التخلص التدرجيي املنطبقة على تلك األطراف٥ من املادة ١

بالنسبة لتلك التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات ورابع كلوريد الكربون 
 القرار بيد أن األطراف قد ترغب يف أن تتذكر أيضاً. ٢٠١٠يناير /طراف هو األول من كانون الثايناأل
 حيث ، الذي أنشأت به األطراف للمرة األوىل اإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية٦/٩

 من ١غري العاملة مبوجب الفقرة تنص األطراف فيه بشكل جلي على أن االعفاء ينطبق على األطراف 
 ٢٠٠٧ متديد اإلعفاء الشامل عدة مرات، وأحدثها يف عام ١٩/١٨وقد مت منذ اعتماد املقرر . ٥املادة 

ويف حني أن األساس . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١اء حىت  الذي مدد اإلعف١٩/١٨يف املقرر 
 من ٢دامات األساسية الوارد يف املادة القانوين األساسي لإلعفاء الشامل يتمثل يف حكم االستخ

، ولكن دون أن ٦/٩الربوتوكول، فإن اجتماع األطراف أشار يف بعض األحيان عند متديده إىل املقرر 
  . أم ال٥ من املادة ١يبني بشكل جلي ما إن كان ينطبق على األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

دامات خمتربية معينة يف األطراف العاملة يتناول استخن االطالع على اختصاص آخر وميك  - ١٩
وقد وافقت األطراف يف ذلك املقرر . ١٩/١٧ من املقرر ١، يف الفقرة ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

 النظر يف حالة االمتثال ٢٠١٠على أنه ينبغي للجنة التنفيذ والجتماع األطراف أن يرجئا حىت عام 
   من املادة ١د الكربون بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة املتصلة بتدابري الرقابة على رابع كلوري

 على أن أي احنراف عن التزاماا باستهالك املادة يرجع إىل استخدامات خمتربية  اليت تقدم دليال٥ً
 ستنتهي صالحيته ١٩/١٧وحيث أن اإلرجاء املنفذ مبوجب املقرر . وحتليلية لرابع كلوريد الكربون
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 املالئم أن تقدم أي توضيح بشأن لنظر فيما إن كان من املستصوب أوب األطراف يف ا، فقد ترغقريباً
  .٥ من املادة ١احلالة املقبلة لالستخدامات املختربية يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد ): ي (٣البند 
اف للتقدم احملرز يف ختفيض االنبعاثات الناشئة عن استخدامات عوامل التصنيع والنظر يف األطر

تقرير االجتماع  من ١٠٠الفقرة ( التصنيع توصيات الفريق بشأن إعفاءات استخدامات عوامل
  )العشرين لألطراف

واللجنة  إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ١٧/٦طلبت األطراف مبوجب املقرر   - ٢٠
 ويف كل سنة تالية بعد ذلك عن ٢٠٠٧ يف عام التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن يقدما تقريراً

 هلذه ومن املتوقع، وفقاً. يف ختفيض االنبعاثات الناشئة عن استخدامات عوامل التصنيع التقدم احملرز
يق العامل بشأن التقدم احملرز يف ختفيض الوالية، أن يقوم الفريق واللجنة التنفيذية بتقدمي تقرير إىل الفر

 .االنبعاثات الناشئة عن استخدامات عوامل التصنيع

 أيضاً فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل اإلبالغ وتقدمي توصيات ١٧/٦ودعا املقرر   - ٢١
أن شبعفاء من استخدام عوامل التصنيع وإل وكل سنتني بعد ذلك بشأن عملية ا٢٠٠٨لألطراف يف 

امل التصنيع الىت ميكن إضافتها ووبشأن استخدامات ع ، املصاحبة هلذه االستخداماتالطفيفةاالنبعاثات 
ويدرج اجلدول ألف يف هذا املقرر استخدامات املواد . ١٠/١٤أو حذفها من اجلدول ألف يف املقرر 

ستخدامات إلنبعاثات غري اخلاضعة للرقابة بوصفها عوامل تصنيع يف حني يتضمن اجلدول باء حدود اال
وتضمن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام . عوامل التصنيع اليت اقترحتها بعض األطراف

 استعراضاً لالستخدامات املدرجة يف اجلدول ألف، وطلبات اإلضافات يف اجلدول اليت قدمت ٢٠٠٨
ثالثة فقط من الترشيحات العشرة وعلى أساس ذلك االستعراض خلص الفريق إىل أن هناك . حىت اآلن

وهي رباعي . اليت قدمت حديثاً عن عوامل التصنيع هي اليت تستويف املعايري التقنية لإلدراج يف اجلدول
، بوصفه عامل تشتت أو ختفيف يف إنتاج الفلوريد متعدد الفينيلن إيدين، ورابع كلورو و الكربونكلور

رباعي تاج رابع فلورو برتين اإليثيل، ويل إىل إثري يف إنالكربون بوصفه مادة إذابة يف عملية التحو
وأكد الفريق وجلنة اخليارات . الكلورو كربون كمادة إذابة للربمنة وللتثبيت يف إنتاج رابع بروموفينول

 يف ٦املدخل (الفنية للمواد الكيميائية التابعة له أيضاً أن استخدام عامل التصنيع يف إنتاج الديكوفول 
 وأوصيا حبذف ذلك االستخدام من اجلدول ٢٠٠٧قد توقف يف ) ١٩/١٥لف من املقرر اجلدول أ

وفيما يتعلق باجلدول باء، الحظ الفريق أنه يفتقر إىل املعلومات الكافية الىت تتيح تقدمي أي توصية . ألف
ثالثة أطراف بشأن التخفيضات احملتملة يف التصنيع أو االنبعاثات الواردة يف ذلك اجلدول بالنظر إىل أن 

