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  المتحدة للبيئة برنامج األمم

  
ألطراف في اتفاقية فيينا االجتماع العاشر لمؤتمر ا

  لحماية طبقة األوزون
كول والعشرون لألطراف في بروتو السادس االجتماع 

  مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
  ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٢١- ١٧باريس، 

  *من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى ١٠و ٩البندان 
اعتماد المقررات التي يتخذها مؤتمر األطراف في 

  اتفاقية فيينا في اجتماعه العاشر
جتماع السادس اعتماد المقررات التي يتخذها اال

    والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال
ينظر فيها مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه العاشر واالجتماع لمشاريع مقررات 

  السادس والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال
  مذكرة من األمانة

 مقدمة -أوالً 

املناقشات بشأن البنود املتعلقة بامليزانية. وال متنع مشاريع دف هذه املذكرة إىل مساعدة األطراف يف   -  ١
املقررات الواردة يف الفرعني ثانيًا ورابعًا األطراف من تعديل أو اقرتاح مشاريع مقررات بديلة أو جديدة بشأن أي 

  بند يتعلق بامليزانية ستناقشه األطراف وتبت فيه.
ها األطراف وأفرقة االتصال اليت تشمل األطراف خالل وترد يف الفرع ثانيًا مشاريع مقررات وضعت  -  ٢

بشأن املواد املستنفدة  االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال
لفريق . والقصد من األقواس املعقوفة املوضوعة حول اجملموعة الكاملة من املقررات اإلشارة إىل أن الطبقة األوزون

بشأن أي مشروع من مشاريع املقررات. إضافًة إىل ذلك فإن الكثري من العامل مل يتوصل إىل توافق اآلراء 
مشاريع املقررات حتتوي على أقواس معقوفة حول نصوص واردة يف املقررات تشري إىل أن بعض األطراف أثارت، 

تعلق بالنص املعين. بيد أن الفريق العامل وافق خالل املناقشات األولية، شواغل أو أن لديها مقرتحات بديلة ت
على تقدمي مجيع مشاريع املقررات إىل االجتماع السادس والعشرين لألطراف على النحو الذي صيغت به عند 
اختتام اجتماع الفريق العامل، ملواصلة النظر فيها. وجيري إرسال مشاريع املقررات للنظر فيها من جانب 

  شرين لألطراف دون حتريرها بشكل رمسي.االجتماع السادس والع
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ا حلماية طبقة األوزون وترد يف الفرع ثالثًا مشاريع مقررات تتعلق باتفاقية فيينا   -  ٣ وبروتوكول مونرتيال أعد
األمانة بشأن بنود امليزانية األخرى، مبا يف ذلك املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية، وبشأن األطراف اليت 

  عتمدت املقررات بصورة سنوية أو دورية.ا
ا األمانة تتعلق باملسائل اإلدارية ذات الصلة باتفاقية فيينا  وترد يف الفرع رابعاً   -  ٤ مشاريع مقررات أعد

وبروتوكول مونرتيال. وكانت األطراف قد اعتمدت يف السابق مقررات بشأن هذه املسائل يف اجتماعها الذي 
  جتماعها السنوي، على التوايل.وايعقد كل ثالث سنوات 
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المقدمة من جانب األطراف و/أو الصادرة عن أفرقة االتصال خالل االجتماع  مشاريع المقررات  - ثانياً 
الجتماع السادس والعشرون الرابع والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية لكي ينظر فيها ا

  لألطراف
 ١١٣ - يفلور و الكلور الكربون ركب لم ةالضروري اتستخداماال اتإعفاء /[ألف]:٢٦ مقررالمشروع  -ألف [

 في التطبيقات الفضائية في االتحاد الروسي

 طلب مقدم من االتحاد الروسي

  إن االجتماع السادس والعشرين لألطراف يقرر:
يائية تقييم وتوصية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلنة اخليارات التقنية للمواد الكيم إذا يالحظ

يف التطبيقات الفضائية يف  ١١٣-ملركب الكربون الكلوروفلوري  ةضروريال اتستخداماالبشأن تعيني التابعة له 
 االحتاد الروسي،

أن االحتاد الروسي يواصل بنجاح جهوده الرامية إىل استحداث مذيبات بديلة يف جمال  وإذ يالحظ أيضاً 
 صناعته الفضائية،

د الروسي قد جنح يف ختفيض االستخدام واإلنبعاثات متشيًا مع اجلدول أن االحتا كذلك وإذ يالحظ
 الزمين للتكيف التقين الذي مت وضعه بالتعاون مع جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية،

يف االحتاد الروسي  ١١٣- مركب الكربون الكلوروفلوري يقرر اإلذن بإنتاج واستهالك   -  ١
 ؛٢٠١٥طناً مرتياً يف عام  ٧٥ناعته الفضائية مبقدار لالستخدامات الضرورية يف ص

