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ألطراف في اتفاقية فيينا مؤتمر االعاشر لاالجتماع 
 لحماية طبقة األوزون

بروتوكول  والعشرون لألطراف في السادساالجتماع 
 مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 1074 نوفمرب/تشرين الثاين 17 - 71 ،باريس

االجتماع على و  العاشرمطروحة على مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه  مسائل
 لمناقشتها ومعلومات لإلحاطة بهاوالعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  السادس

 رة من األمانةمذك

 مقدمة - أوالا 
جدول القضايا املوضوعية املدرجة يف من هذه املذكرة حملة عامة عن يعرض الفرعان الثاين والثالث  - 7

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون واالجتماع املؤقت لالجتماع املشرتك العاشر األعمال 
يف إطار اجلزء  مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ولبروتوكوالعشرين لألطراف يف  السادس

هذه البنود واملناقشة ذات الصلة عن يوجد ملعظم البنود موجز قصري خللفية و . التحضريي واجلزء الرفيع املستوى
مونرتيال.  ألطراف يف بروتوكوللوالثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية  الرابعاليت أجريت أثناء االجتماع 

جمموعة من التقارير التكميلية اليت سيصدرها فريق التكنولوجيا يف وسيتواصل استعراض عدد من هذه البنود 
األمانة إضافة هلذه املذكرة توجز فيها النتائج اليت  سُتِعد  تلك التقارير، عند اكتمال و  .والتقييم االقتصادي

 البنود. تلكتوصَّل إليها الفريق بشأن 

 معلومات عن مسائل تودُّ األمانة أن تسرتعي إليها انتباه الرابع من هذه املذكرة الفرعدم يقو  - 1
التقييم العلمي الستنفاد  الصادر عن“ القرار من أجل صانعيالتقييم ” إطالقاملسائل  تلكوتشمل  األطراف.

 .ومسائل أخرىاملشروعة ؛ والذكرى السنوية الثالثني إلبرام اتفاقية فيينا؛ والتجارة غري 1074 األوزون
تمع األطراف يف بروتوكول مونرتيال مرة كل سنة، تجتمع مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا مرة جتوبينما  - 3

واحدة فقط كل ثالث سنوات. ويف السنوات اليت يتوافق فيها موعد اجتماع األطراف يف الربوتوكول ومؤمتر 
اجتماعاً مشرتكاً وتضعان جدول أعمال مشرتكاً. وجرت العادة يف هذه تعقد اهليئتان  األطراف يف اتفاقية فيينا،

االجتماعات املشرتكة أن تُ َقسَّم أعمال اجتماعات األطراف إىل جزأين اثنني يغطيان مسائل اتفاقية فيينا 
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ة أن ومسائل بروتوكول مونرتيال: جزء حتضريي مدته ثالثة أيام وجزء رفيع املستوى مدته يومان. وجرت املمارس
رمسيًا أثناء اجلزء الرفيع  قر رات اليت تُعَتَمدتتفاوض األطراف يف اجلزء التحضريي وتتفق بشأن مشاريع امل

 املستوى.

نظرة عامة على بنود جدول أعمال االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا  - ثانياا 
 واالجتماع السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 1افتتاح الجزء التحضيري )البند  - ألف
تشرين  71أن يُفتَتح اجلزء التحضريي من االجتماع املشرَتك يف يوم االثنني املوافق من املقرَّر  - 4

م والثقافة يف الساعة العاشرة صباحًا يف مقر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعل 1074الثاين/نوفمرب 
. ويبدأ التسجيل يف َعني (avenue de Suffren, Paris 125))اليونسكو( الواقع يف مقر اليونسكو يف باريس 

تشرين الثاين/نوفمرب، وبعد ذلك يف الساعة  71املوقع للمشاركني يف الساعة العاشرة صباح يوم األحد املوافق 
ملشتَ َرك. وُيَشجَّع املشاركون على تسجيل أنفسهم ُمسبقاً قبل الثامنة صباح كل يوم طوال فرتة انعقاد االجتماع ا

 https://registration.unon.org/ozoneاستخدام الرابط التايل: ب، لألمانة االجتماع بفرتة على املوقع اإللكرتوين
نه نظراً إىل فإأُرِسلت للمشاركني يف رسالة الدعوة. إضافة إىل ذلك  وباستخدام هوية املستعمل وكلمة السر اليت

 أن هذا االجتماع ال ورقي، ُُيث  املندوبون على إحضار حواسيبهم احملمولة معهم.
)أ( و )ب( من  1بيانات من ممثل )ممثلي( حكومة فرنسا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )البندان 

 تحضري(جدول األعمال المؤقت للجزء ال
سيديل بكلمة ترحيب ممثل كٍل من حكومة فرنسا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. ويُتوقَّع أن يُديل  - 5

 املدير التنفيذي لربنامج البيئة بكلمة أمام االجتماع.
 لجزء التحضيري(لمن جدول األعمال المؤقت  2المسائل التنظيمية )البند  - باء

 )أ( من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 2حضيري )البند إقرار جدول أعمال الجزء الت - 1
يرد جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي يف الفرع األول من الوثيقة  - 1

UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1 وسُيعَرض على األطراف إلقراره. وقد ترغب ،
، مبا يف ذلك أي بنود قد تتفق على إدراجها يف إطار البند راملذكو األطراف يف أن تُِقر  جدول األعمال 

 “.مسائل أخرى” 1
 )ب( من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري 2تنظيم العمل )البند  - 2

)أسرتاليا(  نرييناكما جرت العادة، يشرتك يف رئاسة اجتماع اجلزء التحضريي السيد باتريك ماك - 1
ينيا( الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية. ويُتوقَّع أن يقدِّم الرئيسان والسيد ريتشارد مونداندو )ك

 املشاركان يف إطار هذا البند اقرتاحاً إىل األطراف عن كيفية التعامل مع بنود جدول األعمال.

https://registration.unon.org/ozone
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ال المؤقت للجزء من جدول األعم 3المسائل المشَتركة بين اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال )البند  - جيم
 التحضيري(

)أ( من  3التقريران الماليان وميزانيتا الصندوقين االستئمانيين التفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال )البند  - 1
 للجزء التحضيري( المؤقتجدول األعمال 

ونرتيال  جرت التقاليد بأن يكون ألمانة األوزون، اليت تقدِّم اخلدمات التفاقية فيينا وبروتوكول م - 8
كليهما، ميزانيتان منفصلتان، بينما توجد بعض البنود املشرَتَكة يف امليزانية. وبينما يُنَظر يف ميزانية بروتوكول 

، يُنَظر يف ميزانية اتفاقية فيينا فقط يف السنوات اليت ينعقد فيها مؤمتر لالتفاقية وللربوتوكول مونرتيال سنوياً 
 UNEP/OzL.Conv.10/4 وثائق امليزانية لالجتماع احلايل الرموز التالية: . وحتملفيينا األطراف يف اتفاقية

شكِّل هذا البند من جدول األعمال، أن ت ويُتوق ع، مبوجب. Add.1و UNEP/OzL.Pro.26/4و Add.1و
األطراف، وفقًا ملا جرت به املمارسة، جلنة ميزانية لكي تتداول يف ميزانيات األمانة وتوصي بإجراءات لكي 

بشأن التقارير  املؤقتني املقررينعَتمد رمسياً، حسب االقتضاء، يف اجلزء الرفيع املستوى. وميكن االطالع على تُ 
]ألف  70رَين مشروعي املقرَّ  شكل يف ،تفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال، اليت أعد اها األمانةالاملالية وامليزانية 

-UNEP/OzL.Conv.10/3ثالث من الوثيقة اليف الفرع  ،على التوايل ]ألف ألف[ 11ألف[ و

UNEP/OzL.Pro.26/3 راف يف اتفاقية فيينا يف لكي ينظر فيها مؤمتر األط ملشاريع املقرَّرات، اليت تُعَترب جتميعًا
 نرتيال.العاشر واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مو  اجتماعه

التقارير املالية للصناديق االستئمانية وميزانية بروتوكول بشأن  15/10من املقرَّر  9ووفقًا للفقرة  - 9
رسائل إىل تلك األطراف اليت لديها مسامهات متأخرة لسنتني  1074مونرتيال، أرسلت األمانة يف آذار/مارس 

ألف دوالر.  510075أو أكثر، بغية إتجاد سبيل للمضي ُقدماً. ونتيجة هلذا، دفع طرفان مبلغًا إمجاليًا قدره 
ظرًا للمقدار الضخم من املسامهات غري احملصَّلة، قد ُيث  األطراف تلك األطراف اليت لديها مسامهات ون

 .كاملة وعلى الفور املقبلةمتأخرة لدفع تلك املبالغ ومسامهااها 
)ب( من الجدول  3تمديد أجل الصناديق االستئمانية التفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال )البند  - 2

 جزء التحضيري(المؤقت لل
يف االجتماع املشرَتك الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لربوتوكول مونرتيال  - 70

بشأن املسائل املالية لربوتوكول مونرتيال ويف املقرَّر  10/10، طلبت األطراف يف املقرَّر 1008املنعقد يف سنة 
طلبت إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي متديد أجل   ،يينابشأن املسائل املالية التفاقية ف 8/4

. 1075كانون األول/ديسمرب   37تفاقية فيينا حى الكل من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال و 
امسة والعشرين واستجابة إىل ذلكما املقرَّرَين طلب املدير التنفيذي إىل جملس إدارة برنامج البيئة، يف دورته اخل

 .1075، متديد أجل الصندوقني االستئمانيني حى عام 1009املعقودة يف شباط/فرباير 
 11إىل  13وُوجِّه اهتمام مجعية األمم املتحدة للبيئة، يف دوراها األوىل املعقودة يف الفرتة من  - 77

بشأن إدارة الصناديق  7/71لقرار إىل مسألة متديد أجل الصندوقني االستئمانيني. ويف ا 1074حزيران/يونيه 
ددة متديد أجل الصناديق االستئمانية لالتفاقات البيئية املتعاجلمعية املخصصة، أقر ت  التربعاتاالستئمانية و 

. 1071ن التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال حى هناية سنة األطراف، مبا يف ذلك الصندوقان االستئمانيا
تلق ي املدير التنفيذي لربنامج البيئة طلبات مماثلة من احلكومات املختصة أو رهنا بهذا التمديد  سيكونو 
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األطراف املتعاقدة. وقد ترغب األطراف يف النظر يف املسألة وتطلب إىل برنامج البيئة متديد أجل الصندوقني 
 االستئمانيني حسب االقتضاء.

)ج( من جدول األعمال المؤقت  3البند بروتوكول مونتريال ) تعديل بيجين علىحالة التصديق على  - 3
 للجزء التحضيري(

زالت  ستقوم األطراف مبراجعة حالة التصديق على تعديل بيجني. وعند صياغة هذه املذكرة ما - 71
 - تصديق على مجيع الصكوك األخرىتُعَترب طرفًا يف تعديل بيجني. وقد جرى بشكٍل شامٍل الال موريتانيا 

 791ول مونرتيال وتعديالت لندن وكوبنهاغن ومونرتيال لربوتوكول مونرتيال، من جانب اتفاقية فيينا وبروتوك
على اتفاقية فيينا  دولة ومنظمة إقليمية واحدة. وميكن االطالع على مشروع مقرَّر يسجِّل حالة التصديق
يف الفرع الرابع من  وبروتوكول مونرتيال وتعديالت لندن وكوبنهاغن ومونرتيال وبيجني على بروتوكول مونرتيال

]ألف /11]ألف ألف ألف[ و 70املقرَّرين  )مشروعا UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3الوثيقة 
 .(ألف ألف[

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 4)البند المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال  - دال
)أ( من جدول األعمال  4بروتوكول مونتريال )البند  تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ - 1

 المؤقت للجزء التحضري(
التقرير التكميلي الصادر عن فريق العمل المعني بتجديد الموارد، التابع لفريق التكنولوجيا والتقييم  )أ(

 االقتصادي
ن جتديد موارد الصندوق ، عرض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريره بشأ15/8عماًل باملقرَّر  - 73

-1078، واملبالغ اإلرشادية للتمويل الالزمة لفرتيت الثالث سنوات 1071-1075املتعد د األطراف للفرتة 
، إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني. وُوِضع التقرير يف 1013 - 1017و 1010
درِج موجز تنفيذي يف املرفق الثاين مبذكرة األمانة بشأن القضايا وأُ  ،1074من تقرير الفريق لعام  1اجملل د 

املطروحة للمناقشة على الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني واسرتعى انتباهه إليها 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1)الثالث  لفرتيت الوارد أدناه تقديرات احتياج التمويل 7 . ويبنيِّ اجلدول