 .فقط هي اليت قدمت بيانات ذات صلة

ووافق االجتماع العشرون لألطراف على أنه متشياً مع دورة االستعراض كل سنتني اليت دعا   - ٢٢
وعلى ذلك . ٢٠٠٩، ينبغي عدم النظر يف التعديالت على اجلدولني حىت عام ١٧/٦إليها املقرر 

. فيها من جانب الفريق العامل خالل دورته احلاليةوضعت هذه املسألة على جدول األعمال للنظر 
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وسوف تتضمن إضافة األمانة إىل هذه املذكرة ملخصات للنتائج اليت توصلت إليها اللجنة التنفيذية 
  .وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن هذه املسألة

  فريقالمسائل أخرى ناشئة عن تقارير ): ك (٣البند 

العامل أن ينظر ويقدم توصيات إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف بشأن ميكن للفريق   - ٢٣
املسائل األخرى الناشئة عن التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اليت قد تقتضي اختاذ 

  .قرار من جانب األطراف

اد املستنفدة لألوزون اإلدارة السليمة بيئياً للمخزونات من املو:  من جدول األعمال٤البند 
  )٢٠/٧املقرر (

  حللقة العملني املشاركني  تقرير الرئيس:)أ (٤البند 
، األمانة إىل تنظيم حلقة عمل ليوم واحد بشأن اإلدارة ٢٠/٧ األطراف، مبوجب املقرر دعت  - ٢٤

كما .  العاملالسليمة بيئياً ملخزونات املواد املستنفدة لألوزون قبل االجتماع التاسع والعشرين للفريق
دعا األطراف، مبوجب نفس املقرر، الرئيسني املشاركني للفريق العامل إىل تقدمي تقرير شامل عن نتائج 

وعلى ذلك سوف يقدم الرئيسان املشاركان موجزاً للمناقشات اليت جتري . حلقة العمل للفريق العامل
  .خالل حلقة العمل إىل الفريق العامل خالل االجتماع احلايل

  النظر يف اإلجراءات احملتملة: )ب (٤ند الب

، الفريق العامل إىل أن ينظر يف اإلجراءات احملتملة بشأن ٢٠/٧دعا األطراف، مبوجب املقرر   - ٢٥
ولدى النظر يف هذه املسألة سوف يستفيد الفريق . إدارة وتدمري خمزونات املواد املستنفدة لألوزون

ليف مقابل املنافع فيما يتعلق مبخزونات املواد املستنفدة العامل، ضمن مجلة أمور، من حتليل التكا
لألوزون الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، والتقرير الذي أعدته األمانة بشأن الفرص 

ان وسوف ترسل هاتان الورقتان اللت. ناحملتملة لتمويل إدارة وتدمري خمزونات املواد املستنفدة لألوزو
حلقة العمل املشار ، مث يتم عرضها على يونيه/ إىل األطراف يف حزيران،٢٠/٧املقرر  مبوجب أعدتا

ويتوقع أن يقدم الفريق العامل توصيات بشأن إدارة وتدمري خمزونات ). أ (٤إليها أعاله مبوجب البند 
  .املواد املستنفدة لألوزون حسب مقتضى احلال إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

ض ومناقشة التقرير املوجز للمناقشات اليت جرت يف احلوار بشأن عر:  من جدول األعمال٥البند 
  )٢٠/٨املقرر (بدائل املواد املستنفدة لألوزون ذات القدرات العالية يف إحداث االحترار العاملي 

 ، األمانة إىل تنظيم حوار مفتوح العضوية عن بدائل املواد٢٠/٨ املقرر يف األطراف، دعت  - ٢٦
املستنفدة لألوزون ذات القدرات العالية يف إحداث االحترار العاملي وذلك قبل االجتماع التاسع 

كما طلبت األطراف من الرئيسني املشاركني للحوار متكني الفريق . والعشرين للفريق العامل مباشرة
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توصيات حسب ويتوقع من الفريق العامل تقدمي . العامل من بدء مناقشات بشأن القضايا ذات الصلة
  .مقتضى احلال لالجتماع احلادي والعشرين لألطراف

ق العامل تقريران باإلضافة إىل تقرير الرئيسني يولدى نظر هذه املسألة، سيكون أمام الفر  - ٢٧
وسوف يتضمن التقرير . ٢٠/٨املشاركني للحوار، وقد أعد كالمها بناء على طلب األطراف يف املقرر 

 للتقرير ٢٠٠٥ الواردة يف إضافة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام األول حتديثاً للبيانات
اخلاص املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

ية مسائل تتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلور: محاية طبقة األوزون ونظام املناخ العاملي"املعنون 
 الذي يتناول انعكاسات القضايا اليت أثريت يف التقرير "مركبات الكربون املشبعة بالفلورفلورية، و

 ئل مركبات الكربون اهليدرو كلوريةكما سيقدم تقريراً عن حالة بدا. اخلاص على استنفاد األوزون
والتقييم ويعكف فريق التكنولوجيا . HFCلورية ف ومركبات الكربون اهليدرو(HCFC)فلورية 

. ٢٠٠٩مايو / أيار١٥االقتصادي على إعداد التقرير األول، الذي يتوقع أن يتوافر لألطراف قبل 
وسوف يتضمن التقرير الثاين جتميعاً لتدابري الرقابة احلالية واحلدود ومتطلب إبالغ املعلومات عن 

ات الدولية ذات الصلة بتغري املركبات اليت هي بدائل للمواد املستنفدة لألوزون وتعاجل مبوجب االتفاق
  .مايو/ أيارةويتوقع أن يتوافر هذا التقرير الثاين لألطراف يف اي. املناخ