مركب الكربون يطلب من االحتاد الروسي أن يستكشف بقدر أكرب إمكانية استرياد   -  ٢
 لصناعته الفضائية من املخزونات املتاحة على الصعيد العاملي؛ ١١٣- الكلوروفلوري

تحداث مذيبات بديلة، واعتماد معدات يشجع االحتاد الروسي على مواصلة جهوده الرامية إىل اس  -  ٣
حبلول عام  ١١٣- مركب الكربون الكلوروفلوري من التدرجيي لتخلص ذات تصميم حديث، وإكمال مرحلة ا

 ؛٢٠١٦

لالستخدامات المختبرية والتحليلية لعام  ةالضروري اتاالستخدام اتإعفاء]: باء/[٢٦مقرر المشروع   -باء 
٢٠١٥ 

 طلب مقدم من الصين

  ماع السادس والعشرين لألطراف يقرر:إن االجت
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية فريق ه لعمل الذي أجنز ا إذ يالحظ مع االرتياح
 للمواد الكيميائية التابعة له،

الذي ألغت األطراف مبوجبه، يف مجلة أمور، استخدام املواد املستنفدة  ١١/١٥إىل املقرر  وإذ يشري
وجود النفط، والشحم، وكل اهليدروكربونات النفطية يف املياه من اإلعفاء على الصعيد  ة األوزون يف فحصلطبق

 ستخدامات املختربية والتحليلية،لالالعاملي 
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 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ٣١الذي أُعفيت مبوجبه حىت تاريخ  ٢٣/٦إىل املقرر  وإذ يشري أيضاً 
من بروتوكول مونرتيال من احلظر القائم بشأن استخدام رباعي   ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

كل اهليدروكربونات النفطية يف املياه بالنسبة حلاالت فردية و كلوريد الكربون يف فحص وجود النفط، والشحم، 
ينبغي أن  حيث اعتربت هذه األطراف أن هذا االستخدام له ما يربره، وهو املقرر الذي مت فيه توضيح أنه ال

يكون هناك أي احنراف عن ذلك بعد التاريخ املذكور إال وفقاً إلعفاء االستخدام الضروري فيما يتعلق باستخدام 
 ، ٢٠١٤كل اهليدروكربونات النفطية يف املياه بعد عام و رباعي كلوريد الكربون يف فحص وجود النفط، والشحم، 

بة يف تنفيذ البدائل املوجودة الستخدام رباعي كلوريد أن أحد األطراف قد أورد أنه جيد صعو  وإذ يالحظ
كل اهليدروكربونات النفطية يف املياه، ويدعي أنه حيتاج إىل املزيد من و الكربون يف فحص وجود النفط، والشحم، 

 الوقت لتنقيح املعايري الوطنية وتعزيزها،

تخدامات الضرورية لرباعي كلوريد لتلبية احلاجة إىل االس ٢٠١٥مبستوى االستهالك الضروري لعام  يأذن
املنصوص عليه يف كل اهليدروكربونات النفطية يف املياه على النحو و الكربون لفحص وجود النفط، والشحم، 

 ،مرفق هذا املقرر

 ]باء/[٢٦ مرفق المقرر

م، و ، والشحالزيتلفحص وجود  ٢٠١٥لعام  لرابع كلوريد الكربوناالستخدامات الضرورية  اتأذون
 في المياه الكلية كربونات النفطهيدرو و 

 (طن مرتي)

  ٢٠١٥  الطرف
  ]٩٠[  الصني

 ٢٠١٥تعيينات االستخدامات الضرورية للمواد الخاضعة للرقابة لعام /[جيم]: ٢٦مقرر المشروع   -جيم 

 طلب مقدم الصين

  إن االجتماع السادس والعشرين لألطراف يقرر:
جلنة اخليارات التقنية و يق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ، أن العمل الذي أجنزه فر إذ يالحظ مع التقدير

 الطبية التابعة له،

، فإن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة ٤/٢٥أنه وفقًا للمقرر  وإذ يضع يف االعتبار
تصادية بدائل، أو االستنشاق باجلرعات املقننة غري مؤهل كاستخدام ضروري إذا توفرت من الناحية التقنية واالق

 مواد استعاضة جمدية تكون مقبولة من الناحية البيئية والصحية،

الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة  استنتاج الفريق بأن البدائل املقبولة تقنياً الستخدام مركبات وإذ يالحظ
 نسداد الرئوي املزمن،الرض ااالستنشاق باجلرعات املقننة موجودة بالنسبة لبعض الطرق العالجية ملعاجلة الربو وم

حتليل وتوصيات الفريق بشأن إعفاءات االستخدامات الضرورية للمواد اخلاضعة  وإذ يأخذ يف االعتبار
نسداد الرئوي الللرقابة يف صناعة أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املستخدمة يف حاالت الربو، ومرض ا