 تصو رَين افرتاضيني خمتلفني. يف إطارسنوات التالية 
 7اجلدول 

)ماليين الدوالرات من  2و 1إجمالي احتياج التمويل الالزم لفترات الثالث سنوات التالية للتصّورَين 
 دوالرات الواليات المتحدة(

إمجايل االحتياج الالزم لتجديد موارد الصندوق املتعدد 
 األطراف

1075-1071 1078-1010 1017-1013 

 13105 35001 10905 )أ(التصو ر األول )التخلُّص التدرتجي بناًء على التعهُّد(
 13105 48508 48901 )ب(التصو ر الثاين )التخلُّص التدرتجي غري املموَّل(

ركبات الكربون اهليدروكلورية من خطة إدارة التخلص التدرتجي من ميزيد االستهالك املراد أن تعاجله املرحلة الثانية  مالحظة:
 يف املائة. 51-33التصوُّر األول عن االستهالك املعاََل يف التصوُّر الثاين بنسبة  فلورية يف

يستند التصو ر األول إىل التزامات التخلُّص التدرتجي اليت تعه دت هبا البلدان يف املرحلة األوىل من خططتها إلدارة التخلُّص   )أ(
 بات الكربون اهليدروكلورية فلورية واستهالكها األساسي.التدرتجي من مركَّ 
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التخلُّص من خطة إدارة يستند التصو ر الثاين إىل الكم يات الفعلية اليت مت التخلُّص منها تدرتجيًا مبوجب املرحلة األوىل   )ب(
إدارة التخلُّص التدرتجي من مرك بات الكربون خطة املرحلة الثانية من تُنَجز واليت سبق توفري التمويل هلا. ويُفرَتض أن التدرتجي 

 10100يف املائة من هدف التخلُّص التدرتجي حبلول عام  35اهليدروكلورية فلورية نسبة 
واملناقشات التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ه فرقة العمل التابعة لفريق تالذي قدموبعد العرض  - 74

وافق الفريق العامل املفتوح العضوية على أن ُيطَلب إىل فريق املستفيضة، مبا يف ذلك يف فريق االتصال، 
القيام بأعمال إضافية وعرضها على األطراف كجزء تكميلي لتقريره. ويوضِّح التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

ذا املرفق األول هبذه املذكرة موجزًا للمقرتحات املتعلقة بوضع التفاصيل يف ذلك التقرير التكميلي. وأعد  ه
الفريق املوجز فريق االتصال وجرت مناقشته ووافق عليه الفريق العامل املفتوح العضوية. وعندما ُيسَتكَمل تقرير 

بوابة االجتماع املتعلقة باالجتماع املشرَتك لألطراف وُتدرِج ملخصًا يف التكميلي، سوف تضعه األمانة على 
الصندوق املتعدد األطراف  بشأن جتديد موارد مقرراً مؤقتاً ة إضافة هلذه املذكرة. ويف الوقت نفسه، أعد ت األمان

/]باء باء[ يف الفرع 11مشروع املقرَّر  يف صورة . وميكن االطالع على هذا املقرر1071 – 1075للفرتة 
 ..UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3من الوثيقة الثالث 

 تمديد أجل آلية سعر الصرف الثابت ()ب
احلادي عشر ُتستخَدم األطراف لية سعر الصرف الثابت اليت أُدِخلت ألول مرة يف اجتماع ظلَّت آ - 75

من جانب أطراف كثرية مسامهة يف الصندوق املتعدِّد األطراف لتذليل الصعوبات اإلدارية يف تقدمي اشرتاكااها 
ل أحد األهداف املعلنة لآللية بأموال غري عمالاها الوطنية ويف العمل على تقدمي دفعات جيدة التوقيت. ويتمثَّ 

لصندوق املتعدد األطراف. ويف هذا الصدد، ليف ضمان عدم وقوع أثر ضار على مستوى املوارد املتاحة 
أوَضحت حسابات أمني الصندوق أن استخدام اآللية أسفر حى اآلن عن زيادة املسامهات. وقد اشتملت 

وق املتعد د األطراف، على نص  ُيدِّد متوسط سعر الصرف الثالث ملوارد الصند التجديداآللية، ابتداًء من 
القادم. وحتدِّد األطراف أيضًا الفرتة الزمنية املتعلقة مبعدالت  التجديدالذي سيطَبَّق لدى استخدام اآللية يف 

 أسعار الصرف.
ة مبوجب وقد ُأصِدرت وثيقة معلومات بشأن جدول األنصبة املقررة الشرتاكات األطراف غري العامل - 71

وأسعار صرف العمالت الوطنية لتلك األطراف من أجل االجتماع الرابع والثالثني  5من املادة  7الفقرة 
أرقام أسعار الصرف هي تُعَترَب . و (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/1/Rev.1)للفريق العامل املفتوح العضوية 

. وجرى حتديث تلك 1074 يونيه/حزيراناير إىل متوسط األسعار لفرتة الستة أشهر ابتداًء من كانون الثاين/ين
لصندوق ابشأن مسامهات األطراف يف جتديد موارد  UNEP/OzL.Pro/26/INF/3املعلومات بصدور الوثيقة 

 ، واملقدَّمة لتنظر فيها األطراف يف االجتماع احلايل.1071-1075املتعدد األطراف للفرتة 
األطراف. وميكن  ًا بشأن اآللية لتنظر فيههام روع مقر رٍ املاضي، أعدت األمانة مشوكما حدث يف  - 71

/]جيم جيم[ يف الفرع الثالث من الوثيقة 11مشروع املقرر  يف صورةاالطالع على مشروع املقر ر 
UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3 وقد ترغب األطراف يف اجلزء التحضريي أن تنظر يف تطبيق .

 النظر يف اجلزء الرفيع املستوى. ملواصلةب االقتضاء، اآللية وتصدر التوصيات، حس
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)ب( من الجدول  4من بروتوكول مونتريال )البند  2المسائل المتصلة باإلعفاءات من المادة  - 2
 المؤقت للجزء التحضيري(

 2112و 2112تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعامي  )أ(
أثناء انعقاد االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح قتصادي ذكر فريق التكنولوجيا والتقييم اال - 78

 1075إعفاءات االستخدامات الضرورية لعامي  تقييمه للتعيينات الثالثة بشأنبشأن العضوية يف تقريره 
الستخدامات الضرورية، أحدمها لاملتلقاة من طرفني. وقدَّمت الصني طلبني للحصول على إعفاءات  1071و
من مرك بات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقنَّنة يف عام  اً طن 171034ستخدام ال

طنًا من رابع كلوريد الكربون يف االستخدامات املختربية والتحليلية يف عامي  90والثاين الستخدام  1075
 -الكربون الكلوري فلوري  يًا من مرك بطنًا مرت  15ستخدام . وقدَّم االحتاد الروسي طلبًا ال1071و 1075

773 (CFC-113)  االطالع على االستعراض لتطبيقات معيَّنة يف الصناعات الفضائية. وميكن  1075يف عام
 .1074عام لمن تقرير الفريق  الثاينيف اجملل د بشأن هذه التعيينات  اتوصيااهالذي أجرته اللجان وعلى 

األسباب اليت ساقها الفريق . وترد ابشأهنوتوصيات الفريق التعيينات  مياتكأدناه   1ويبنيِّ اجلدول  - 79
 لعجزه عن التوصية بالكميات املعيَّنة يف بعض احلاالت بإتجاز يف حواشي اجلدول.

 1اجلدول 
فلورية ورابع كلوريد الكربون المقدَّمة في عام ضرورية لمرّكبات الكربون الكلورو تعيينات االستخدامات ال

 )باألطنان المترية( 2112و 2112للعامين  2114
الكمية املوافق  الطرف

عليها لعام 
1074 

التعيينات كمية 
 1075لعام 

الكمية 
 املوصى هبا

كمية التعيينات 
 1071لعام 

الكمية 
 املوصى هبا

   5من املادة  7األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة  
االحتاد الروسي )قطاع 

 الصناعة الفضائية(
85 15 15 -  

  - 52 52  المجموع الفرعي
   5من املادة  7األطراف العاملة مبوجب الفقرة  

الصني )أجهزة االستنشاق 
 باجلرعات املقن نة(

  - )أ(781017 171034 135005

االستخدامات الصني )
 املختربية والتحليلية(

تعذ رت  90 -
 )ب(التوصية

تعذ رت  90
 )ج(التوصية

 - 01 162321 315334  المجموع الفرعي
 - 01 225321 362334  المجموع

طنًا من مرك بات الكربون الكلورية فلورية لتصنيع أجهزة االستنشاق  34013أن يوصي بالكمية البالغة تعذ ر على الفريق  )أ( 
الصوديوم. ويتوقَّع أن يزداد باجلرعات املقن نة للمكو نات احليوية للبيكلوميثاسون واإليزوبرينالني والسالبوتامول وكروموغيلكات 

بسبب زيادة  1075و 1074الطلب على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقن نة من مرك بات الكربون الكلورية فلورية يف عامي 
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يف املائة من املرضى فقط كانوا يستخدمون أجهزة االستنشاق  70الرتكيز على العالج بأجهزة االستنشاق؛ وتبنيَّ أن حنو 
 .1071املقن نة يف عام باجلرعات 

طناً. وتبدو هذه  90أن يوصي بإعفاء دون توافر معلومات إضافية تربر الكمية املطلوبة البالغة تعذ ر على الفريق  )ب( 
الكمية مفرطة لغرض اختبار الزيوت والشحوم الذي يستدعي كميات ضئيلة جدًا لكل اختبار. ومثة حاجة أيضًا لبيان 

 الالزم االستمرار يف استخدام رابع فلوريد الكربون يف هذا التطبيق احملدَّد.األسباب اليت جتعل من 
فالتقنيات البديلة، ومن بينها يف الوقت احلايل، بلغ التخلُّص التدرتجي من استخدام رابع كلوريد الكربون مرحلة متقدمة،   )ج(

ية فقط بتطبيق التقنيات البديلة وإدارة املخزونات. ولذلك تقنيات اختبار الزيوت والشحوم، معروفة جداً. وتتعل ق املسائل املتبق
يعتقد الفريق أن تعيينات االستخدامات الضرورية لرابع كلوريد الكربون ينبغي أن تقدَّم يف السنة اليت تسبق احلاجة إىل 

 اإلعفاءات.
م االحتاد الروسي مشروع وأثناء انعقاد االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، قد   - 10

طن ًا مرتيًا من مرك ب الكربون الكلوري  15تخِدم مقر ر بشأن إعفاء االستخدامات الضرورية من أجل أن يس
العامة، قر ر  اجللساتاالجتماع ومناقشات يف  على هامش. وبعد إجراء مشاورات غري رمسية 773 - فلوري

وارد يف الفرع الثاين من الوثيقة /]ألف[ ال11 يف صورة الفريق العامل إحالة مشروع املقر ر املبنيَّ 
UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3.وذلك لينظر فيه اجتماع األطراف السادس والعشرين ، 

وقدَّمت الصني أيضاً مشروعي مقررين أثناء االجتماع الرابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية،  - 17
طنًا من رابع كلوريد الكربون لألغراض املختربية  90الستخدامات الضرورية من أجل أحدها بشأن إعفاء ا

طن ًا من مرك بات الكربون الكلورية فلورية من أجل استخدامات  781017 من أجلوالتحليلية واآلخر 
يف االستنشاق باجلرعات املقن نة. وبعد أن قدَّمت الصني توضيحات، جرت مشاورات غري رمسية ومناقشات 

واصلة النظر يف اجتماع ملاملقرتحني إحالة بشأن املقرتَحني كُل على حدة، وقرر الفريق العامل  ةالعام اجللسات
/]جيم[، على التوايل، يف 11/]باء[ و11مقررين هذان يف صورة مشروعي األطراف السادس والعشرين. ويرد 

 .UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3الفرع الثاين من الوثيقة 
يف إمكان تقدميهما والبت  وأثناء اجلزء التحضريي قد تود  األطراف مواصلة مناقشة مشروعي املقررين  - 11

 اجلزء الرفيع املستوى.انعقاد أخرى ذات صلة من أجل إمكانية اعتمادها أثناء  مقر راتوأية مشاريع 
 2112و 2112تعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة لعامي  )ب(

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أثناء االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح أفاد  - 13
ربوميد امليثيل بتعيينات إلعفاءات االستخدامات احلرجة فيما يتعل ق  أربعةالعضوية، بأنه تلق ى واستعَرض 

الربوتوكول وهي أسرتاليا وكندا  من 5من املادة  7مقدمة من ثالثة أطراف ليست عاملة مبوجب الفقرة 
ثالثة أطراف عاملة مبوجب تلك الفقرة وهي األرجنتني من  تعيينات ستةو  –والواليات املتحدة األمريكية 