املقرر  (ون املخزنة فيما يتعلق باالمتثالمعاجلة املواد املستنفدة لألوز:  من جدول األعمال٦البند 
١٨/١٧(  
امل يف تقرير قدمته األمانة عن  نظرت األطراف يف اإلجتماع السادس والعشرين للفريق الع  -٢٨

صة معاجلة جلنة التنفيذ للحاالت اليت قامت فيها األطراف بتخزين مواد مستنفدة لألوزون خمص
وأشارت األمانة، يف تقريرها الذي ناقشته جلنة التنفيذ، إىل أنه .  يف السنوات املقبلةلالستخدامات املعفاة

من األطراف ايف السنوات السابقة عزى عدد  هلا من اإلنتاج أو اليت جتاوزت املستويات املسموح 
 نتاجها أو استهالكها إىلها الزيادة عن احلد يف إيناالستهالك من مواد معينة خاضعة للرقابة يف سنة بع

  :أنه ميثل أحد التصورات التالية
 أو إنتاج املواد املستنفدة لألوزون يف تلك السنة اليت مت ختزينها للتدمري احمللي  )أ(

  لتصديرها لتدمريها يف سنة مقبلة؛
إنتاج املواد املستنفدة لألوزون يف تلك السنة اليت مت ختزينها الستخدامات املواد   ) ب(

   هلذه االستخدامات يف سنة مقبلة؛الوسيطة احمللية أو لتصديرها
ل تلبية إنتاج املواد املستنفدة لألوزون يف تلك السنة اليت مت ختزينها لتصديرها من أج  )ج(

  ان نامية يف سنة مقبلة؛االحتياجات احمللية األساسية لبلد
 املواد املستنفدة لألوزون املستوردة يف تلك السنة اليت مت ختزينها الستخدامات املواد  )د(

  .الوسيطة احمللية يف سنة مقبلة
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 الربوتوكول والحظت األمانة من االستعراض الذي اضطلعت به، ومع اإلقرار التام بأن تفسري  - ٢٩
أن النوع أعاله  األربعة املذكورة  اإلحنرفاتمن بني أنواعأن ال يتم إال بواسطة األطراف نفسها، 

 النوع من ونشأ ذلك. وحده هو الذي يبدو متسقاً مع الربوتوكول) د(املشروح يف الفقرة الفرعية 
لالستهالك يف املطلوب  املستوى ن واردات يف تلك الفترة تتجاوزيختزمت فيها احلالة اليت عن االحنراف 

ويورد التقرير أن هذه احلالة . يف سنوات الحقةكمواد وسيطة فترة اثين عشر شهراً معينة لكي تستخدم 
 الذي يتناول الصادرات والواردات من مواد ٧/٣٠تبدو متسقة مع الربوتوكول استناداً إىل املقرر 

وفيما يتعلق بأنواع االحنرافات الثالثة األخرى يف  .خاضعة للرقابة من أجل االستخدام كمواد وسيطة
أن ا مل تستطع إاألمانة أعاله، قالت  )ج(إىل ) أ( يف الفقرات الفرعية االستهالك واإلنتاج املذكورة

حتدد أي أحكام يف الربوتوكول أو أي مقررات لألطراف من شأا أن تؤيد االستنتاج بأن هذه األنواع 
  .ع الربوتوكولمن االحنرافات تتسق م

 إىل أنه إذا تكررت احلاالت املذكورة  بأن اللجنة خلصت مؤقتاًوقد أحيط الفريق العامل علماً  - ٣٠
نظر فيها على أساس كل حالة على حدة مانة أن تبلغ ا جلنة التنفيذ لتفعلى األ) ج(إىل ) أ(من 

  . حيتمل أن تكون حاالت عدم امتثالباعتبارها حاالت
فريق العامل فريق اتصال للنظر يف هذه املسألة، وبعد ذلك قدم رئيس فريق اإلتصال  الوأنشأ  - ٣١

 من تقرير ١٣٧ و١٣٦وأورد، على حنو ما سجل يف الفقرتني .  عن مداوالت الفريقاملنشأ تقريراً
قد وافق على حتديد جلنة التنفيذ تصال  أن فريق اال(UNEP/OzL.Pro.1.26/7) اجتماع الفريق العامل

كلة على النحو املوضح بالسيناريوهات األربعة وكذلك باالستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة بأن للمش
وبناء عليه ركز فريق االتصال على سيناريوهات . السيناريو الرابع بدا متمشياً مع أحكام الربوتوكول
ضيح أنه لدى فأوالً، ميكن الجتماع األطراف التو. ثالثة أخرى وناقش ثالثة خيارات حللول عملية

حساب اإلنتاج ميكن للطرف ختصيص كميات للتدمري أو التصدير أو االستخدام كمواد وسيطة يف 
السنوات التالية شريطة أن يكون لدى الطرف املعين نظام حملي لضمان أن الكميات املخصصة قد 

رافات يف التخزين ثانياً، أنه ميكن لألمانة أن تستمر يف عرض أي احن. وجهت حنو استخداماا احملددة
على جلنة التنفيذ اليت سترصدها وتقدم تقريراً عنها إىل اجتماع األطراف، وثالثاً، ميكن تسجيل 
الكميات املنتجة بشكل يتجاوز حدود الرقابة يف سنة معينة من خالل إطار إبالغ البيانات ويف حال 

وينبغي أن يراعي أي إطار .  التاليةتصديرها لالحتياجات احمللية األساسية، القيام حبسمها يف السنة
  .لإلبالغ التزامات اإلبالغ السائدة ورأى الفريق أن اخليارات الثالثة ال تتعارض مع بعضها البعض