 املزمن،



UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3 

5 

من أجل  ٥من املادة  ١ذلتها أطراف عديدة عاملة مبوجب الفقرة باجلهود املتواصلة اليت ب وإذ يرحب
ختفيض االعتماد على مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة كلما استحدثت 

 البدائل هلا، وحظيت بالقبول التنظيمي، ودخلت إىل األسواق للبيع،

ك الضرورية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة يأذن مبستويات االستخدام واالستهال  -  ١
نسداد الرئوي املزمن على النحو املنصوص عليه المرض او  ملعاجلة الربو ٢٠١٥االستنشاق باجلرعات املقننة لعام 

 يف مرفق هذا التقرير؛

كينها متللومات يطلب إىل األطراف املقدمة للتعيينات أن تقدم للجنة اخليارات التقنية الطبية املع  -  ٢
واملقررات الالحقة ذات الصلة  ٤/٢٥ من تقييم تعيينات االستخدامات الضرورية وفقًا للمعايري الواردة يف املقرر

 على النحو احملدد يف الكتيب عن تعيينات االستخدامات الضرورية؛

االستعانة  النظر أوًال يف ٢٠١٥يشجع األطراف املقدمة إلعفاءات استخدامات ضرورية يف عام   -  ٣
مبصادر خارجية للحصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية ذات النوعية الصيدالنية الالزمة لالستخدام يف 

خدام هذه استأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة من املخزونات حيثما توفرت وتيسر احلصول عليها بشرط 
 ؛٧/٢٨من املقرر  ٢ف يف الفقرة املخزونات مع مراعاة الشروط اليت وضعها اجتماع األطرا

يشجع األطراف اليت لديها خمزونات من مركبات الكربون الكلورية فلورية ذات النوعية الصيدالنية   -  ٤
على أن  ٢٠١٥مع إمكانية توفرها للتصدير إىل األطراف املقدمة إلعفاءات لالستخدامات الضرورية يف عام 

ذا الشأن حبلول تبلغ أمانة األوزون بشأن الكميات املتوف   ٣١رة، وأن توفر لألمانة التفاصيل عن نقطة اتصال 
 ؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

يطلب إىل األمانة أن تنشر على موقعها على شبكة اإلنرتنت تفاصيل إمكانية توفر املخزونات   -  ٥
 من هذا املقرر؛ ٤املشار إليها يف الفقرة 

قرر باملرونة الكاملة فيما يتعلق باالستعانة مبصادر خارجية يتحلى الطرف املذكور يف مرفق هذا امل  -  ٦
االستنشاق  للحصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية ذات النوعية الصيدالنية الالزمة لالستخدام يف أجهزة

ليني، أو عن طريق االسترياد من املنتجني احمل من هذا املقرر ١باجلرعات املقننة على النحو الذي أذنت به الفقرة 
 من املخزونات املوجودة؛ 

يطلب إىل األطراف مراعاة اللوائح الداخلية املتعلقة حبظر عرض، أو بيع املنتجات اجلديدة ملركبات   -  ٧
 مت اعتماد هذه املنتجات؛ لوو الكربون الكلورية فلورية املستخدمة يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة حىت 

ل تنفيذ عمليات تسجيل املنتجات املستخدمة يف أجهزة االستنشاق يشجع األطراف على تعجي  -  ٨
 نتقال إىل مرحلة استخدام البدائل اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛الباجلرعات املقننة لإلسراع يف ا

 ]جيم/[٢٦مرفق المقرر 

 تخدمة في أجهزةفلورية المسو ات الكربون الكلور لمركب ٢٠١٥لعام أذون االستخدامات الضرورية 
 االستنشاق بالجرعات المقننة

 (طن مرتي)

  ٢٠١٥  الطرف
  ١٨٢,٦١  الصني
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 االستخدامات المختبرية والتحليلية/[دال]: ٢٦مقرر المشروع   -دال 

 طلب مقدم من الواليات المتحدة األمريكية

  إن االجتماع السادس والعشرين لألطراف يقرر:
ا املسؤولة عن اللذ ٢١/٦و ٧/١١إىل مقرريه  إذ يشري ين طلب فيهما إىل كل األطراف أن حتث منظما

وضع املعايري الوطنية على حتديد واستعراض معايريها لإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ختول استخدام املواد 
اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال من أجل اعتماد، كلما أمكن، املنتجات والعمليات املختربية 

 والتحليلية اليت ال تستخدم هذه املواد اخلاضعة للرقابة،

اليت ألغى مبوجبها اجتماع األطراف  ١٩/١٨و ١٨/١٥و، ١١/١٥و، ٧/١١إىل مقرراته  وإذ يشري أيضاً 
 استخدامات معينة من اإلعفاءات العاملية لالستخدامات املختربية والتحليلية،

وفقاً  ٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   ٣١والتحليلية إىل  يقرر متديد إعفاء االستخدامات املختربية  -  ١
، ١٦/١٦و، ١٥/٨االجتماع السادس لألطراف، واملقررات  للشروط املنصوص عليها يف املرفق الثاين من تقرير

 باستثناءبالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال يف كل املرفقات واجملموعات  ١٨/١٥و
  من املرفق جيم؛ اجملموعة األوىل

 ٢٠١٨يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرًا يف موعد ال يتجاوز عام   -  ٢
عن استحداث وتوفري اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن إجراؤها دون استخدام املواد اخلاضعة للرقابة 

 مبوجب بروتوكول مونرتيال؛

 أو المستخلصة نات المستعادة أو المعاد تدويرهاتوفر الهالو /[هاء]: ٢٦مقرر المشروع   -هاء 

 مقدم من أستراليا والنرويج والواليات المتحدة األمريكية

  إن االجتماع السادس والعشرين لألطراف يقرر:
 ومع ،٢٠٠٩ه يف عام ؤ ونات لالستخدامات اخلاضعة للرقابة قد مت إلغالأن اإلنتاج العاملي للها إذ يدرك

ذلك هناك بعض االستخدامات املتبقية، وبصفة خاصة يف جمال الطريان املدين، اليت ال تزال تعتمد على 
 املستعادة، أو املعاد تدويرها، أو املستخلصة ألغراض السالمة من احلرائق، خمزونات للهالونات

تعادة، أو املعاد تدويرها، أنه رغم اجلهود الرامية إىل تقييم مدى توفر خمزونات اهلالونات املس وإذ يالحظ
أو املستخلصة اليت ميكن احلصول عليها، ال يزال هناك عدم يقني بشأن كمية اهلالونات املستعادة، أو املعاد 

 تدويرها، أو املستخلصة اليت ميكن احلصول عليها ملواصلة استخدامها، كما هو احلال يف جمال الطريان املدين،

إذ و الستخدام اهلالونات يف السفن اجلديدة،  ١٩٩٢رية الدولية يف عام إىل حظر املنظمة البح وإذ يشري
 يالحظ أن السفن اليت تستخدم اهلالونات ما برحت ُتسحب من اخلدمة يف الوقت احلايل،

 ٩- ألف ٣٨و ٩- ألف ٣٧إىل قراري اجلمعية العمومية ملنظمة الطريان املدين الدويل  وإذ يشري أيضاً 
حلاجة املاسة ملواصلة استحداث وتنفيذ استخدام بدائل للهالونات يف قطاع الطريان اللذين أعربت فيهما عن ا

املدين، ودعت الدوائر الصناعية إىل استخدام بدائل يف نظم إطفاء احلرائق يف دورات املياه يف الطائرات احلديثة 
، ويف ٢٠١٦د عام ، ويف مطافئ احلرائق اليدوية يف هذه الطائرات بع٢٠١١التصميم واإلنتاج بعد عام 
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نظم اإلطفاء يف الوحدات اإلضافية لتوليد الطاقة املستخدمة يف الطائرات املصممة حديثًا بعد عام و احملركات، 
 ،٢٠١٦ه اجلمعية العمومية يف عام ، ويف خمازن البضائع يف الطائرات احلديثة يف موعد حتدد٢٠١٤

ا أن واردات وصادرات اهلالونات املستعادة، أ وإذ يالحظ و املعاد تدويرها، أو املستخلصة مسموح 
مبوجب بروتوكول مونرتيال، وأن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجد أنه قد ال يكون من احملتمل أن يتوافق 
توزيع خمزونات اهلالونات املستعادة، أو املعاد تدويرها، أو املستخلصة يف الوقت احلايل مع االحتياجات املتوقعة 

 ذه املخزونات،من ه

بشأن واردات وصادرات اهلالونات املستعادة، أو املعاد تدويرها،  ٢١/٧من املقرر  ٣إىل الفقرة  وإذ يشري
 أو املستخلصة، 

التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الذي ُقدم لألطراف قبل  وإذ يأخذ يف االعتبار
 لعامل املفتوح العضوية، مبا يف ذلك املعلومات عن البدائل، االجتماع الرابع والثالثني للفريق ا

ا الوطنية   -  ١ يشجع األطراف على التواصل، عن طريق مسؤويل األوزون الوطنيني لديها، مع سلطا
ا استعادة اهلالونات، أو إعادة تدويرها، أو استخالصها لتلبية  للطريان املدين للتوصل إىل فهم للكيفية اليت يتم 

يري النقاء الستخدام الطريان لتزويد شركات النقل اجلوي لتلبية احتياجات الطريان املدين اجلارية، وبشأن أي معا
إجراءات وطنية جيري اختاذها للتعجيل بعملية االستعاضة عن اهلالونات يف استخدامات الطريان املدين على 

 ؛٩- ألف ٣٨و ٩-  ألف ٣٧ الدويل يف قراريها النحو الذي دعت إليه اجلمعية العمومية ملنظمة الطريان املدين