والصني واملكسيك. وميكن االطالع على تفاصيل التقييم والتوصيات املؤقتة بشأن كل تعيني منها يف اجملل د 
 .1074الثالث من تقرير الفريق عن عام 

اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية بني اللجنة  على هامشوجرت مناقشات ثنائية األطراف  - 14
لتوضيح ما هي املعلومات األخرى الالزمة  القائمة بالتعينياملعنية باخليارات التقنية لربوميد امليثيل واألطراف 

 ت النهائية لينظر فيها اجتماع األطراف السادسلتمكني اللجنة من االطالع بالتقييم النهائي وصياغة التوصيا
، ضمن أغراض 1074آب/أغسطس  11إىل  78. وعقدت اللجنة اجتماعها الثاين يف الفرتة من والعشرين

أثناء اجتماع الفريق العامل  القائمة بالتعينيأخرى وذلك الستعراض املعلومات اإلضافية املقدَّمة من األطراف 
 .إعفاءات االستخدامات احلرجة فيما بعد توصيااها النهائية بشأن تعييناتت قدَّماملفتوح العضوية و 
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وعندما يصبح تقرير التقييم النهائي الذي يُعده الفريق متاحًا سوف تضعه األمانة على موقع بوابة  - 15
الوارد أدناه  3 دولاملؤمتر وُتدرِج موجزًا للتوصيات النهائية يف إضافة هلذه املذكرة. ويف الوقت نفسه، ترد يف اجل

 التوصيات األو لية املقد مة من الفريق يف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية.
 3اجلدول 

لبروميد الميثيل مقّدم في سنة  2112و 2112موجز تعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة لعامي 
 )باألطنان المترية( 2114

والقطاع  5من املادة  7وجب الفقرةاألطراف غري العاملة مب
 املعين

تعيينات لعام   
1071 

 التوصية املؤقتة

 أسرتاليا - 7
 الفراولة اجلارية سيقان

 
 

 
 

 
190110 

 
[190110] 

 كندا  - 1
 الفراولة اجلارية سيقان

 
 

 
 

 
50117 

 
[50117] 

 الواليات املتحدة األمريكية - 3
 مثار الفراولة

 حلم اخلنزير املقدَّد

 
 

 

 
 

 

 
1370540 

30140 

 
[1370540] 
[30140] 

 [2203611] 2203611   المجموع
 

   التوصية املؤقتة 1075تعيينات لعام  والقطاع املعين 5من املادة  7األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 األرجنتني - 4

 مثار الفراولة
 الفلفل األخضر والطماطم

 
7000000 
7450000 

 
 ]صفر[)أ(

 ]صفر[)ب(

 
 

 

 
 

 
 الصني - 5

 الزجنبيل يف احلقول املفتوحة
 الزجنبيل يف األماكن احملمية

 
900000 
300000 

 
[90] 
 [)ج(14]

 
 

 

 
 

 
 املكسيك - 1

 مشاتل توت العليق
 مشاتل الفراولة

 
100000 
100000 

 
 [)د(470478]
 [)ه (430539]

 
 

 

 
 

 
   [7980951] 5050000 اجملموع

وغريه من البدائل مثل ميثام الصوديوم غري فعالة يف ظروف التعيينات  (D/Pic-1,3البديل )الزعم بأن مثة حاجة إىل معلومات تربر )أ( 
اجلرعة اليت تستخدمها جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل  -احملددة. ويبدو معدل اجلرعة املستخدم متجاوزًا أيضًا الفرتاضات املعدل 

 حسبما اعتمداها األطراف.
وميثام الصوديوم وميثام البوتاسيوم غري فعالة يف ظروف  (D/Pic-1,3)جة إىل معلومات تربر الزعم بأن ميثام األمونيوم ومثة حا )ب(

 لنباتالتعيينات احملددة علمًا بأن مراجع أخرى تشري إىل أن هذه البدائل كانت فعالة داخل نفس املناطق احلرجة يف األرجنتني بالنسبة 
 الفراولة.

الذي تستخدمه الصني حلقول الزجنبيل املفتوحة، عوضًا عن املعدل  1غرام/م 40باستخدام املعدل  اً طن 14بالكمية البالغة  أُوصي)ج( 
أن عدة بدائل كيميائية كانت فعالة، فإن هذه البدائل مل ُتسجل للتطبيق احملدد، كما أن  ثبوتالذي اقرتحه الطرف. ورغم  1غرام/م 50

 األخرى والرقاقات العازلة غري جمدية من الناحية التقنية واالقتصادية يف الوقت احلايل.البدائل غري الكيميائية 
 .1075تراعي الكمية املوصى هبا أن صناعة توت العليق جديدة ولكنها ال تشمل كمية حمتملة لنمو الصناعة احملتمل يف عام )د( 
 .1075ى هبا للفراولة كمية حمتملة لنمو صناعة الفراولة احملتمل يف عام ، ال تشمل الكمية املوصالعليقأما بالنسبة لتعيينات توت )ه ( 
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 اإلعفاء الشامل للمواد الخاضعة للرقابة فيما يخص االستخدامات المختبرية والتحليلية )ج(
إعفاًء شاماًل ليتسّن  استمرار استخدام املواد  7995وَضع االجتماع السابع لألطراف يف سنة  - 11

وزون لالستخدامات املختربية والتحليلية يف إطار شروط حمد دة حى ميكن اعتماد بدائل موائمة املستنِفدة لأل
لألوزون. ومبرور السنوات، ِعملت األطراف مع األفرقة املختصة لتحديد بدائل ووضعها يف السوق ومت إعداد 

مات احملدَّدة. وقامت األطراف الستخدامات حمدَّدة، وقد أزالت اإلعفاء املتعلِّق بعدٍد من االستخدابدائل 
كانون   37بتمديد أجل اإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية حى  71/1مبوجب املقر ر 
بالنسبة جلميع املواد املستنِفدة لألوزون ما عدا تلك الواردة يف اجملموعة الثالثة من املرفق  1074األول/ديسمرب 

؛ 5من املادة  7فق جيم واملرفق هاء فيما يتعل ق باألطراف العاملة مبوجب الفقرة باء، واجملموعة األوىل من املر 
ملواد املستنفدة لألوزون ما عدا تلك الواردة يف اجملموعة األوىل باملرفق جيم بالنسبة لألطراف جلميع اوبالنسبة 

قدَّمت الواليات وح العضوية، ليست العاملة هبذا الشكل. ويف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفت
املتحدة مشروع مقرر بشأن اإلعفاء للمواد اخلاضعة للرقابة فيما خيص االستخدامات املختربية والتحليلة. وكان 
اهلدف من مشروع املقرَّر متديد أجل موعد االنتهاء لإلعفاء اخلاص باالستخدامات املختربية والتحليلية من 

. وبعد 1017كانون األول/ديسمرب   37وضعه اآلن إىل  هو يفكما   ،1074كانون األول/ديسمرب   37
املبنيَّ يف عامة على إحالة مشروع املقرر  جلساتاملناقشات، وافق الفريق العامل يف اجتماعات غري رمسية و 

إىل اجتماع  UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3/]دال[ يف الفرع الثاين من الوثيقة 11 صورة
 سادس والعشرين ملواصلة النظر فيه.األطراف ال

وقد ترغب األطراف يف مواصلة مناقشة مشروع املقرر يف اجلزء التحضريي والنظر فيما إذا كان ميكن  - 11
 اجلزء الرفيع املستوى.انعقاد تقدميه إلمكان اعتماده أثناء 

)ج( من الجدول المؤقت  4توفُّر الهالونات المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستخلصة )البند  - 3
 للجزء التحضيري

قد مت الواليات املتحدة يف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية يف إطار البند من  - 18
جدول األعمال بشأن املسائل األخرى اقرتاحًا يعاِلج استعادة اهلالونات ومصارفها وتوفُّرها وذلك للرد  على 

ريت يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة املعنية باهلالونات التابعة له بشأن الشواغل اليت أث
معد ل التقد م الذي حتق ق فيما يتعل ق بالتخل ص التدرتجي من استخدام اهلالونات وكذلك احلد  من توافر 

الونات، على سبيل املثال يف الطريان اهلالونات مما يسب ب عجزًا يف االستخدامات اليت ال تزال تعتمد على اهل
، جرى تنقيح االقرتاح على اهلامشالعسكري. وبعد مناقشة يف اجللسة العامة ومشاورات غري رمسية و  املدين

وأدرج أسرتاليا والنرويج كدولتني مؤيدتني. ويشجِّع مشروع املقرر األطراف على تفهُّم العرض واستخدام 
يها ولتقييم االحتياجات واالجتار يف اهلالونات، ويطلب إىل الفريق وجلنة اهلالونات يف صناعة الطريان لد

اخليارات التقنية املعنية باهلالونات أن تواصل العمل مع املنظمة الدولية للطريان املدين بشأن تيسري التحوُّل إىل 
مشروع املقرر  يف صورةبدائل للهالونات. ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر املنقَّح املبنيَّ 

إىل اجتماع  UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3/]هاء[ الوارد يف الفرع الثاين من الوثيقة 11
 األطراف السادس والعشرين ملواصلة النظر فيه.

والبت  يف إمكان تقدمي أية وقد ترغب األطراف أثناء اجلزء التحضريي يف مواصلة مناقشة املسألة  - 19
 ذات صلة إلمكان اعتمادها أثناء اجلزء الرفيع املستوى. مقر راتمشاريع 
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)د(  4تدابير لتيسير رصد االّتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية والمواد البديلة )البند  - 4
 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري(

فريق العامل املفتوح العضوية، يف إطار بند جدول قد م االحتاد األورويب يف االجتماع الرابع والثالثني لل - 30
األعمال بشأن املسائل األخرى مشروع مقر ر بشأن التدابري الرامية لتيسري رصد االجتار يف مرك بات الكربون 
 اهليدروكلورية فلورية واملواد البديلة ملعاجلة شواغلها بأن كميات كبرية من مرك بات اهليدروكربون الكلورية الفلورية

ال تزال يتم االجتار هبا، بشكل غري مشروع يف كثري من األحيان، ونقص توافر القوانني اجلمركية فيما يتعل ق 
هبذه املرك بات وبدائلها مما تجعل من الصعب رصد ومراقبة االجتار غري املشروع. ويرمي مشروع املقرَّر إىل معاجلة 

لتوصيف السلع  االتفاقية الدولية املعنية بالنظام املنسَّقهذا املوقف بالتعاون مع منظمة اجلمارك العاملية و 
األساسية وترميزها باستخدام رموز النظم املنسَّقة فيما يتعل ق باملواد ذات الصلة. وجرت مناقشات يف اجللسة 

لعامل على العامة ويف فريق االتصال بيد أنه مل ميكن التوصُّل إىل توافق آراء بشأن مسائل معيَّنة. واتفق الفريق ا
/]زاي[ يف الفرع الثاين من الوثيقة 11مشروع املقرَّر  يف صورةإحالة مشروع املقرَّر املبنيَّ 

UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3  لتقدميه إىل اجتماع األطراف السادس والعشرين ملواصلة النظر
 فيه.
والبت  يف إمكان تقدمي أي ة املسألة وقد ترغب األطراف أثناء اجلزء التحضريي يف مواصلة مناقش - 37

 صلة إلمكان اعتماده أثناء اجلزء الرفيع املستوى. مشروع مقرر ذي
)هـ( من  4اإلطالقات ونواتج التحلُّل وفرص خفض إطالقات المواد المستنِفدة لألوزون )البند  - 2

 جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري(
تماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية يف إطار بند جدول قد م االحتاد األورويب يف االج - 31

األعمال بشأن املسائل األخرى،مشروع مقرر بشأن اإلطالقات ونواتج التحلل وفرص خفض اإلطالقات، 
زااها ملعاجلة الشواغل اليت أثريت بشأن التفاوتات بني ما ذُِكر عن استهالك بعض املواد املستنفدة لألوزون وتركُّ 

يف الغالف اجلوي مبا يف ذلك املواد املستنفدة لألوزون املكتشفة حديثاً. وطلب مشروع  قياسها اليت جرى
أي نوع من إنتاج املواد املستنفدة لألوزون أو أي إنتاج ُتستخَدم فيه املواد  اليت لديهااملقرر إىل األطراف 

بشأن كميات اإلطالقات ومصادرها والتفاصيل املتوق عة معلومات  لتقدمياملستنفدة لألوزون كمعلومات مرجتعة 
للمنتجات إىل أفرقة التقييم من أجل القيام باالستعراض والتقييم. وعقب مناقشة يف جلسة عامة ومشاورات 
غري رمسية بني األطراف املهتمة باألمر، ذكر مقد م االقرتاح أنه من خالل املناقشات ظهر أنه رمبا يتطلب األمر 