حظ  أن تال١٨/١٧ولدى النظر يف هذه املسألة بصورة شاملة، قررت األطراف يف املقرر   - ٣٢
) د( أن التصور  إىل بأن جلنة التنفيذ قد خلصتأن تذكروشتها أعاله، احلاالت األربعة اليت جرت مناق

 األحوال مع أحكام بروتوكول مونتريال واملقررات الصادرة عن اجتماعات األطراف؛ كليتماشى يف 
أن أوضاعها لحاالت اليت أوضحت فيها األطراف وأن يطلب إىل األمانة االحتفاظ بسجل موحد ل

وإدراج هذا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ ) ج(أو ) ب(و ، أ)أ(كانت مبثابة نتيجة ناشئة عن التصورات 
 من ٧ألخذ العلم فقط وكذلك يف تقرير األمانة عن البيانات املقدمة من األطراف وفقاً للمادة 

 جلنة التنفيذ هلا ستتصدى ١ الفقرة غري املشمولة يفالربوتوكول؛ وأن يسلم بأن التصورات اجلديدة 
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وأن يوافق على أن يعاود للربوتوكول واملمارسات املوضوعة يف إطار ذلك؛ وفقاً إلجراء عدم االمتثال 
  يتم مجعها وفقاًاالجتماع احلادي والعشرون لألطراف النظر يف هذه املسألة على ضوء املعلومات اليت

  . من املقرر٣للفقرة 
 باحلاالت اليت  موحداً املذكرة سجالًصورة مرفق هلذه األمانة يف تدرجأملقرر ذلك ا لووفقاً  - ٣٣

نتاجها إنتاجها تعود إىل أا مواد مت نها يف مستويات إأوضحت فيها األطراف أن الزيادات املبلغ ع
جات األساسية احمللية يف  االحتيالتلبيةستخدامها كمواد وسيطة أو لتصديرها الوختزينها لتدمريها أو 

 القائمة مقتصرة يف ذلك على السنوات  وقد استعرضت جلنة التنفيذ احلاالت املدرجة على.سنة مقبلة
وهذا يعين، على سبيل املثال، أنه إذا أوضح طرف ما أنه جتاوز املستوى . اليت أبلغت بيانات عنها

 لغرض التصدير لتلبية احتياجات حملية أساسية لسنة مقبلة، ٢٠٠٦املسموح له من اإلنتاج يف عام 
تستعرض مثالً ألغراض االمتثال أي بيانات ألي يقتصر نظر اللجنة على ما قاله الطرف فقط وال 

سنوات تالية للتحقق من أن املادة املستنفدة لألوزون املعنية جرى تصديرها حقيقة لسد احتياجات حملية 
ويف حني أن عدم حتري اللجنة يف البيانات املقدمة من أي طرف يتماشئ متاماً مع الدور . أساسية

وهو قبول كلمة الطرف مقدم البيانات، جتدر اإلشارة إىل مراجعة التقليدي الذي تقوم به األمانة 
أجريت أثناء تسيري أعمال الصندوق املتعدد األطراف بالشكل االعتيادي كشفت أن طرفاً أعلن صراحة 

وتبني حتليالت . عن نيته بشأن التصرف يف مواد مستنفدة لألوزون يف سنة تالية ولكنه مل يف مبا وعد
ملسألة عن وجود حالتني أخريني على األقل قال فيهما طرفان إما قاما بتخزين الحقة حول هذه ا

كميات ضخمة من اإلنتاج لغرض التصدير مستقبالً لسد احتياجات حملية أساسية ولكنهما مل يقدما 
. وهذه االستنتاجات تثري تساؤالت عديدة. بعد ذلك أي بيانات تشري إىل أما قاما فعالً بالتصدير

وليست بعد السنة التالية (، وعلى ضوء لغة املقرر، هل يعد تنفيذ التصدير بعد العديد من السنوات أوالً
مستوفياً شرط املقرر واملربر الذي تقول به األطراف بأا أنتجت أكثر من احلد بغرض ) مباشرة

 ال تؤثر إال على التصدير؟ وثانياً، وعلى خلفية أن املراجعة اليت يقوم ا الصندوق املتعدد األطراف
، فهل يؤدي رفع مثل هذه املسائل إىل جلنة التفنيذ إىل ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

خلق اختالل يف التوازن يتم يف ظله مراجعة اعتماد مثل هذه األطراف على املقرر وال يراجع فيه 
 أن املقرر طلب إىل األمانة جتميع استخدام املقرر بواسطة أطراف غري عاملة مبقتضاه؟، ونظراً إىل

وعرض قائمة باحلاالت ذات الصلة اليت تقع هذا العام، تود األمانة أن توجه انتباه األطراف إىل هذه 
  .املسألة
وينتظر أن ينظر الفريق العامل يف هذا املوضوع ويتقدم بتوصياته، حسبما هو مناسب، إىل   - ٣٤

  . بروتوكول مونتريالاالجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف

  التنقيحات املقترحة يف بروتوكول مونتريال:  من جدول األعمال٧البند 
يتوقع أن ينظر الفريق العامل يف أية مقترحات بشأن إجراء تنقيحات على الربوتوكول تكون   - ٣٥

تلق  مل ت٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠وحىت .  من بروتوكول مونتريال٩ الفقرة ٢قد قدمت مبوجب املادة 
  .األمانة أية مقترحات إلجراء تنقيحات
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  التعديالت املقترحة على بروتوكول مونتريال:  من جدول األعمال٨البند 
يتوقع أن ينظر الفريق العامل يف أي مقترحات تقدم إلجراء تعديالت على الربوتوكول تكون   - ٣٦

 من ١٠ الفقرة ٢، واملادة  من اتفاقية فيينا بشأن محاية طبقة األوزون٩قد قدمت مبوجب املادة 
  . مل تتلق األمانة أي مقترحات إلجراء تعديالت٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠وحىت . بروتوكول مونتريال