من هذا املقرر إىل أمانة األوزون حبلول  ١األطراف على تقدمي املعلومات وفقًا للفقرة أيضًا يشجع   -  ٢
 ؛ ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١

يدعو األطراف إىل إعادة تقييم أي قيود وطنية مفروضة على االسترياد والتصدير خبالف متطلبات   -  ٣
ص بغية تيسري استرياد وتصدير اهلالونات املستعادة واملعاد تدويرها واملستخلصة، وإدارة خمزونات هذه الرتخي

دف متكني مجيع األطراف من تلبية االحتياجات املتبقية وفقاً للنظم احمللية، حىت مع انتقال األطراف  اهلالونات 
  إىل استخدام بدائل اهلالونات؛

التابعة  يارات التقنية للهالوناتوجيا والتقييم االقتصادي عن طريق جلنة اخليطلب إىل فريق التكنول  -  ٤
 له:

أن يستمر يف التواصل مع منظمة الطريان املدين الدويل لتسهيل االنتقال إىل مرحلة استخدام بدائل   )(أ
املتاحة من  ١٣٠١- واهلالون ١٢١١-  اهلالونات، وأن يتصل باملنظمة البحرية الدولية لتقدير كمية ونقاء اهلالون

تفكيك السفن، وأن يبلغ األطراف بشأن املعلومات عن املخزونات العاملية من اهلالونات املستعادة يف تقريره 
 ؛٢٠١٥املرحلي لعام 

أن يقدم تقريرًا عن البدائل املوجودة والناشئة للهالونات، مبا يف ذلك املعلومات عن خصائصها   (ب)
 تخدامات الطريان؛الس ومعدل اعتمادها، وخصوصاً 

أن يطلب إىل أمانة األوزون أن تقدم تقريرًا إىل األطراف، قبل االجتماع السادس والثالثني للفريق   -  ٥
 ؛١العامل املفتوح العضوية، بأي معلومات تقدمها األطراف وفقاً للفقرة 
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 اإلطالقات ونواتج التحلل وفرص خفض اإلطالقات/[واو]: ٢٦مقرر المشروع   - واو

 مقدم من االتحاد األوروبيطلب 

  إن االجتماع السادس والعشرين لألطراف يقرر:
دال من بروتوكول مونرتيال  ٢االلتزامات بضمان تطبيق التدابري الرقابية مبوجب املادة  إذ يضع يف االعتبار

 بشأن إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون، 

بني االنبعاثات املبلغ عنها والرتكيزات املالحظة يف الغالف جمددًا عن قلقه إزاء الفرق الكبري  وإذ يعرب
اجلوي، مما يشري إىل أّن كميات انبعاثات املواد املستنفدة لطبقة األوزون النامجة عن إنتاج املواد املستنفدة لطبقة 

ا أقل بكثري من الكميات احلقيقية،  ا أقل بكثري  أنو األوزون، وإنتاج املواد الكيميائية األخرى املبلغ بشأ تقديرا
 من الواقع،

 لكربون والفرص املتاحة لتخفيضها،بشأن مصادر انبعاثات رابع كلوريد ا، ١٨/١٠إىل املقّرر  وإذ يشري

على تقدمي التقارير الصادرة من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفريق التقييم العلمي،  وإذ يشجع
وفر معلومات متسقة ومتماسكة، وتقدم املشورة بشأن التكنولوجيا، والعلوم، وفريق تقييم اآلثار البيئية اليت ت

 واآلثار البيئية، والسالمة املرتبطة باملواد املستنفدة لطبقة األوزون وبدائل هذه املواد،

 يف ختفيض االنبعاثات واإلطالقات إىل مستويات الرتكيز األساسية، وإذ يرغب

 لديها أي إنتاج للمواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك اإلنتاجيطلب إىل األطراف اليت يوجد   -  ١
 املشرتك أو الثانوي، أن تقوم مبا يلي: 

 أن تستعرض كميات ومصادر اإلطالقات ومنتجات التحلل املتوقعة؛  (أ)

]، عن طريق أمانة األوزون، ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١أن تزود أفرقة التقييم يف موعد أقصاه [  (ب)
(أ) من هذا املقرر، اليت ينبغي أن تتضمن معلومات عن الطاقة اإلنتاجية،  ١علومات املشار إليها يف الفقرة بامل

والتكنولوجيا املستخدمة للتحكم يف اإلطالقات، وأساليب القياس والرصد املستخدمة، واملمارسات اإلدارية 
 القائمة؛

د غري مستنفدة لطبقة األوزون ُتستخدم فيه مواد يطلب إىل األطراف اليت يوجد لديها أي إنتاج ملوا  -  ٢
 مستنفدة لطبقة األوزون كمواد وسيطة أن تقوم مبا يلي:

أن تستعرض مسارات اإلنتاج ذات الصلة، وكمية ومصادر إطالق املواد املهلَجَنة، ومنتجات   (أ)
 التحلل املتوقعة؛