يف أية معلومات جديدة ذات صلة ميكن أن تصبح متوافرة يف التقييمات اليت جتري كل أربع سنوات من النظر 
الذي سيصدر يف أوائل السنة القادمة.  التجميعيوتقريرها  1074أفرقة التقييم واملقرر استكماهلا يف هناية سنة 

[ يف الفرع الثاين من الوثيقة او/]و 11 الوارد يف صورةواتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر 
UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3 .إىل اجتماع األطراف السادس والعشرين ملواصلة النظر فيه 

مشروع املقرر للمزيد من البحث وتنظر  تعرضأن اجلزء التحضريي  أثناء انعقادتود  األطراف  وقد - 33
اجلزء الرفيع أثناء انعقاد اعتمادها إلمكان رات أخرى ذات صلة فيما إذا كانت تريد تقدميه، وأي مشاريع مقر 

 املستوى.
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 ببدائل المواد المستنفدة لألوزونالمسائل المتصلة  - 2
 بدائل المواد المستنفدة لألوزون عنفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لالتقرير النهائي  )أ(

تقريرًا يتضم ن حتديثًا للمعلومات  15/5، عماًل باملقرر قد م فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي - 34
بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون يف خمتلف القطاعات والقطاعات الفرعية وتقييم تلك البدائل يف ضوء 

اجلو بعض املعايري مثل توفُّر البدائل جتاريًا وفعالية التكلفة واملالءمة يف البيئات اليت ترتفع فيها درجة حرارة 
والسالمة. وأنشأ الفريق فرقة عمل لتنفيذ املقرر وورد التقرير يف اجملل د الرابع من التقرير املرحلي للفريق عن عام 

 اجتماع األطراف السادس والعشرين. ه، الذي سيتم حتديثه لينظر في1074
قرير األو يل للفريق وجرت ويف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، ُقدِّم الت - 35

مناقشته. وُشكِّل فريق غري رمسي من األطراف املهتمة باألمر وأعضاء الفريق وممثلي األمانة لالجتماع على 
هامش االجتماع لتقدمي مزيد من التوجيهات إىل الفريق بشأن الصيغة النهائية لتقريره لكي ينظر فيه اجتماع 

ريق إىل الفريق العامل املفتوح العضوية أن يويل مزيدًا من النظر لكي األطراف السادس والعشرين. وطلب الف
 اللوائحيضيف إىل تقريره تصو راً جديداً غري مقيَّد عن سري األمور على النحو املعتاد، وهو تصو ر يبحث يف أثر 

خدام يف البيئات ذات املالئمة لالستاملتوق عة والفعلية ومرفق جديد بشأن بدائل مرك بات الكربون اهليدروفلورية 
درجات احلرارة املالئمة. واتفق الفريق أيضاً أن يقدِّم التقرير مزيداً من التحليالت القطاعية واملعلومات اإلضافية 

ومزيد من املعلومات الكمية فيما يتعل ق املتوقَّعة النمو  تقديراتبشأن االفرتاضات فيما يتعلق بتوفري اخلدمة و 
ملرك بات الكربون اهليدروفلورية، على سبيل املثال احلماية من احلرائق. وُقدِّمت باالستخدامات الطفيفة 

أيضًا على النظر يف تعليقات إضافية مقد مة إليه  اقرتاحات أيضًا بشأن تصميم وعرض التقرير. واتفق الفريق 
 .1074آب/أغسطس  8 حلولقبل كتابة 

بشأن التقرير النهائي. وسوف حاليًا والتقييم االقتصادي وتعمل فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا  - 31
 ذه املذكرة.هلضافة اإليُدرَج موجز للتقرير النهائي يف 

لتعزيز االنتقال من المواد  10/2من المقرر  0المعلومات المقّدمة من األطراف عن تنفيذها للفقرة  )ب(
)و( من جدول األعمال  4)البند  البيئيةالحد األدنى من اآلثار قلِّل إلى بما يالمستنفدة لألوزون 

 المؤقت للجزء التحضيري(
من املقرر  9 ، معلومات عن تنفيذها للفقرة15/5من املقرر  3قدَّم عدد من األطراف، وفقًا للفقرة  - 31
بيئية احلد األدىن من اآلثار ال لِّل إىلمبا يق ،، فيما يتصل بتعزيز االنتقال من املواد املستنفدة لألوزون79/1

حيثما تتوافر التكنولوجيات املطلوبة. وقامت األمانة بتجميع املعلومات املتلق اة يف مذكرة إعالمية وإضافتني 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4 and Add.1 and Add.2)  للنظر فيها يف االجتماع الرابع والثالثني للفريق

ختتلف  74أن الرسائل املقدَّمة من األطراف وعددها العامل املفتوح العضوية. وأوضحت األمانة يف االجتماع 
الرمسي املنشأ  نظر الفريق غريكما اختالفًا كبريًا يف املضمون والشكل وتجري عرضها باللغة اإلنكليزية فقط.  

 يف املواد اليت قامت األمانة بتجميعها. 15/5لتقدمي توجيهات إىل الفريق بشأن التقرير النهائي مبوجب املقرر 
أمانة األوزون الفريق العامل أهنا سوف تقوم بإعداد موجز  أبلغتوتبعًا القرتاح الفريق غري الرمسي،  - 38

، واليت جرى جتميعها يف وثيقة معلومات 15/5من املقرر  3للمعلومات املقد مة من األطراف مبوجب الفقرة 
إضافية مقدمة قبل حلول ويف إضافتني هلا، وأية معلومات  UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4أساسية 

يف إعداد املوجز، أحدث املعلومات املقد مة من وسوف تستخِدم األمانة، . 1074آب/أغسطس  30
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األطراف. وسوف يتم توزيع املوجز مسبقًا بوقت جيد قبل اجتماع األطراف السادس والعشرين بلغات األمم 
 عشرين.لينظر فيه اجتماع األطراف السادس والالست املتحدة الرمسية 

)ز( من جدول األعمال المؤقت للجزء  4التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال )البند  - 5
 (التحضيري

احملدَّد لتقدمي أية مقرتحات لتعديل الربوتوكول عماًل بالفقرة  1074أيار/مايو  71قبل املوعد  - 39
من اتفاقية فيينا، تلق ت األمانة  9ا يف الفقرة من الربوتوكول ووفقًا لإلجراءات املنصوص عليه 1من املادة  70

اقرتاحني لتعديل بروتوكول مونرتيال لينظر فيهما اجتماع األطراف السادس والعشرون. ويتمث ل أحد االقرتاحني 
ويتمثل  UNEP/OzL.Pro.26/5يف اقرتاح مشرَتك مقد م من كندا واملكسيك والواليات املتحدة، يرد يف الوثيقة 

، ويسعى UNEP/OzL.Pro.26/6قرتاح منفصل مقد م من واليات ميكرونيزيا املوحَّدة، يرد يف الوثيقة اآلخر يف ا
رك بات الكربون اهليدروفلورية اليت ُتستخَدم يف من ماالقرتاحان إىل تعديل بروتوكول مونرتيال بالتخلُّص التدرتجي 
 مبوجب بروتوكول مونرتيال.حالياً رتجي منها األعم كبدائل للمواد املستنفدة لألوزون اليت يتم التخلص التد

ا يف جلسة عامة أثناء االجتماع الرابع والثالثني للفريق ماقرتاحا التعديل وجرت مناقشته وُعرض - 40
العامل املفتوح العضوية. وبينما أعرب بعض األطراف عن تأييدها للتعديالت املقرتحة، أعربت أطراف أخرى 

إنشاء فريق اتصال ملناقشة االقرتاحني. وبعد مناقشة مطو لة، اتفق الفريق العامل عن معارضتها، مبا يف ذلك 
على أن تعقد األطراف املهتمة مناقشة غري رمسية بشأن إدارة مرك بات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك 

الكربون اهليدروفلورية،  املسائل القانونية والتقنية املطروحة يف اجتماعات سابقة وأثناء حلقة عمل إدارة مركبات
األمم املتحدة وإعداد خيارات ملعاجلة املسائل املطروحة، مبا يف ذلك العالقة بني بروتوكول مونرتيال واتفاقية 

ولن يقوم املشاركون يف املناقشة بإعداد مشروع مقرر،  اإلطارية املتعلقة بتغريُّ املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق هبا.
 شة إىل الفريق العامل يف جلسة عامة.وسوف حُتال املناق

وعقب مناقشة غري رمسية، قد م امليسِّران املشاركان تقريرمها بشأن مضمون املناقشة وأُدرِج موجز هلا  - 47
بوصفه املرفق الرابع لتقرير االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/6). 
 ب األطراف، أثناء اجلزء التحضريي، يف مواصلة النظر يف اقرتاحات التعديل.وقد ترغ - 41

إعادة ترشيح وإعادة تعيين الرئيسين المشارَكين وأعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان  - 6
 ( في الجدول المؤقت للجزء التحضيري(ح) 4الخيارات التقنية التابعة له )البند 

وكذلك اختصاصاته اجلديدة، ما انفك فريق التكنولوجيا والتقييم  13/70ع املقرر متاشيًا م - 43
االقتصادي وجلانه التابعة له اخلاصة باخليارات التقنية تعمل بشأن إعادة الرتشيح وإعادة التعيني لألعضاء 

اجلهود يف الفرع أعضاء جدد. ويرد وصف حالة هذه  ريق وجلانه، باإلضافة إىل ترشيح وتعينياحلاليني يف الف
. ووصف الفريق أيضًا عملياته املتعلقة بالرتشيح وإعادة 1074من اجمللَّد األول يف تقرير الفريق لعام  8-7

الرتشيح والتعيني وإعادة تعيني أعضاء الفريق وجلانه اخلاصة باخليارات التقنية يف تقرير أُِعد استجابة للمقرر 
وقامت األمانة بإعادة استنساخه  1074تقريره عن عام من اخلامس  . وترد هذه اإلجراءات يف اجملل د15/1

من الوثيقة  17يف إضافة هلذه املذكرة من أجل االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية )الفقرة 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1.) 
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ل جهود الفريق وجلانه حى وقت انعقاد اجتماع وفيما يتعلَّق بالرتشيحات والتعيينات، يتوقَّع أن تتواص - 44
األطراف السادس والعشرين وسوف يقدِّم الفريق حتديثًا يف الوقت املناسب من أجل مواصلة نظر األطراف 

 فيها يف ذلك االجتماع. وعندما تصبح املعلومات متاحة، سوف تُبِلغ األمانة األطراف بذلك.
)ط( من جدول األعمال المؤقت  4)البند  2112ونتريال لعام النظر في عضوية هيئات بروتوكول م - 0

 للجزء التحضيري(
 أعضاء لجنة التنفيذ )أ(

ينظر اجتماع األطراف كل سنة يف عضوية جلنة التنفيذ. ووفقًا إلجراء عدم االمتثال الذي اعتمدته  - 45
نَتَخب هذه األطراف ملدة أطراف خيتار كل طرف منها شخصًا ميث له. وتُ  70األطراف، تتألف اللجنة من 

يتم انتخاب طرفني من كل جمموعة من اجملموعات سنتني استنادًا إىل مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل، أي أنه 
اإلقليمية، وهي أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا الشرقية، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وأوروبا الغربية 

 عضاء اللجنة أن يبقوا أعضاء يف اللجنة لفرتتني متواليتني.ودول أخرى. وتجوز أل
وأعضاء اللجنة احلاليون هم: إيطاليا، بنغالديش، البوسنة واهلرسك، بولندا، اجلمهورية الدومينيكة،  - 41

بولندا واجلمهورية الدومينيكية وغانا ، سوف تستكِمل 1074ويف هذه السنة  .غانا، كندا، كوبا، لبنان واملغرب
. 1075كندا ولبنان العام األول من فرتة عضويتها الثانية ملدة سنتني؛ وبالتايل سوف تستمر أعضاء لعام و 

وسوف تستكِمل إيطاليا وبنغالديش والبوسنة واهلرسك وكوبا واملغرب السنة الثانية من فرتة عضويتها األوىل يف 
من لن يُكِمل أي من األعضاء احلاليني السنة الثانية ُتسَتبَدل أو يعاد انتخاهبا. و  يتعنيَّ أنوبالتايل  1074عام 
 .حمل ه طرف آخر أن ُيل  الثانية وبالتايل ال يتعنيَّ  فرتته
، ختتار اللجنة رئيسها ونائب الرئيس من بني أعضائها. وتتم عملية االختيار 71/73ووفقًا للمقرر  - 41

طراف لضمان استمرارية هذين املنصبني. وقد عادة من خالل مشاورات بني أعضاء اللجنة أثناء اجتماع األ
/]باء باء 11أعد ت األمانة مشروع مقرر بشأن هذا البند لتنظر فيه األطراف، وهو وارد بوصفه مشروع املقرر 