  املسائل األخرى اليت تود األمانة عرضها على األطراف  -اً ثاني

  التعاون مع االتفاقات واملؤسسات البيئية األخرى املتعددة األطراف  -ألف 
نة، خالل الفترة اليت مضت منذ االجتماع العشرين لألطراف، عدداً من اخلطوات اختذت األما  - ٣٧

وعلى وجه . للوصول إىل املؤسسات األخرى اليت قد يكون هلا تأثريات على عمل بروتوكول مونتريال
ة فرباير اجتماعات يف بون، أملانيا مع أمانة اتفاقية األمم املتحد/اخلصوص، عقدت األمانة يف أوائل شباط

وقد متكنت أمانة األوزون، بفضل تلك االجتماعات اليت طلبتها يف األصل . اإلطارية املعنية بتغري املناخ
قضايا والتحديات اليت تواجه األطراف يف بروتوكول لأمانة االتفاقية، من التوصل إىل فهم أكمل ل

ت الصلة بطلبات كيوتو يف هذه السنة احلرجة، ويسرت إجراء مناقشات أولية بشأن القضايا ذا
األطراف يف بروتوكول مونتريال فيما يتعلق ببدائل املواد املستنفدة لألوزون ذات القدرات العالية على 

وكانت االجتماعات تتسم جبو من . إحداث االحترار العاملي، وتدمري خمزونات املواد املستنفدة لألوزون
 يف حلقات العمل اليت ستنظمها أمانة الود والصراحة وأسفرت عن خطط ملشاركة أمانة االتفاقية

  .يوليه قبل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل/األوزون يف متوز
 باإلضافة إىل رغبتها يف ٢٠/٧وعالوة على ذلك، وإعماالً للتفويض املمنوح مبقتضى املقرر   - ٣٨

أن التحكم يف نقل حتسني خطوط اتصاهلا، عقدت األمانة اجتماعات مع أمانات اتفاقية بازل بش
النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة واتفاقية 
روتردام بشأن إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات خطرة متداولة يف التجارة 

وأبدت هذه . اد الكيميائية، ومرفق البيئة العامليةالدولية، والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمو
مة، ويتوقع أن تواصل أمانة األوزون العمل معها املؤسسات سخاء فيما وفرته من وقت ومدخالت قي

  .يف املستقبل بشأن القضايا ذات املصلحة املتبادلة

  املهام  -باء 
وزون بنشاط بالغ يف الترويج عالوة على املهام اليت أشري إليها أعاله، عملت أمانة األ  - ٣٩

لربوتوكول مونتريال والتدابري اليت ستكون ضرورية لضمان االمتثال الكامل للتخلص القادم يف عام 
 خالل األشهر الثالثة املاضية يف اجتماعات  األمانة وقدمت عروضاًتوهلذه الغاية، حضر. ٢٠١٠

 جلنوب وغرب آسيا، اً مشتركاًاجتماعرت حضشبكة األوزون لبلدان الكارييب الناطقة باإلجنليزية، و
واجتماعات البلدان األفريقية الناطقة باإلجنليزية، والبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية وشرق ووسط 

وعالوة على ذلك، شارك األمني .  لشبكات األوزون يف غرب آسيا وجنوااً مشتركاًأوروبا، واجتماع
انة يف الدورة اخلامسة والعشرين بالغة النجاح لس إدارة برنامج التنفيذي وغريه من كبار موظفي األم
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برنامج األمم األمم املتحدة للبيئة يف حني شارك األمني التنفيذي أيضاً يف اجتماع فريق اإلدارة العليا يف 
وشارك موظفو األمانة يف االجتماع السنوي للشركاء مبوجب .  الذي سبق هذه الدورةاملتحدة للبيئة

درة اجلمارك اخلضراء، واملشاورات مع أنغوال وليسوتو بشأن التصديق على مجيع التعديالت على مبا
بروتوكول مونتريال، واجتماع الفريق املسؤول عن اإلبالغ عن التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف 

مانة أن وتعتقد األ. اإلمنائية لأللفية واالجتماع السنوي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
مشاركتها يف هذه االجتماعات قد ساندت جهود االمتثال لدى األطراف جبانب جهودها الرامية اىل 

  .أن تتقاسم مع العامل العوامل اليت أدت إىل ما حققه الربوتوكول من جناحات

  تقرير مقدم ألمانة االتفاقية الدولية حلماية النباتات بشأن بروميد امليثيل  -جيم 
فر اإلضافة ذه املذكرة معلومات عن نتائج الدورة الرابعة هليئة تدابري الصحة سوف تو  - ٤٠

  .النباتية

  مرفق البيئة العاملية  - دال
كما سبق التنويه يف اإلضافة إىل مذكرة األمانة إىل االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول   - ٤١

، كان مرفق البيئة )UNEP/OzL.Conv.8/2/Add.1-UNEP/OzL.Pro.20/2/Add.1  الوثيقة(مونتريال 
العاملية، على مر السنني، ميثل خدمة عظيمة القيمة لألطراف يف بروتوكول مونتريال منذ أن بدأ تقدمي 

ال وعالوة على ذلك، فإن دعم املرفق لألنشطة اليت . انتقالان اليت متر اقتصاداا مبرحلة الدعم للبلد
 يف جنوب طة املتصلة مبادة بروميد امليثيلا يف ذلك األنشمبفق، تنطبق عليها الشروط اليت يطبقها املر

. أفريقيا، ودعمه لرصد األنشطة يف القرن اجلنويب قد عززا كثرياً اجلهود اليت تبذل مبوجب الربوتوكول
التالية، اليت ستوفر ) اخلامسة(ويعكف املرفق يف الوقت احلاضر على التحضري لعملية جتديد موارده 