]، عن طريق أمانة األوزون، ٢٠١٦ناير كانون الثاين/ي  ١أن تزود أفرقة التقييم يف موعد أقصاه [  (ب)
(أ) من هذا املقرر، واملعلومات عن أفضل التقنيات املتوفرة املستخدمة  ٢باملعلومات املشار إليها يف الفقرة 

 خلفض اإلنبعاثات، فضًال عن طرق القياس والرصد املستخدمة، واملمارسات اإلدارية القائمة؛

ييم االقتصادي أن ينظر، يف إطار التقييم الذي سيجريه [يف عام يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتق  -  ٣
]، يف بدائل املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف االستخدامات املعفاة، مثل عوامل التصنيع، واملواد ٢٠١٦

دام يف البدائل األخرى، مبا فيها البدائل غري التقليدية للمنتجات اليت ُتصنع باستخ الوسيطة، وأن يبحث أيضاً 
للجدوى التقنية واالقتصادية خلفض أو  عوامل التصنيع واملواد الوسيطة املستنفدة لطبقة األوزون، وأن يقدم تقييماً 

ا من إطالقات؛  إلغاء هذه االستخدامات، وما يتصل 
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مبضاهاة املعلومات املتعلقة باإلطالقات، ومنتجات  تقوم معاً  أفرقة التقييم الثالثة أنيطلب إىل   -  ٤
تحلل، وأن تقرتح أساليب وممارسات جيدة لرصدها، مع مالحظة أن األفرقة ينبغي أن تستعرض الفرق الكبري ال

بني االنبعاثات املبلغ عنها وتلك املستنبطة من قياسات الغالف اجلوي، وأن تقدم، مع مراعاة الكميات املنبعثة 
االنبعاثات، واإلطالقات، ومنتجات التحلل على  يربز االتساق فيما بينها آلثار من الكميات املخزونة، توضيحاً 

 صحة اإلنسان وعلى النظم اإليكولوجية؛

ا يف تقرير جتميعي  أفرقة التقييم الثالثةيطلب إىل   -  ٥ أن تنسق النتائج اليت تتوصل إليها وتبلغ بشأ
، ونتائج الدراسة اليت أُعدت من هذا املقرر ٢و ١للفقرتني  يأخذ يف االعتبار املعلومات الواردة من األطراف وفقاً 

والعشرين] لألطراف [يف عام ذا الشأن إىل االجتماع [الثامن  من هذا املقرر، وأن تقدم تقريراً  ٣وفقا للفقرة 
 ؛]٢٠١٦

مركبات الكربون الهيدروكلورية  يتجار فإلالتدابير الرامية إلى تيسير رصد ا]: زاي/[٢٦مقرر المشروع   - زاي 
 تعاضةفلورية ومواد االس

 طلب مقدم من االتحاد األوروبي

  إن االجتماع السادس والعشرين لألطراف يقرر:
الجتماع األطراف بشأن الرموز اجلمركية املتعلقة  ٢٦/ ١١و ١٠/١٨و ٩/٢٢إىل املقررات  إذ يشري

 لصدد،باملواد املستنفدة لطبقة األوزون، والتعاون بني أمانة األوزون ومنظمة اجلمارك العاملية يف هذا ا

جتار غري املشروع يف املواد املستنفدة إلإىل مقررات اجتماع األطراف اليت ترمي إىل منع ا وإْذ ُيشري أيضاً 
 ،١٩/١٢و ١٨/١٨، و١٧/١٦، و١٦/٣٣، ١٤/٧لطبقة األوزون، وخاصة املقررات 

ية فلورية أنه على الرغم من القيود املفروضة على استهالك مركبات الكربون اهليدروكلور  وإْذ ُيالحظ
مليون طن من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  ١مبوجب أحكام بروتوكول مونرتيال، ال يزال هناك أكثر من 

إىل  يمتداولة يف التجارة العاملية، وأن اإلجتار غري املشروع يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد يؤد
 هذه املواد، مالتخلص التدرجيي من استخدااإلخالل بعملية 

أنه يف إطار التجارة الدولية، يستعاض عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبواد بديلة  وإْذ ُيالحظ
لورية املتداولة فت الكربون اهليدرو تشمل مركبات الكربون اهليدروفلورية، وأنه من املتوقع أن تزداد كميات مركبا

 عاملياً،

أن الطريقة الرئيسية اليت يستخدمها املهربون يف إخفاء الطبيعة الفعلية ملركبات الكربون  وإذ يدرك
اهليدروكلورية فلورية املتداولة يف التجارة الدولية هو اإلعالن املخادع عنها، ووضع بطاقة وسم تشري إىل أحد 

ورية فلورية وإن كانت ال ختضع للرقابة مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت هي بدائل ملركبات الكربون اهليدروكل
باستخدام ترميز النظام احلايل املنسق  ]أ١٣٤- مركب الكربون اهليدروفلوري وخباصة[مبوجب بروتوكول مونرتيال، 