 .UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3باء[ يف الفرع الرابع من الوثيقة 
أن تنظر يف ترشيح أعضاء جدد باللجنة. يف ي اجلزء التحضري انعقاد وقد ترغب األطراف أثناء  - 48

 الحتمالاجلزء التحضريي،  خالل هاللنظر في حديثًا يف مشروع مقرراألطراف املرشَّحة  أمساءوسوف ُتدرِج 
 اجلزء الرفيع املستوى. خاللاعتمادها 

د األطراف )ب(  أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدِّ
للصندوق املتعدد سوف ينظر اجتماع األطراف السادس والعشرون أيضًا يف عضوية اللجنة التنفيذية  - 49

األطراف. ووفقًا الختصاصااها، تتأل ف اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ملة مبوجب تلك الفقرة. وتنتخب  يف بروتوكول مونرتيال ومن سبعة أعضاء من األطراف غري العا 5من املادة  7

األطراف أعضاءها يف اللجنة التنفيذية وتقدِّم أمساءهم إىل األمانة لكي يقرها اجتماع  واحدة من جمموعيتكل 
انتخاب رئيس أن يتم من بني أعضائها اختصاصات اللجنة التنفيذية إىل  تدعواألطراف. إضافة إىل ذلك، 

واألعضاء األطراف غري  5ة من املاد 7األطراف العاملة مبوجب الفقرة كل عام بني   يتناوبانونائب للرئيس 
منصب الرئيس ونائب  يشغالنموريشيوس والواليات املتحدة  ممثِّلي  العاملة مبوجب تلك الفقرة. ونظرًا ألن 

ن أ 5من املادة  7، يتوق ع من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 1074الرئيس، على التوايل، خالل سنة 
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أن ترشِّح نائباً  5من املادة  7ويتوق ع من األطراف العاملة مبوجب الفقرة  1075ترشِّح رئيسًا للجنة لسنة 
 للرئيس.

وسوف يُطَلب إىل اجتماع األطراف السادس والعشرين اعتماد مقرر يُِقر  اختيارات األعضاء اجلدد  - 50
. وقد أعدت األمانة مشروع مقرر بشأن 1075لسنة للجنة وُييط علمًا باختيار رئيس اللجنة ونائب الرئيس 

يف الفرع يرد /]جيم جيم جيم[ 11مشروع مقرر يف صورة هذه املسألة لتنظر فيه األطراف، على النحو املبنيَّ 
 .UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3الرابع من الوثيقة 

يف أمر  البت  لة مناقشة مشروع املقر ر و اجلزء التحضريي يف مواص انعقادوقد ترغب األطراف أثناء  - 57
 تقدميه وأية مشاريع مقررات أخرى ذات صلة، إلمكان اعتمادها أثناء اجلزء الرفيع املستوى.

 الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية )ج(
 5من املادة  7يقوم اجتماع األطراف كل سنة باختيار ممثل من بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة  - 51

وممثل آخر من بني األطراف غري العاملة مبوجب هذه الفقرة لكي يعمال كرئيسني مشاركني للفريق العامل 
، َشغل السيد ريتشارد مونداندو )كينيا( والسيد 15/79املفتوح العضوية يف السنة التالية. ووفقًا للمقرر 

. ويتوق ع 1074 للفريق العامل املفتوح العضوية يف سنة كانرين )أسرتاليا( منصيب الرئيسني املشاركنيا باتريك م
. وقد 1075أن يتخذ اجتماع األطراف مقررًا يسم ي الرئيسني املشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية لسنة 

/]دال 11أعدت األمانة مشروع مقرر بشأن هذا البند لكي تنظر فيه األطراف، ويرد يف صورة مشروع مقرر 
 .UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3 الفرع الرابع من الوثيقة دال دال[ يف

الرئيسني  ملنصيباملناسبني  الشخصنياجلزء التحضريي، يف اختيار انعقاد وقد تود  األطراف، أثناء  - 53
وإمكان  املشاركني وإضافة امسيهما إىل مشروع املقرر الذي يتعنيَّ تقدميه إىل اجلزء الرفيع املستوى للنظر فيه

 اعتماده.
)ي( من جدول األعمال المؤقت  4 مسائل االمتثال واإلبالغ التي تنظر فيها لجنة التنفيذ )البند - 11

 للجزء التحضيري(
اجتماعي يقوم رئيس جلنة التنفيذ بتقدمي تقرير بشأن مسائل امتثال األطراف اليت مت النظر فيها أثناء  - 54

 حتيلواخلمسني. ووافقت جلنة التنفيذ أثناء اجتماعها الثاين واخلمسني على أن  الثاين واخلمسني والثالث اللجنة
إىل اجتماع األطراف مشروعي مقررين سوف يُعرضان على اجتماع األطراف يف تقرير يعده رئيس اللجنة، إىل 

الجتماع مقررات إضافية تقرتحها اللجنة يف اجتماعها الثالث واخلمسني. وسوف يُعَقد ا مشاريعجانب أية 
تشرين  75و 74الثالث واخلمسني للجنة على الفور قبل اجتماع األطراف السادس والعشرين، يومي 

 .1074الثاين/نوفمرب 
من اجتماعي اللجنة للنظر واعتمادها من  صادرةمقررات  مشاريعوسوف يقدِّم الرئيس توصيات و  - 55

 اجتماع األطراف السادس والعشرين.
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 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 2نا )البند يية باتفاقية فالمسائل المتعلق -هاء 
)أ( من  2ألطراف في اتفاقية فيينا )البند لدى االتاسع لمديري بحوث األوزون تقرير االجتماع  - 1

 جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري(
ملؤمتر األطراف يف  3/8للمقرر  ألطراف يف اتفاقية فيينا، وفقاً دى اتجتمع مديرو حبوث األوزون ل - 51

 اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، كل ثالث سنوات، يف نفس السنوات مثل اجتماعات مؤمتر األطراف.
أيار/مايو  71إىل  74ووفقًا لذلك، ُعقد االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون يف الفرتة من  - 51

وية يف جنيف. والتقى يف االجتماع الذي نظمته أمانة األوزون يف مقر املنظمة العاملية لألرصاد اجل 1074
لقة عبالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، فقد ضم االجتماع مديري حبوث الغالف اجلوي والبحوث املت

من باآلثار الصحية والبيئية لتعديل األوزون من خمتلف البلدان، وكذلك ممثلني للربامج الدولية ذات الصلة، 
 أجل استعراض أنشطة البحوث والرصد الوطنية والدولية املستمرة لضمان تنسيقها على الوجه الصحيح.

وقدِّمت عدة عروض يف االجتماع عن األنشطة الدولية والوطنية. وأجريت مناقشات بشأن أربعة  - 58
مع مراعاة  -قدرات احتياجات البحوث؛ والرصد املنهجي؛ وحفظ البيانات واإلشراف، وبناء ال -مواضيع 

مجيع القضايا اليت أثريت يف العروض املقد مة، والتقارير الوطنية اليت قدمتها البلدان قبل االجتماع، وكذلك 
تقييم التقدُّم احملرز يف تنفيذ التوصيات اليت اعتمدها مديرو البحوث يف اجتماعهم األخري. وبالنسبة لكل 

ن لتقدمي القضايا وتلخيصها وصياغة التوصيات. إضافة إىل ذلك، ناَقش موضوع، مت اختيار أهل الرأي واملقرِّري
تمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا، لاالجتماع حالة الصندوق االستئماين العام 

لزم أن يتخذه وقدَّم التوصيات بشأن املضي ُقدماً يف ضوء االنقضاء املتوق ع للصندوق االستئماين واملقرر الذي ي
 (.15-13مؤمتر األطراف يف اجتماعه العاشر )انظر القسم الفرعي أدناه، الفقرات 

مبثابة خلفية تعرض “ األهداف الشاملة”ويف التوصيات، رسم مديرو حبوث األوزون أيضًا ما يسم ى  - 59
ان املتشابك بني مسائل أمهية السياسة العامة والسياق جلميع التوصيات. وتتناول تلك األهداف أمهية االقرت 

ات املناخ يف فري تسو سرتاتإلتغريُّ املناخ وطبقة األوزون يف ا مبا يف ذلك اسرتجاعها. وهلذا السبب، يلزم إدراج تغريُّ
ات املتصلة  إطار اجلهود الرامية حلماية طبقة األوزون؛ ويلزم احلفاظ على قدرات الرصد وتعزيزها، وحتليل املتغريِّ

ألوزون حيثما أمكن ذلك، وللصندوق االستئماين التفاقية فيينا للبحوث والرصد املنهجي دور باملناخ وطبقة ا
 بناء القدرات بشكل متخصص.إىل هام يؤديه يف دعم اجلهود الرامية لتحقيق تلك األهداف؛ ومثة حاجة 

ي حبوث األوزون وتتاح التقارير الوطنية على بوابة االجتماع فيما يتعل ق باالجتماع التاسع ملدير  - 10
(http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/9orm/presession/default.aspx) وسوف يوَضع التقرير .

عند وضع صيغته النهائية وسوف يتاح بوصفه  الكامل لالجتماع على املوقع الشبكي يف أقرب وقت مستطاع
 .UNEP/OzL.Conv.10/6وثيقة معلومات أساسية ملؤمتر األطراف. وترد توصيات االجتماع يف الوثيقة 

، انعقد االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون باالقرتان مع اجتماع مكتب مؤمتر 7/1ووفقًا للمقرر  - 17
ك أعضاء املكتب أيضًا يف االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون. وكان أحد األطراف يف اتفاقية فيينا. وشار 

حبوث االستنتاجات الرئيسية الجتماع املكتب قراره القرتاح طريقة للمضي ُقدمًا بشأن توصيات مديري 
ر األوزون، مبا يف ذلك الصندوق االستئماين التفاقية فيينا للبحوث والرصد املنهجي، لكي ينظر فيه مؤمت

 األطراف. ويتاح تقرير اجتماع املكتب على بوابة االجتماع للموقع الشبكي ألمانة األوزون
(http://conf.montreal-protocol.org/meeting/bureau/9cop_bureau/default.aspx.) 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/9orm/presession/default.aspx
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/bureau/9cop_bureau/default.aspx
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اجلزء التحضريي يف استعراض أعمال وتوصيات مديري حبوث انعقاد أثناء وقد ترغب األطراف  - 11
انعقاد ذات صلة للنظر فيها وإمكان اعتمادها أثناء  مقرراتاألوزون يف اجتماعهم التاسع وتقدمي أية مشاريع 

 اجلزء الرفيع املستوى.
ث والرصد المنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا حالة الصندوق االستئماني العام لتمويل أنشطة البحو  - 2

 )ب( من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 2)البند 
، إىل إنشاء صندوق استئماين خاص لتلق ي التربعات 1/1املقرر  يفاألطراف يف اتفاقية فيينا، دعا  - 13

ة باتفاقية فيينا يف البلدان النامية الطوعية بغرض متويل أنشطة معي نة بشأن البحوث والرصد املنتظم ذات الصل
لفرتة  1003والبلدان اليت متر اقتصادااها مبرحلة انتقال. وأنشئ الصندوق االستئماين يف البداية يف شباط/فرباير 

. وعقب إجراء استعراض للتقدُّم واألنشطة يف إطار 1001كانون األول/ديسمرب   37مخس سنوات تنتهي يف 
متديد أجل الصندوق  1/1املقرر  يفبت األطراف إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة الصندوق االستئماين، طل

واصلت األمانة واملنظمة العاملية لألرصاد  9/1واملقرر  8/3. ووفقًا للمقرر 1075االستئماين حى هناية سنة 
اهليئتني بشأن تشغيل اجلوية التعاون يف تنفيذ أنشطة الصندوق االستئماين عماًل بأحكام مذكرة التفاهم بني 

 .UNEP/OzL.Conv.10/5الصندوق. وترد حالة الصندوق االستئماين وأنشطته يف الوثيقة 
ما مل تطلب األطراف إىل برنامج األمم  1075وسوف يُغَلق الصندوق االستئماين يف هناية سنة  - 14

أيضًا اخليارات اليت قد  UNEP/OzL.Conv.10/5املتحدة للبيئة، مرة ثانية، متديد أجل عمله. وتوضِّح الوثيقة 
ترغب األطراف النظر فيها فيما يتعلق بتمديد أجل الصندوق االستئماين. زيادة على ذلك، نظراً لتعزيز الروابط 
بني أنشطة الصندوق االستئماين واهتمام وأنشطة مديري حبوث األوزون، يف اجتماعهم التاسع، دعت األمانة 

مي آرائهم وتوصيااهم عن طريقة املضي ُقدمًا لألمام مع الصندوق االستئماين مديري حبوث األوزون إىل تقد
. وترد توصيات مديري حبوث األوزون يف الفرع واو من ُصنع القرار ليتسّن لألطراف أخذها يف االعتبار يف

 .UNEP/OzL.Conv.10/6الوثيقة 
شر، أن ينظر يف حالة الصندوق وقد يرغب مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا، يف اجتماعه العا - 15

االستئماين واألنشطة ذات الصلة، إىل جانب توصيات مديري حبوث األوزون يف اجتماعهم التاسع، واختاذ 
سنة  بعدمتديد أجل الصندوق االستئماين إىل ما  البت  يفمقرر بشأن طريقة املضي ُقدماً، مبا يف ذلك 

1075. 
 ألعمال المؤقت للجزء التحضيري(من جدول ا 2مسائل أخرى )البند  - واو

سوف تنظر األطراف، حتت هذا البند من جدول األعمال يف أي مسائل أخرى أثريت وقت إقرار  - 11
 جدول األعمال.