 إىل ٢٠١٠ هيولي/متوز ١ت املالية الالزمة لفترة السنوات األربع من االعتمادا
إذا كان ينبغي أن  وحترص األمانة على احلصول على توجيهات بشأن ما. ٢٠١٤ هيوني/حزيران ٣٠

  .ذلك يتصل بالعملية املقبلة لتجديد املوارد، وكيف يتسىن هلا تشترك مع املرفق يف ما
مرفق البيئة العاملية يف عمله يف جمال األوزون على تقدمي الدعم ما سبق التنويه، يركز كو  - ٤٢
انتقال واليت تنطبق عليها شروط التمويل من الصندوق املتعدد دان اليت متر اقتصاداا مبرحلة للبل

انتقال مبوجب الربوتوكول ان اليت متر اقتصاداا مبرحلة ومبرور الوقت، صنفت كثري من البلد. األطراف
ونتيجة هلذه التصنيفات، يغطي الصندوق . ٥ من املادة ١ تعمل مبوجب الفقرة  ألطراف اليت الضمن ا

ان اليت متر املتعدد األطراف يف الوقت احلاضر مجيع البلدان اليت كانت تصنف من قبل على أا من البلد
، واالحتاد الروسي، أذربيجان، وبالروس، وكازاخستان: انتقال باستثناء سبعة بلداناقتصاداا مبرحلة 

وبناء عليه، وعلى افتراض أن مرفق البيئة العاملية سيواصل . وطاجيكستان، وأوكرانيا، وأوزبكستان
تقدمي الدعم وفقاً لنفس املعايري اليت طبقها يف املاضي، ستكون هذه البلدان السبعة مؤهلة للحصول على 

  .املساعدة من املرفق
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فقد ختلصت أذربيجان، وبالروس، واالحتاد الروسي، . لدان ممتازاًولقد كان التقدم يف هذه الب  - ٤٣
 يةفلوركلورية اهليدرومركبات الكربون وأوزبكستان من مجيع املواد الكيميائية غري املستثناة باستثناء 

)HCFCs .( وقد قللت ثالثة من هذه البلدان بالفعل، هي أذربيجان، وبالروس، وأوزبكستان، من
يف املائة من مستويات خط  ١٠إىل أقل من  يةفلوركلورية اهليدروبات الكربون مركاستهالكها من 

يف املائة، بينما أبلغ   ٩٠  األساس، وهذا يعين أا سبقت كثرياً املوعد احملدد خلفض االستهالك بنسبة
 يةفلوركلورية اهليدرومركبات الكربون  عن حتقيق خفض يف إنتاج ٢٠٠٧االحتاد الروسي يف سنة 

وهكذا، يبدو أن االحتاد الروسي فقط ميكن أن . يف املائة ٧٤ يف املائة ويف االستهالك بنسبة  ٩٣  بنسبة
يف املائة حبلول  ٩٠يكون يف حاجة إىل مساعدة لتيسري االمتثال لتحقيق خفض بنسبة 

ل انتقا مبرحلة  اقتصاداا اليت مترالبلدانمن كذلك استطاعت األطراف الثالثة املتبقية .٢٠١٥ سنة
اليت  يةفلوركلورية اهليدرومركبات الكربون  لألوزون باستثناء املستنفدةالتخلص تدرجيياً من مجيع املواد 

 طناً يف ٣,٩، وطاجيكستان اليت استهلكت ٢٠٠٧ طناً منها يف سنة ٦١استهلكت كازاخستان 
نهاجن، يكن أي من الطرفني قد صدق حىت اآلن على تعديل كوب ومع ذلك، فلما مل. ٢٠٠٨ سنة

. يكونان مستوفيان لشروط احلصول على الدعم  فطبقاً للمبادئ التوجيهية السابقة ملرفق البيئة العاملية ال
يف  يةفلوركلورية اهليدرومركبات الكربون يتعلق بأوكرانيا، فقد أبلغت أن استهالكها من  أما يف ما

حلاضر بالتزامها اخلاص مبراقبة وعلى الرغم من أا متتثل يف الوقت ا. طناً ٩٣,٥ بلغ ٢٠٠٧ سنة
فإا قد تكون يف حاجة إىل املساعدة لتحقيق اهلدف احملدد  يةفلوركلورية اهليدرومركبات الكربون 

  .طناً ٤١  وهو٢٠١٠ لسنة
وقد اعتادت أمانة األوزون حضور اجتماعات جملس مرفق البيئة العاملية، وحاولت تقدمي   - ٤٤

مبشروعات بروتوكول مونتريال املقترحة، وإبالغ الس أوالً بأول الدعم واملعلومات يف ما يتصل 
كذلك، كثرياً . مرفق البيئة العاملية باألنشطة اليت جتري يف إطار بروتوكول مونتريال مما قد يهم

تشارك أمانة الصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعات مرفق البيئة العاملية، وقد ثبت أن تفاعلها مع   ما
وأخرياً، . رفق ومع فريق التقييم يعد مفيداً لفريق التقييم يف عمليات االستعراض اليت يقوم اأمانة امل

فمن اجلدير بالذكر أنه يف االجتماع اخلامس واخلمسني للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف 
لعاملية ومع الكيانات طُلب من أمانة الصندوق دراسة نطاق جهود التعاون يف املستقبل مع مرفق البيئة ا

  .األخرى
وتعتقد أمانة األوزون أنه ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار، يف املفاوضات اخلاصة بالتجديد اخلامس   - ٤٥

انتقال وكذلك نب االقتصادات اليت متر مبرحلة ملوارد مرفق البيئة العاملية، احلاجة املستمرة من جا
 لألوزون والتعاون والتآزر بني مرفق البيئة العاملية املستنفدةاالحتياجات العريضة املتصلة بتدمري املواد 