لتوصيف السلع األساسية لرتميز هذه املواد، والذي ال يُعىن بصفة حمددة مبركب الكربون اهليدروفلوري وإمنا 
لكيميائية األخرى املستنفدة لطبقة األوزون، مما جيعل من الصعب على السلطات اجلمركية يشمل بعض املواد ا

 أن تتعرف على الطبيعة غري املشروعة للصادرات أو الواردات ذات الصلة،

أمهية التصنيف املخصص للسلع ملنع اإلجتار غري املشروع ولتحقيق التأثري اإلجيايب  وإذ يضع يف االعتبار
النظام اجلديد املوحد لتصنيف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي اعتمدته منظمة اجلمارك فيما يتعلق ب
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، والنظام اجلديد لتنسيق تصنيف املزائج اليت حتتوي ٢٠١٢العاملية، والذي دخل حيز النفاذ يف كانون الثاين/يناير 
بات الكربون اهليدروفلورية، أو املواد الكيميائية على مواد من بينها مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومرك

 دخال حيز النفاذ يف وقت سابق، نذيلاملتعددة الفلور ال

أن قواعد منظمة اجلمارك العاملية تشرتط على أي تطبيق لتعديل نظام تنسيق  يف االعتبار أيضاً  وإْذ يضع
 التصنيف هذا أن يتم قبل بضع سنوات،

إجراء االتصال مبنظمة اجلمارك العاملية بشأن إمكانية تصميم رموز فردية يطلب إىل أمانة األوزون   - ١
مركبات و للنظام املنسق لوصف السلع بالنسبة ملعظم مواد االستعاضة عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، 

املصنفة يف إطار  ارة،األكثر تداوًال يف التج ة]ستثناء مركبات الكربون اهليدروفلورياب[الكربون الكلورية فلورية 
 ينحصرهلذه املواد  أمهية وجود تصنيف مجركي خمصص توضيحل وذلك ،٢٩٠٣,٣٩النظام املنسق حتت الرمز 

مركبات الكربون الكلورية فلورية، و منع اإلجتار غري املشروع يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف  اهلدف منه
املشاورات يف أسرع وقت ممكن على أال يتجاوز تاريخ انعقاد االجتماع إبالغ مجيع األطراف بشأن نتائج هذه و 

 ؛٢٠١٥اخلامس والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية املقرر عقده يف 

يشجع األطراف اليت هي أطراف متعاقدة يف االتفاقية الدولية املتعلقة بالنظام املنسق لوصف السلع   - ٢
تسنح هلا، يف مسألة الطلب إىل منظمة اجلمارك العاملية تصنيف مجركي  يف أول فرصة وترميزها بأن تنظر،

 من هذا املقرر؛ ١ستعاضة املشار إليها يف الفقرة الخمصص ملواد ا

املنسق  يشجع [يطلب] إىل األطراف اليت هي أطراف متعاقدة يف االتفاقية الدولية املتعلقة بالنظام  -٣[
مجركية  أن تنظر، يف إنشاء رموز يت هي يف وضع ميكنها من القيام بذلك]الو لتوصيف السلع األساسية وترميزها [

من هذا املقرر إلدراجها يف نظمها  ١ستعاضة املشار إليها يف الفقرة ال[مستوى األرقام الثمانية] ملواد ا [وطنية]
شار إليها يف امل اجلديدة النظام املنسق تصنيفاتاخلاصة للتصنيف اجلمركي كإجراء مؤقت [إىل حني استحداث 

 ].]١الفقرة 

  مذكرة تفسيرية
جيري حاليًا تصنيف مجيع مركبات الكربون اهليدروفلورية طبقًا للنظام املنسق لتوصيف السلع األساسية 

لذلك، فإن موظفي اجلمارك ال ميكنهم و  الذي يشمل أيضًا املركبات املهلجنة. ٢٩٠٣,٣٩وترميزها حتت الرمز 
مركب كربون هيدروفلوري معني أم  يجلمركي، ما إذا كانت املادة املتداولة جتاريًا هالتحديد، على أساس الرمز ا

ال، كما ال يستطيعون احلكم مبا إذا كانت هذه املادة هي مركب كربون هيدروفلوري، أو مركب ُمهلجن آخر 
هليدروكلورية فلورية مركبات الكربون ا يف عو شر جتار غري املإلوهذا يُيسر ا ُمصنف حتت نفس رمز النظام املنسق.