 (2114تشرين الثاني/نوفمبر  21و 21الجزء الرفيع المستوى ) - ثالثاا 
 ؤقت للجزء الرفيع المستوى(من جدول األعمال الم 1افتتاح الجزء الرفيع المستوى )البند  - ألف

من املقرر أن يُفَتتح اجلزء الرفيع املستوى لالجتماع املشرَتك يف متام العاشرة صباحًا من يوم اخلميس  - 11
 .1074تشرين الثاين/نوفمرب  10املوافق 
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الخامس جتماع البيانات من رئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا، ورئيس ا
)أ(  1ألطراف في بروتوكول مونتريال وممثل )ممثلي( برنامج األمم المتحدة للبيئة )البنود رين لوالعش

 (الرفيع المستوىو)ب( و)ج( من جدول األعمال المؤقت للجزء 
سيديل ببيان افتتاحي كل من رؤساء االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع  - 18

 ألطراف يف بروتوكول مونرتيال. وسوف يديل ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة أيضاً ببيان.اخلامس والعشرين ل
 في جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 2المسائل التنظيمية )البند  - باء
)أ( من جدول  2انتخاب أعضاء مكتب االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا )البند  - 1

 (الرفيع المستوىعمال المؤقت للجزء األ
من النظام الداخلي، تجب على مؤمتر األطراف أن خيتار رئيسًا وثالثة نواب للرئيس  17وفقًا للمادة  - 19

ومقرراً. وقد رأس ممثل طرف من جمموعة بلدان أوروبا الشرقية االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف، يف حني شَغل 
ن آسيا واحمليط اهلادئ منصب املقرر. واستناداً إىل التناوب اإلقليمي املتفق عليه من ممثل طرف من جمموعة بلدا

األطراف، قد ترغب األطراف يف اختيار طرف من جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب لرئاسة 
مقرراً. وقد ترغب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف واختيار طرف من جمموعة بلدان أوروبا الشرقية ليعمل 

للرئيس، واحد من كل جمموعة من البلدان األفريقية وجمموعة إضافيني األطراف أيضًا يف انتخاب ثالثة نواب 
 بلدان آسيا واحمليط اهلادئ وبلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى.

)ب(  2ند االجتماع السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البمكتب انتخاب أعضاء  - 2
 (الرفيع المستوىمن جدول األعمال المؤقت للجزء 

من النظام الداخلي، تجب على االجتماع السادس والعشرين لألطراف انتخاب  17وفقًا للمادة  - 10
رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر. ورأس ممثل طرف من جمموعة بلدان أوروبا الشرقية االجتماع اخلامس 

ني عمل ممثل طرف من جمموعة بلدان آسيا واحمليط اهلادئ كمقرر. واستنادًا ملبدأ والعشرين لألطراف، يف ح
التناوب اإلقليمي املتفق عليه بني األطراف، قد تود األطراف انتخاب طرف من جمموعة بلدان أمريكا الالتينية 

ان أوروبا الشرقية والبحر الكارييب لريأس االجتماع السادس والعشرين لألطراف وانتخاب طرف من جمموعة بلد
، واحد من كل للرئيس إضافيني إضافيني للرئيسللعمل كمقرر. وقد تود  األطراف أيضًا انتخاب ثالثة نواب 

 جمموعة من جمموعات البلدان األفريقية وبلدان آسيا واحمليط اهلادئ وبلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى.
االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا  إقرار جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى من - 3

)ج( من جدول األعمال  2 واالجتماع السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند
 (الرفيع المستوىالمؤقت للجزء 

يرد جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى يف الفرع الثاين من الوثيقة  - 17
UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1   وسوف يُعرض على األطراف إلقراره. وقد تود

 8، مبا يف ذلك أية بنود قد تتفق على إدراجها يف إطار البند املذكوراألطراف اعتماد جدول األعمال 
 “.مسائل أخرى”
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 (الرفيع المستوى)د( من جدول األعمال المؤقت للجزء  2تنظيم العمل )البند  - 4
يتوقَّع من رئيسي االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف واالجتماع السادس والعشرين لألطراف وضع خطة  - 11

 عمل ملناقشة البنود املدرجة يف جدول األعمال.
 (الرفيع المستوى)هـ( من جدول األعمال المؤقت للجزء  2وثائق تفويض الممثلين )البند  - 2

، تقد م وثائق األطراف يف بروتوكول مونرتيال خلي الجتماعاتمن النظام الدا 78وفقًا للمادة  - 13
تفويض ممثلي األطراف احلاضرة ألي من هذه االجتماعات إىل األمني التنفيذي لالجتماع يف موعد أقصاه 

ساعة بعد افتتاح االجتماع إن أمكن. وُُيَث املمثلون على حضور االجتماع مع وثائق التفويض املوق عة  14
من النظام  79وتقدميها إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن بعد بدء االجتماع. ووفقًا للمادة  حسب األصول

 ويقد مون تقريرهم عنها إىل األطراف. الوثائقالداخلي، يفحص أعضاء مكتب االجتماع 
عروض مقدمة من أفرقة التقييم بشأن حالة التقييم الذي يصدر كل أربع سنوات والمسائل الناشئة  - جيم

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 3لبند )ا
تقدِّم أفرقة التقييم نتائج التقييم الذي جتريه كل أربع سنوات  ،هذا البند من جدول األعماليف إطار  - 14

. وسوف توضع الصيغة النهائية للتقييمات يف هناية سنة 13/73من بروتوكول مونرتيال واملقرر  1وفقًا للمادة 
. وسوف يُ َعد  املوجز التجميعي لتقارير التقييم يف السنة القادمة لتنظر فيه 1075وتُنَشر يف مطلع سنة  1074

. وسوف تقدَّم حسب االقتضاء أية مسائل ناشئة وبعض 1075األطراف يف اجتماعااها يف سنة 
 االستنتاجات الرئيسية لتقييمااها.

 4وق المتعدد األطراف عن أعمال اللجنة التنفيذية )البند ض يقّدمه رئيس اللجنة التنفيذية للصندعر  - دال
 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

سوف يقدِّم رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، حتت هذا البند من جدول األعمال،  - 15
الذي سوف يصدر يف الوثيقة  تقريرًا تعد ه اللجنة التنفيذية لألطراف. ويتوق ع أن يتاح التقرير

UNEP/OzL.Pro.26/8 لالجتماع، نظرًا ألنه سوف يتضمَّن نتائج االجتماع الثالث والسبعني  يف اليوم األول
، يف األسبوع السابق لالجتماع 1074تشرين الثاين/نوفمرب  73إىل  9للجنة، الذي سوف يُعَقد يف الفرتة من 

 السادس والعشرين لألطراف.
من جدول األعمال المؤقت  2األساسية )البند  المواضيعات من رؤساء الوفود ومناقشة بشأن بيان - هاء

 للجزء الرفيع المستوى(
سوف يُدعى رؤساء الوفود، حتت هذا البند من جدول األعمال، لإلدالء ببيانات. ومنذ اليوم األول  - 11

دالء بالكلمات وجتميع قائمة املتكلمني للجزء التحضريي لالجتماع، سوف تبدأ األمانة يف قبول طلبات اإل
استنادًا إىل تلك الطلبات. وبغية إنصاف مجيع الوفود، وضمان إتاحة الفرصة لكل من يريدون الكالم ألن 

من األمهية مبكان أن ُيدَّد الوقت املسموح لكل رئيس وفد أن يتكل م فيه بأربع أو مخس سيكون يتكلموا، 
لوفود بناًء على الرتتيب الذي وردت فيه طلبااهم للكلمة، على أن يكون دقائق. وستلقى كلمات رؤساء ا
 مفهوماً أن الوزراء يعطون أولوية.
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جانب تقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات الموصى باعتمادها من  - واو
لعشرين لألطراف في مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والجتماع العاشر اال

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 2بروتوكول مونتريال )البند 
سيدعى الرئيسان املشاركان للجزء التحضريي، حتت هذا البند من جدول األعمال، بتقدمي تقرير إىل  - 11

 املدرجة على جدول األعمال. وعيةاملوضاألطراف عن التقدُّم احملرز يف التوصُّل إىل توافق آراء بشأن املسائل 
موعد ومكان انعقاد كل من االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع  - زاي

من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع  5السابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند 
 المستوى(

شأن املكان احملَتَمل النعقاد اجتماع األطراف السابع والعشرين إىل األطراف معلومات ب ستقدَّم - 18
هذه املسألة. ومن املقرر أن يُعَقد االجتماع احلادي عشر ملؤمتر  بشأناختاذ مقرر األطراف وعندئذ قد تود  

، وحسب املعتاد سوف يُعقد باالشرتاك مع اجتماع األطراف يف بروتوكول مونرتيال. 1071األطراف يف سنة 
/]هاء هاء هاء[ 11كن االطالع على مشاريع املقررات يف هذا الصدد يف صورة مشروعي املقررين ومي
 .UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3/]باء باء باء[ يف الفرع الرابع من الوثيقة 70و

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 6مسائل أخرى )البند  - حاء
يتفق على إدراجها ذا البند من جدول األعمال، تناول أية مسائل موضوعية إضافية سيتم، حتت ه - 19

 “.إقرار جدول األعمال”)ج(  1يف جدول األعمال حتت البند 
من  0اعتماد المقررات التي يتخذها مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه العاشر )البند  - طاء

 المستوى(جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع 
سوف تعتمد األطراف، حتت هذا البند من جدول األعمال، املقررات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف  - 80

 يف اجتماعه العاشر.
من جدول  11اعتماد مقررات االجتماع السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند  - ياء

 األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(
تعتمد األطراف، يف إطار هذا البند من جدول األعمال املقررات اليت يراد اختاذها من ِقَبل  وفس - 87

 اجتماع األطراف السادس والعشرين.
اعتماد تقرير االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين  - كاف

 ل األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(من جدو  11لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند 
تقرير االجتماع العاشر ملؤمتر  ،تعتمد األطراف، يف إطار هذا البند من جدول األعمالسوف  - 81

 األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.
 لجزء الرفيع المستوى(لالمؤقت من جدول األعمال  12اختتام االجتماع )البند  - الم

االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف اختتام يتوقَّع  - 83
 .1074تشرين الثاين/نوفمرب  17الساعة السادسة مساًء يوم اجلمعة، حبلول يف بروتوكول مونرتيال 
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 ن تسترعي انتباه األطراف إليهاالمسائل التي توّد األمانة أ - رابعاا 
 2114التقييم العلمي الستنفاد األوزون لعام  :لصانعي القرارإطالق التقييم  - ألف

، التقرير 1074التقييم العلمي الستنفاد األوزون لعام ص لخِّ وثيقة تُ هي  “التقييم لصانعي القرار”  - 84
الذي  13/73وفقًا للمقرر  هوات وجرى إعدادالذي يصدره فريق التقييم العلمي الذي يصدر كل أربع سن

اختذه االجتماع الثالث والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال، واملعقود يف بايل، إندونيسيا، يف سنة 
. وفيما يتعل ق هبذا التقييم، ذهب الفريق ألول مرة خطوة أبعد من ذلك، وقام بتجميع النتائج العلمية 1077

يف وثيقة خمتصرة يسرية الفهم، وتستهدف صانعي القرار. وتجري حاليا “ انعي القرارالتقييم لص”يف وثيقة 
 ”إطالق وثيقة بشكل مسبق  1074أيلول/سبتمرب  70وضع الصيغة النهائية للتقرير الكامل. وتجري يف 

دة للبيئة، ، وسيقوم بذلك السيد أخيم شتانري، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتح“التقييم لصانعي القرار
وأيضًا بالنيابة عن السيد ميشيل جارو األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. وميكن إدراج مزيد من 