ولذلك، حترص األمانة على احلصول . والصندوق، جنباً إىل جنب مع القضايا األخرى املتصلة باألوزون
يتعلق مبا إذا كان يرغب يف النظر يف إصدار مقرر بشأن  على توجيهات من اجتماع األطراف يف ما

  .ا كان يرغب يف العمل مع مرفق البيئة العاملية لتحقيق هذه الغايةإذ هذه املسألة وما
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  الدراسات اجلديدة عن قضايا األوزون  - هاء
تود األمانة أن تكون يف وضع يسمح هلا بتقدمي معلومات بانتظام إىل األطراف بشأن   - ٤٦

وحتقيقاً هلذه الغاية، تود . فالدراسات العلمية اليت تتناول بروتوكول مونتريال والقضايا اليت م األطرا
األمانة أن تدعو األطراف إىل تزويدها مبعلومات عن الدراسات اجلديرة باالهتمام اليت ميكن لألمانة أن 

ضمن الوثائق اليت تعكف " دراسات جديدة"تسترعي انتباه مجيع األطراف إليها يف قسم حتت عنوان 
  .لةعلى حتضريها يف الوقت احلاضر لالجتماعات املقب

وتود األمانة أن تبدأ هذه املمارسة بنشر أنباء عن املقاالت اليت نشرها حديثاً أعضاء فريق   - ٤٧
ري، الرئيس املشارك لفريق التقييم صفقد نشر السيد حممد الب. ونتريالخرباء التقييم التابع لربوتوكول م

، باللغة الفرنسية حتت امليثيلبروميد التقين واالقتصادي املنبثق عن جلنة اخليارات التقنية اخلاصة مبادة 
يف عدد " امليثيلبروميد بروتوكول مونتريال على محاية طبقة األوزون والتخلص من مادة  تأثري"عنوان 

كذلك، . أكادميية احلسن الثاين للعلوم والتكنولوجيا من نشرة معلومات ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
بروتوكول "للجنة اخليارات التقنية الطبية مقاالً بعنوان كتب السيد آشلي وودكوك، الرئيس املشارك 

وميكن  (The Lancet، نشر يف موقع ٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٨يف " مونتريال يقترب من خط النهاية
هو أحد العلماء نيومان، و  وأخرياً، فإن السيد بول. www.thelancet.comاالطالع عليه يف املوقع 

، مركز جودارد للفضاء، كما أنه الرئيس )ناسا(العاملني يف اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 
املشارك لفريق التقييم العلمي التابع لربوتوكول مونتريال، قاد فريقاً للمحاكاة نشرت نتائجه ألول مرة 

 العديد من  يفت، وأعيد نشره بعد ذلك مبوقع وكالة ناسا على اإلنترن٢٠٠٩  مارس/آذار ١٨يف 
 New Simulation Shows Consequences of a World Without Earth’s Natural "املواقع حتت عنوان 

Sunscreen ." وقد وزعت األمانة هذه املقاالت على األطراف وغريهم من اجلهات صاحبة املصلحة
  .بالربيد اإللكتروين

  عاهدات املتصلة باألوزونالتصديق الشامل على امل  - واو
كما يعرف األطراف، تشاركهم األمانة يف التطلع إىل أن يتم التصديق الشامل على اتفاقية   - ٤٨

وتتعاون األمانة تعاوناً وثيقاً يف الوقت احلاضر مع . فيينا وبروتوكول مونتريال من جانب مجيع الدول
وقد أبلغت . األطراف، إلمتام التصديق من غريليست، ومها الدولتان املتبقيتان -مارينو وتيمور  سان

ألمانة هذا املوضوع مع وتتابع ا. ٢٠٠٩  أبريل/سان مارينو األمانة بأا ستصبح طرفاً قبل اية نيسان
  . على أمل أن تفعل نفس الشيء خالل األشهر القليلة املقبلةشيتلي-تيمور
زون من اإلجنازات العاملية البارزة وسوف يكون التصديق الشامل على معاهدات محاية األو  - ٤٩

وتعتقد األمانة أن مثل هذا اإلجناز املهم ينبغي االحتفال به، وتود احلصول على . حلماية طبقة األوزون
وسوف تكون األمانة ممتنة لو أن األطراف قدمت . وجهات نظر األطراف حول كيفية حتقيق ذلك
  .٢٠٠٩ هيولي/متوز ٢٠ن قبل يوم إليها أي اقتراحات قد تود تقدميها يف هذا الشأ

http://www.thelancet.com
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  ٢٠١٠ االقتراحات اخلاصة باالحتفال بالوصول إىل مرحلة أساسية يف سنة  - زاي
 سيمثل عالمة رئيسية يف تاريخ بروتوكول ٢٠١٠ يناير/كانون الثاين ١شك فيه أن يوم   مما ال  - ٥٠

ملركبات الكربون نيني املستث ففي ذلك التاريخ سوف يتوقف اإلنتاج واالستهالك غري. مونتريال
. ورباعي كلوريد الكربون واهلالونات يف مجيع األطراف يف الربوتوكول يةفلوركلورية اهليدرو
تكون البيانات واملعلومات ذات الصلة باالمتثال عن السنة األوىل للتخلص من هذه املواد متاحة  ولن

 برنامج العمل واجلهود وثيقة كان، ففي وقت كتابة هذه الومع ذلك. ٢٠١١ سبتمرب/حىت اية أيلول
. اإلضافية اليت تبذهلا مجيع األطراف لالمتثال ذا املوعد املهم تشجع األمانة كثرياً على الشعور باألمل

من  ١ تلقي الضوء بصفة خاصة على اجلهود اليت يبذهلا األطراف مبوجب الفقرة  وتود األمانة أن
ذا التاريخ، وكذلك مع مراعاة احلاجة إىل جتنب اإلحياء بأن ونظراً ألمهية ه . من الربوتوكول٥ املادة

شأن كيفية ومىت ينبغي االحتفال ب األمانة بأي أفكار من األطراف ب، ترح"حلّت"قضية األوزون قد 
  .٢٠١٠يناير /كانون الثاين  ١بتاريخ 
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  املرفق
  ١٨/١٧سجل موحد حلاالت التخزين وفقاً للمقرر 

 يفاموعة  الطرف  السنة
 ملرفقا

إنتاج املواد 
 لألوزون املستنفدة

  بالطن
  نوع االحنراف

كميات خمزونة للتصدير لتلبية   ٠,١ األوىل/باء الصني ٢٠٠٧
االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 

  ٥ مبوجب املادة
  كميات خمزونة للتدمري  ٣٤,٦ الثانية/باء رومانيا ٢٠٠٧
اململكة املتحدة لربيطانيا  ٢٠٠٧

  رلندا الشماليةالعظمى وأي
  كميات خمزونة للتدمري  ١٩٠١,٩ الثانية/باء

 الواليات املتحدة األمريكية ٢٠٠٧  كميات خمزونة للتدمري  ٢,٧ الثانية/جيم
كميات خمزونة للتصدير لتلبية   ١٧,٥ األوىل/هاء

االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 
  ٥ مبوجب املادة

  كميات خمزونة للتدمري  ٦٧,٤ نيةالثا/باء اجلمهورية التشيكية ٢٠٠٦
كميات خمزونة للتصدير لتلبية   ٢١٩,٨ األوىل/ألف اهلند ٢٠٠٦

االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 
  ٥ مبوجب املادة

  كميات خمزونة للتدمري  ١٣٦,٤ الثانية/باء  إسبانيا ٢٠٠٦
اململكة املتحدة لربيطانيا  ٢٠٠٦

 العظمى وأيرلندا الشمالية
  كميات خمزونة للتدمري  ٢٢١٤,٣ نيةالثا/باء

كميات خمزونة للتصدير لتلبية   ٩٨٥,١ األوىل/ألف  مجهورية فرتويال البوليفارية ٢٠٠٦
االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 

  ٥ مبوجب املادة
كميات خمزونة الستخدامها يف تغذية   ١٩٠,٠ األوىل/ألف مجهورية فرتويال البوليفارية ٢٠٠٥

ى أو لتصديرها هلذا عمليات أخر
  الغرض

  كميات خمزونة للتدمري  ٢,٠ األوىل/باء هولندا ٢٠٠٤
 الواليات املتحدة األمريكية ٢٠٠٤  ٠,٥ الثالثة/باء
  ١٩٨٦,٢ األوىل/هاء

كميات خمزونة للتصدير لتلبية 
االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 

  ٥ مبوجب املادة
  كميات خمزونة للتدمري  ٩٤,٦ انيةالث/باء اجلمهورية التشيكية ٢٠٠٣
كميات خمزونة الستخدامها يف تغذية   ١١٨,٨ األوىل/ألف أملانيا ٢٠٠٣

عمليات أخرى أو لتصديرها هلذا 
  الغرض
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 يفاموعة  الطرف  السنة
 ملرفقا

إنتاج املواد 
 لألوزون املستنفدة

  بالطن
  نوع االحنراف

كميات خمزونة الستخدامها يف تغذية   ٤٠,٤ الثانية/باء االحتاد الروسي ٢٠٠٣
عمليات أخرى أو لتصديرها هلذا 

  الغرض
كميات خمزونة للتصدير لتلبية   ١,٦ الثالثة/باء دة األمريكيةالواليات املتح ٢٠٠٣

االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 
  ٥ مبوجب املادة

  كميات خمزونة للتدمري  ١٣٢,٠ الثانية/باء  اجلمهورية التشيكية ٢٠٠٢
كميات خمزونة /كميات خمزونة للتدمري  ٣,٠ األوىل/باء  اجلماعة األوروبية/هولندا ٢٠٠٢

خدامها يف تغذية عمليات أخرى الست
  أو لتصديرها هلذا الغرض

 الواليات املتحدة األمريكية ٢٠٠١  ٨١٢,٩ الثانية/باء
  ٣,٥ الثالثة/باء

كميات خمزونة للتصدير لتلبية 
االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 

  ٥ مبوجب املادة
ية كميات خمزونة للتصدير لتلب  ٤٢٦,٨ الثانية/باء فرنسا ٢٠٠٠

االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 
  ٥ مبوجب املادة

 الواليات املتحدة األمريكية ٢٠٠٠  ٠,٨ األوىل/ألف
  ٢٨٧,٨ الثالثة/باء

كميات خمزونة للتصدير لتلبية 
االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 

  ٥ مبوجب املادة
 يف تغذية كميات خمزونة الستخدامها  ٩٩,٨ األوىل/ألف أملانيا ١٩٩٩

عمليات أخرى أو لتصديرها هلذا 
  الغرض

 الواليات املتحدة األمريكية ١٩٩٩  ٠,٨ األوىل/ألف
  ٢٤١,٢ الثالثة/باء

كميات خمزونة للتصدير لتلبية 
االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 

  ٥ مبوجب املادة
  :ملحوظة

من الربوتوكول،  ٧ طراف املعنية وفقاً للمادةها األتبعض هذه الشروح مشتقة من بيانات التصدير اليت قدم •
 .واملسجلة يف التقرير السنوي للبيانات الذي تقدمه أمانة األوزون إىل اجتماع األطراف

 .الكميات مقربة إىل أقرب رقم عشري •
___________  