 املعلومات يف اإلضافة هلذه املذكرة.
 العالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف - باء

شباط/فرباير  11املؤرخ  11/73فقًا للطلب الوارد يف مقرر جملس اإلدارة يعكف برنامج البيئة، و  - 85
، على إعداد تقرير عن العالقة بني برنامج البيئة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يقدِّم هلا 1073

ج البيئة خدمات األمانة، هبدف وضع توصيات بشأن تعزيز تلك العالقة. ويف إطار هذه اجلهود، أنشأ برنام
يف العمل مبكرًا هذه السنة للتشاور حول فعالية  تفرقة عمل تتألف من ممثلي برنامج البيئة واالتفاقات، بدأ

 الرتتيبات اإلدارية والتعاون الربناجمي.
بشأن املسألة إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة  1074أيار/مايو  30م تقرير املدير التنفيذي املؤرخ دِّ وقُ  - 81

طلبت  7/71. وأحاطت اجلمعية علمًا بالتقرير، ويف قرارها 1074وراها األوىل املعقودة يف حزيران/يونيه يف د
 إىل املدير التنفيذي مواصلة بذل جهوده وتقدمي تقرير هنائي إىل جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية،

 معية أيضًا إىل املدير التنفيذي أناها الثانية. ومبقتضى نفس القرار، طلبت اجلوإىل اجلمعية يف دور 
يقدِّم معلومات عن التقدُّم الذي حترزه فرقة العمل والفريقان العامالن التابعان هلا إىل مؤمترات واجتماعات 

يف املرفق الثاين هبذه املذكرة، وميكن الرجوع إىل تقرير املدير التنفيذي  7/71األطراف ذات الصلة. ويرد القرار 
 ( على املوقع الشبكي للجمعيةUNEP/EA.1/INF/8)الوثيقة  1074ار/مايو أي 30املؤرخ 

(http://www.unep.org/unea/information_documents.asp.) 
 معلومات عن االتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة لألوزون - مجي

زال االجتار غري املشروع باملواد املستنفدة لألوزون يشكِّل خطرًا مستمرًا يهد د تنفيذ بروتوكول  ما - 81
مونرتيال وخصوصًا التخل ص التدرتجي من املواد املستنفدة لألوزون. وفيما تجري بذل جهود كبرية من األطراف 

ما زال االجتار غري املشروع ُيدث، بيد  لكبح هذه املشكلة عن طريق إنفاذ نُظم الرتخيص لالسترياد والتصدير،
أن املعلومات املتوافرة عن هذا واملبل غة إىل األمانة ما تزال حمدودة جداً. وتود  األمانة أن تشري إىل أحكام الفقرة 

تدعو األطراف، من أجل تيسري تبادل املعلومات حول هذه املسألة، إىل إبالغ أمانة  اليت 74/1من املقرر  1
باحلاالت احملققة بشكل كامل عن االجتار غري املشروع باملواد املستنفدة لألوزون. وتوجَّه هذه الدعوة األوزون 

على أساس أن الكميات املتاَجر فيها بصورة غري مشروعة ال خُتَصم من استهالك البلد شريطة أال  يكون 
 الطرف قد طرح هذه الكميات يف سوقه.

http://www.unep.org/unea/information_documents.asp
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األمانة أن جتمع أية معلومات عن االجتار غري املشروع الواردة من  ويف الفقرة ذااها، طُِلب إىل - 88
 األطراف وتوزيعها على مجيع األطراف. ويف هذا السياق، تجري تذكري األطراف بإبالغ األمانة
 باملعلومات عن االجتار غري املشروع اليت قد تتوافر ليتسّن  تقامسها مع مجيع األطراف. وهلذه املعلومات

 أخرى، فهي متك ن األطراف من حتديد مقدار ومدى االجتار غري املشروع باملواد املستنفدةقيمة هامة 
 التدابري احلالية للحد من االجتار غري املشروع. وُوضعت حاليًا املعلومات غري الكثرية ضوءلألوزون يف 

بالرابط التايل:  اليت أُبلغت إىل األمانة من األطراف بشأن هذه املسألة على املوقع الشبكي لألمانة
http://ozone.unep.org/en/information_reported_by_Parties_on_illega_%20trade_decXIV-7_para7.php. 

برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن الخدمات والدعم المراد تقديمه من كتاب االتفاق بين األمانة و  - دال
 برنامج البيئة

، إىل املدير التنفيذي، بالتشاور مع األمانات 11/73من مقرره  19الفقرة  يفطلب جملس اإلدارة،  - 89
األمم املتحدة املختصة لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وجملس مراجعي حسابات األمم املتحدة ومكتب 

للشؤون القانونية وغريها من اهليئات املختصة، تقدمي تقرير هنائي عن اخلدمات والدعم الذي يقدمه برنامج 
وعقب إجراء مشاورات بني املدير التنفيذي لربنامج البيئة واألمني  اإلجراءالبيئة إىل األمانة. واستجابة لذلك 

، إلضفاء الطابع الرمسي على 1074كتاب اتفاق يف آب/أغسطس التنفيذي ألمانة األوزون، مت التوقيع على  
واألدوار املختصة للهيئتني يف تقدمي اخلدمات إىل األمانة مبا يتفق مع توقُّعات األطراف يف اتفاقية  الرتتيبات

 فيينا وبروتوكول مونرتيال. ويستند كتاب االتفاق املوق ع إىل بعض مبادئ أساسية تتعل ق باستقدام وتعيني
املوظفني وفقًا للنظامني اإلداري واألساسي ملوظفي األمم املتحدة، وتفويض الصالحيات إىل األمني التنفيذي، 

، واملسائل املالية وامليزانيات، وتقييم األداء واالستعراض اإلداري، يوتكاليف الدعم اإلداري والدعم الربناجم
ووالية اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال، واملشاورات املنتظمة بني والعالقة الربناجمية بني والية برنامج البيئة وإطار 

 املدير التنفيذي واألمني التنفيذي بشأن مجيع املسائل املتصلة بتنفيذ كتاب االتفاق.
 وتنص املبادئ األساسية املوض حة يف كتاب االتفاق على ما يلي: - 90

ينا وبروتوكول مونرتيال، على النحو املنصوص عليه يف يقدِّم املدير التنفيذي إىل أمانة اتفاقية في )أ(
 4من الربوتوكول وجرى تأكيده يف الفقرة  71واملادة  7من املادة  3من االتفاقية والفقرة  1من املادة  1الفقرة 

 ؛7985املؤرخ أيار/مايو  73/78من مقرر جملس اإلدارة 
مي خدمات األمانة، بأن النظم اإلدارية تسلِّم األطراف، لدى مطالبة املدير التنفيذي بتقد )ب(

 واألساسية واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة وبرنامج البيئة، تنطبق على تشغيل األمانة؛
من الربوتوكول ذكرتا، عند إنشاء  71من االتفاقية واملادة  1يسلِّم املدير التنفيذي بأن املادة  )ج(

أمانة األطراف، وميكن أيضًا أن تعهد األطراف إىل األمانة بالقيام بأية مهام  األمانة، املهام املراد أن تنف ذها
أخرى، ويسلِّم بأن مجيع اإلجراءات املضطلع هبا عماًل بكتاب االتفاق ليست خمالفة ملقررات األطراف يف 

 توكول مونرتيال؛، مبا يف ذلك اتفاقية فيينا وبرو الساريلقانون الدويل لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال و 
يعمل املدير التنفيذي مع األمني التنفيذي لتحديد احتياجات األمانة من اخلدمات اإلدارية  )د(

مونرتيال  ولتحديد أكثر الوسائل فعالية اليت ميكن هبا ضمان أن تتلق ى األطراف يف اتفاقية فيينا وبروتوكول
 ؛الدعم اإلداري املطلوب

http://ozone.unep.org/en/information_reported_by_Parties_on_illega_%20trade_decXIV-7_para7.php
http://ozone.unep.org/en/information_reported_by_Parties_on_illega_%20trade_decXIV-7_para7.php
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االستقاللية القانونية التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال كهيئتني من يعرتف املدير التنفيذي ب )ه (
اهليئات التعاهدية متعددة األطراف بالنسبة لربنامج األمم املتحدة للبيئة ويعرتف بدور األمانة ووظيفتها خلدمة 

 مصاحل االتفاقية والربوتوكول واألطراف فيهما.
 2114أيلول/سبتمبر  12ون، اليوم الدولي للحفاظ على طبقة األوز  - هاء

ويربز “ محاية طبقة األوزون: املهمة متضي لألمام”موضوع اليوم الدويل لألوزون هذه السنة هو:  - 97
املوضوع حقيقة استمرار اجلهود الرامية إىل محاية طبقة األوزون وُيفِّز العمل على معاجلة حتد يات املستقبل. 

شر اضطلعت به األمانة على اإلنرتنت. وُدعيت مجيع األطراف وبلغ وقد اختري املوضوع بإجراء تصويت مبا
صوتاً. وللمساعدة يف جمال اجلهود الوطنية لالحتفال هبذا اليوم، قدمت األمانة  715جمموع األصوات املتلقاة 

مهورية و واجلبل األسود واجلسدوالر إىل أربعة بلدان نامية هي: بوركينا فا 1 500مساعدة مالية حمدودة قدرها 
 وسانت فنسنت وجزر الغرينادين، للمسامهة يف تنظيم أنشطتها الوطنية.السورية العربية 

وقدَّمت األمانة أيضًا أفكارًا إىل األطراف تتعل ق باملناسبات واألنشطة اليت ميكن إدراجها يف  - 91
جل امللصقات والالفتات. احتفاالاها الوطنية، إىل جانب مادة إعالمية ميكن حتليلها وتتضم ن تصاميم من أ

وُوضعت اخلطط الوطنية املقد مة من األطراف ومجيع املواد األخرى ذات الصلة على املوقع الشبكي ألمانة 
وسوف ُتدرَج حتديثات  .األوزون. وتعتزم األمانة إطالق موقعها الشبكي اجلديد بشأن اليوم الدويل لألوزون

 هلذه املواضيع يف اإلضافة هلذه املذكرة.
 2112الذكرى السنوية الثالثون التفاقية فيينا في عام  - واو

تصاِدف السنة القادمة الذكرى السنوية الثالثني إلبرام اتفاقية فيينا. وتقرتح األمانة إطالق محلة بشأن  - 93
ة بشأن تتوافق مع محلة أوسع نطاقًا يقوم هبا برنامج البيئة ومنظمة الصحة العاملي هيمحاية األوزون والصحة، و 

البيئة والصحة. وسوف يتم إبراز املنافع الصحية حلماية طبقة األوزون وأحدث املعلومات بشأن هذه املسألة 
املقرر أن يُنَشر يف مطلع سنة من املقتبسة من تقرير التقييم الرباعي السنوات للفريق املعين بتقييم اآلثار البيئية، و 

1075. 
تتعل ق باملواضيع أو األفكار عن كيفية االحتفال  مبقرتحاتف إىل التقدُّم وتود  األمانة أن تدعو األطرا - 94

األفكار املتعلقة بأنشطة دولية هبذه املناسبة التارخيية اهلامة يف إطار املوضوع الذي اقرتحته األمانة. وميكن تقدمي 
، ozoneinfo@unep.orgىل خطط وطنية بشكل مكتوب إىل األمني التنفيذي، أو بإرساهلا بالربيد اإللكرتوين إو 

 .1075آذار/مارس  37وذلك قبل 
 مهام األمانة - زاي

ترد أدناه قائمة باالجتماعات اليت حضراها األمانة منذ شهر حزيران/يونيه هذا العام وتلك  - 95
شارك األمانة يف هذه االجتماعات بقصد تعزيز االجتماعات اليت تعتزم األمانة حضورها قبل هناية السنة. وت

التعاون وأوجه التآزر مع احملافل األخرى، ولإلسهام يف أنشطتها ورصد هذه األنشطة ذات األمهية حلماية طبقة 
 األوزون، بالتنسيق مع األنشطة اجلارية األخرى وعمالً مبقررات األطراف.

اخلامس واجتماع اللجنة التوجيهية إلدارة  معلومات عن االتفاق البيئي املتعدد األطراف )أ(
 ، مونرتو، سويسرا؛1074حزيران/يونيه  5-3املعارف، 

 ، نريويب، كينيا؛1074حزيران/يونيه  11 - 13الدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة للبيئة،  )ب(

mailto:ozoneinfo@unep.org
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ه، ، يف ديابلري1074حزيران/يونيه  11 - 13فريق التقييم العلمي، ل ياجتماع استعراض )ج(
 سويسرا؛

اجلزرية يف احمليط اهلادئ بشأن خطة إدارة التخلُّص التدرتجي من بلدان لاالجتماع املواضيعي ل )د(
آب/أغسطس  74-77مرك بات الكربون اهليدروكلورية فلورية وتنفيذ وإعداد املرحلة األوىل من الشرُية الثانية، 

 ، ساحل الكورال، فيجي؛1074
األوزون من أجل املكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية  ملوظفي ةكاجتماع الشبكة املشرتَ  )ه (

 ، كيتو؛1074آب/أغسطس 11-79ومنطقة البحر الكارييب الناطقة باإلسبانية، 
اجتماع التنسيق األول بشأن إعداد املرحلة الثانية من خطة إدارة التخلُّص التدرتجي من  )و(

واالجتماعات  1074لعام أجل الصني، االحتفال باليوم الدويل لألوزون مرك بات الكربون الكلورية الفلورية من 
 ، بيجني؛1074أيلول/سبتمرب  75-77مع مسؤويل وزارة احلماية البيئية، 

احتفاالت اليوم الدويل لألوزون واجتماعات مع املسؤولني من وزارة البيئة والغابات وتغريُّ  )ز(
 اد، اهلند؛، حيدر أب1074أيلول/سبتمرب  71املناخ، 

وبشأن تدريب  1074حلقة عمل ملدة ثالثة أيام لالحتفال باليوم الدويل لألوزون يف عام  )ح(
 ؛، بورت لويس1074أيلول/سبتمرب  78-71موظفي اجلمارك، 

 باملوظفني املسؤولني عناالجتماع املواضيعي لشبكة جنوب شرق آسيا واحمليط اهلادئ اخلاصة  )ط(
 ، سيم ريب، كمبوديا؛1074ألول/أكتوبر تشرين ا 71-73األوزون، 

اجتماع اخلرباء التقنيني بشأن العمل املعين بغازات االحرتار غري ثاين أكسيد الكربون،  )ي(
 ، بون، أملانيا؛1074تشرين األول/أكتوبر  11

االجتماع الرئيسي لشبكة املوظفني املعنيني باملواد املستنفدة لألوزون فيما يتعلق بغرب آسيا  )ك(
تشرين األول/أكتوبر  11/19واملنتدى اإلقليمي الرابع بشأن مواد التربيد البديلة للبلدان ذات احلرارة املرتفعة، 

 ، ديب، اإلمارات العربية املتحدة؛1074
االجتماع الثالث والسبعني للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف من أجل تنفيذ  )ل(

 ، باريس؛1074لثاين/نوفمرب تشرين ا 73-9بروتوكول مونرتيال، 
 ، ليون، فرنسا؛1074تشرين الثاين/نوفمرب  15و 14، اخلضراءاجتماع مبادرة اجلمارك  )م(
اجتماع رئيسي مشرتك لشبكة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للموظفني املسؤولني  )ن(
 ، سانت دومينغو.1074كانون األول/ديسمرب   5-7عن األوزون، 
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 األول المرفق

موجز اقتراحات للتوضيح في التقرير التكميلي لفرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم 
 (1)االقتصادي

 يوافق الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني على ما يلي:
لالجتماع  ميليالتكأن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عند عرض تقريره  - 7

 ما يلي:لألطراف السادس والعشرين 
دراسة جتديد املوارد تشري إىل يف لفصول لأن يضيف املزيد من األجزاء السردية واإليضاحات  )أ(

 ؛1و 7االستهالك والسيناريوهات الواردة يف احلالتني 

لنسبة للهدف أن يسلط الضوء بقدر أكرب من الوضوح على السيناريو الذي يقسم التمويل با )ب(
جتديدات  بنيواملطبق على استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بالتساوي  1010احملدد يف عام 

)د( من املقرر  1على النحو احملدد يف الفقرة  1010-1078و 1071-1075املوارد لفرتيت الثالث سنوات 
15/8. 

مويل على النحو املبني يف تقريره لشهر أن يطلب أيضًا من الفريق استكمال كل متطلبات الت - 1
 مع مراعاة ما يلي: 1074آذار/مايو 

من الناحية البيئية على اعتبار أن التخلص  1احلالة سيناريو و  7االختالفات بني سيناريو احلالة  )أ(
األوزون( التدرتجي من جممل كمية املواد املستنفدة لطبقة األوزون )وما يقابلها من قدرات على استنفاد طبقة 

يف املائة، مع مراعاة  35و 70فيما يتعلق بااللتزامات بالتخفيض بنسبة  1و 7سيتحقق وفقًا للحالتني 
 ؛1074-1071حتقق من ختلص تدرتجي يف فرتة التجديد  ما

على أساس التجربة بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروكلورية  )ب(
قد تتحقق يف  1010لتاريخ، فإن نسبة معينة من التخلص التدرتجي لتلبية اهلدف احملدد لعام فلورية حى هذا ا

يف املؤسسات غري املؤهلة، مبا يف ذلك الشركات املتعددة اجلنسيات، والشركات اليت أُنشئت بعد تاريخ التوقف 
 ؛1001عام 

ون اهليدروفلورية املربمة بني خطط إدارة التخلص التدرتجي من استخدام مركبات الكرباتفاقات  )ج(
، وحساب القيمة الكلية لشرائح املرحلة األوىل من خطط 5اللجنة التنفيذية واألطراف العاملة مبوجب املادة 

إدارة التخلص التدرتجي من استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت سُتمول من مبالغ فرتيت الثالث سنوات 
 ضات املواد املستنفدة لطبقة األوزون ذات الصلة؛وختفي 1010-1078و 1075-1071

 10إىل  40التوزيع بني أنشطة قطاعات مراكز األنشطة اإلقليمية وقطاع الرغويات بنسبة  )د(
، ومراعاة االحتياجات 5، مع مراعاة الظروف الوطنية للبلدان العاملة مبوجب املادة 50إىل  50مقارنة بنسبة 

 ؤسسات الصغرية واملتوسطة مبا يف ذلك خمتلف تكاليف فعالية الكلفة للبدائل؛اخلاصة لتحويل استخدامات امل

__________ 
 بالصيغة اليت ورد هبا دون حترير رمسي. املوجزيقدَّم نص هذا   (7)
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صناعة ‘ 7’تصنيف قيم فعالية التكلفة املقدمة لقطاع التربيد وتكييف اهلواء على النحو التايل:  )ه (
من صيانة أجهزة التربيد وتقدمي الكميات لكل مركب ‘ 3’صناعة التربيد التجاري؛ ‘ 1’مكيفات اهلواء؛ 

 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ينبغي التخلص من استخدامه تدرتجياً يف كل قطاع وفقاً لكل حالة؛

تقدمي املزيد من التفاصيل بشأن االحتياجات اخلاصة لقطاع اخلدمات، وأنشطة بناء القدرات  )و(
، وبصفة خاصة 15/8املقرر  من )و( 1 يف املرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرتجي وفقًا للفقرة

بالنسبة للبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض والبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض للغاية، مع مراعاة 
، وبدء االستخدام التدرتجي للتكنولوجيات غري الضارة بالبيئة 1010أمهية قطاع اخلدمات لتحقيق هدف عام 

، وبصفة خاصة األنشطة 5بالنسبة للبلدان العاملة مبوجب املادة يف أنشطة قطاعات مراكز األنشطة اإلقليمية 
 ؛11/47املشار إليها يف املقرر 

االفرتاضات اإلضافية لسيناريوهات املدفوعات اليت تربز قدراً أقل من التخصيص املبكر للموارد.  )ز(
ك املنخفض والبلدان ذات وبذلك ينبغي أن ُتؤخذ يف االعتبار اآلثار على مشاريع البلدان ذات حجم االستهال

 حجم االستهالك املنخفض للغاية؛
، وبصفة خاصة 1واحلالة  7املزيد من التحليل للوضع يف السيناريوهات الواردة يف احلالة  )ح(

اليت طلبت التمويل للمرحلة الثانية، وتقديرات متوسط  5البيانات اليت تقدمها األطراف العاملة مبوجب املادة 
 الذي حتقق، ومستوى التمويل الذي مت دفعه بالفعل؛مستوى التخفيض 

املشاريع اليت مت فيها تطبيق التكنولوجيات املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي واليت  )ط(
أفضت إىل زيادة يف تكاليف املشاريع، وتقدير متوسط زيادة االحتياجات التمويلية اليت تربز تكاليف املشاريع 

 االستخدام؛ املؤهلة لتحويل
التكاليف املرتبطة بتحويل االستخدام للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املرحلة الثانية من  )ي(

خطط إدارة التخلص التدرتجي، مع مراعاة الدروس املستقاة على نطاق مجيع املشاريع املعتمدة اليت تستخدم 
ن حتويل االستخدام على نطاق املؤسسات املنزلية، فضاًل ع تكنولوجيات جديدة، مبا يف ذلك مشاريع النظم

 الكبرية؛
التغيريات يف أرقام فعالية التكلفة وما يرتتب عليها من آثار على الفرتات الثالث القادمة  ك()

 لتجديد املوارد.
من املقرر  3أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، كعنصر منفصل، ووفقاً للفقرة  - 3

 ، ما يلي:15/8
أن يدرج تقديرًا للتمويل املطلوب إلجراء دراسات استقصائية للبدائل العالية القدرة على  أ()

إحداث االحرتار العاملي للمواد املستنفدة لطبقة األوزون، ومتويل إعداد املشاريع، مع مراعاة توفر التكنولوجيات 
 ادية؛اآلمنة، وغري الضارة بالبيئة، واجملربة تقنياً، وذات اجلدوى االقتص

 نفصل وفقاً جلداول زمنية خمتلفة؛أن ينظر يف ختصيص التمويل املطلوب هلذا العنصر امل )ب(
أن ُيسب كميات البدائل العالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي للمواد املستنفدة لطبقة  )ج(

املقبلة ذات الصلة لتجديد األوزون اليت مت تفادي استخدامها مبعادل ثاين أوكسيد الكربون بالنسبة للفرتات 
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بافرتاض عتبة معينة للبدائل العالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي للمواد  1و 7املوارد يف احلالتني 
املستنفدة لطبقة األوزون، وأن ُيسب الفعالية من حيث التكاليف بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية لكل 

 طن من ثاين أكسيد الكربون؛

ن يُقدر الكميات اليت ينبغي ختفيض استخدامها تدرتجيًا يف قطاع اإلنتاج، واألرصدة ذات أ )د(
 الصلة بالنسبة هلذا القطاع؛

أن يُقدر التحسينات يف فعالية التكاليف مبرور الوقت، مبا يف ذلك تقدير نفاذ التكنولوجيات  )ه (
 غري التقليدية إىل األسواق.

لوجيا والتقييم االقتصادي، كعنصر منفصل، متويل قطاع اإلنتاج يف ينبغي أن يقدر فريق التكنو  - 4
 .حالة وجود وعدم وجود املصانع الدائمة اإلنتاج. املرفق الثالث
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 المرفق الثاني

: العالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية 1/12 قرار جمعية البيئة
 المتعددة األطراف

 دة للبيئة،إن مجعية األمم املتح
وفيه طُلب إىل  1073شباط/فرباير  11املؤرخ  11/73من مقرر جملس اإلدارة  19إىل الفقرة  إذ تشري

، تقريرًا كاماًل عن العالقة بني برنامج األمم 1073حزيران/يونيه  30حلول قبل املدير التنفيذي أن يقد م 
اليت يقدِّم الربنامج هلا خدمات األمانة وأن يقدِّم املتحدة للبيئة وتلك االتفاقات البيئية املتعددة األطراف و 

 التقرير النهائي إىل جملس اإلدارة للربنامج يف دورته التالية،
عن العالقة بني برنامج األمم املتحدة  1074أيار/مايو  30بتقرير املدير التنفيذي املؤرخ يط علماً حتإذ 

 (7)للبيئة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف،
اليت اختذها املدير التنفيذي بإنشاء فرقة عمل، بدأت املشاورات بشأن فعالية باخلطوة  رحِّبت - 7

الرتتيبات اإلدارية والتعاون الربناجمي بني برنامج األمم املتحدة للبيئة وعدٍد من االتفاقات البيئية املتعددة 
 األطراف؛
 ياً هنائ اً ه املسائل وضمان أن يقدَّم تقرير إىل املدير التنفيذي أن يواصل بذل جهوده يف هذ تطلب - 1

إىل الدورة القادمة للجنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية، هبدف طرح املسألة أمام مجعية األمم املتحدة 
 للبيئة؛

والفريقان إىل املدير التنفيذي أن يقدِّم معلومات عن التقدُّم الذي حترزه فرقة العمل  تطلب أيضاً  - 3
التابعان هلا إىل مؤمترات واجتماعات األطراف ذات الصلة املقرر عقدها يف الفرتة قبل انعقاد الدورة  نالعامال

 الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة.
__________ 

__________ 
((7 UNEP/EA.1/INF/8. 