أغلب األحيان بطريقة إعالن مجركي خمادع عن مركبات الكربون اهليدروكلورية  يفوهلا يف الوقت احلايل االيت يتم تد
ا مركبات كربون هيدروفلورية، (عادة مركب الكربون اهليدروفلوري أ، ولكن تستخدم أيضاً ١٣٤-  فلورية على أ

أ، أو مركب الكربون ١٥٢-وفلورية األخرى مثل مركب الكربون اهليدروفلوري أمساء بعض مركبات الكربون اهليدر 
ومن شأن استحداث رموز النظام املنسق الفردية ملعظم مركبات الكربون اهليدروفلورية  ).٣٢- اهليدروفلوري 

، ٣٢- أ، ومركب الكربون اهليدروفلوري ١٣٤- التجارة (مثل مركب الكربون اهليدروفلوري  يفاألكثر تداوًال 
- أ، ومركب الكربون اهليدروفلوري ١٥٢-، ومركب الكربون اهليدروفلوري ٢٣-ومركب الكربون اهليدروفلوري 

هـ أ) أن يساعد سلطات اجلمارك على إجراء عمليات فحص أكثر استهدافًا بشأن اإلعالنات اجلمركية  ٢٢٧
 أي وضع للعالمات املضللة.و من أجل اكتشاف أي خداع ممكن، 
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بني مركبات الكربون اهليدروفلورية واملواد الكيميائية  ذلك، فمن شأن التمييز األكثر وضوحاً عالوة على 
املتعددة الفلور، واملواد املفلورة األخرى أن يُيسر رصد االنتقال من مرحلة استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية 

 تخدام إحصاءات اجلمارك هلذا الغرض.فلورية إىل مرحلة استخدام املواد البديلة على حنو يساعد على اس

وميكن اقرتاح التصنيف املنسق اجلديد احملتمل التايل ملركبات الكربون اهليدروفلورية (هيكل اجلزء من النظام 
املنسق الذي ُتصنف وفقًا له حاليًا مركبات الكربون اهليدروفلورية ُمدرَج أيضًا للمقارنة)، رغم أنه من الواضح أن 

  ئي يف هذه املسألة ينبغي أن تتخذه جلنة استعراض النظام املنسق لتوصف السلع األساسية وترميزها.القرار النها
‘‘ حلقيةالال المشتقات المفلورة، المبرومة أو المأيدنة للهيدروكربونات’’الهيكل الحالي للفرع المعنون 

  ٢٩٠٣ا هللنظام المنسق لوصف السلع وترميز التابعة للقسم الفرعي 
النظام  الرمز يف
 التعليقات اسم املركب املنسق

 ومة، واملعاجلة باأليودين من اهليدروكربونات الالحلقيةرب املشتقات املفلورة، وامل
ثاين بروميد اإليثيلني (املنظمة الدولية لتوحيد  ٢٩٠٣,٣١

 ثاين بروميد اإليثان)- ٢-١املقاييس (
 

ومن ضمن ما تشمل مركبات الكربون   أخرى  ٢٩٠٣,٣٩
 دروفلورية ومركبات الكربون البريوفلوريةاهلي

رومة، والمعالجة باأليودين من الهيدروكربونات بالمشتقات المفلورة، والم’’الهيكل المقترح للقسم المعنون 
 من النظام المنسق ٢٩٠٣من القسم الفرعي ‘‘ الالحلقية

الرمز يف النظام 
  املنسق

 صف)املركب (املختصر العام أو الو   املركب (االسم)

  ومة، واملعاجلة باأليودين من اهليدروكربونات الالحلقيةرب املشتقات املفلورة، وامل
ثاين بروميد اإليثيلني (املنظمة الدولية لتوحيد  ٢٩٠٣,٣١

 ثاين بروميد اإليثان)- ٢-١املقاييس (
 

 ٣٢-مركب الكربون اهليدروفلوري  ثنائي فلورو امليثان ٢٩٠٣,٣٢
كلورو مخاسي فلورو و مليثان، ثالثي فلورو ا ٢٩٠٣,٣٣

  ثالثي كلورو امليثان - ١،١،١وااليثان، 
، ومركب ٢٣-مركب الكربون اهليدروفلوري 

مركب و ، ١٢٥ -الكربون اهليدروفلوري 
 أ١٤٣ -الكربون اهليدروفلوري 

 أ١٥٢ -مركب الكربون اهليدروفلوري  كلور ثنائي الفلورو اإليثان  -١،١ ٢٩٠٣,٣٤
 أ١٣٤ -مركب الكربون اهليدروفلوري  ثنائي كلورو رباعي فلورو االيثان - ٢ ،١،١،١ ٢٩٠٣,٣٥
مركبات الربوبان اخلماسية الفلور، ومركبات  ٢٩٠٣,٣٦

الربوبان السداسية الفلور، ومركبات الربوبان 
 السباعية الفلور

 -وتشمل مركبات الكربون اهليدروفلوري 
هـ أ،  ٢٣٦ج ب، و ٢٣٦هـ أ، و ٢٢٧

 وأ ٢٤٥ج أ، و ٢٤٥أ، وو  ٢٣٦و
مشتقات مفلورة أخرى للهيدروكربونات  ٢٩٠٣,٣٧

  الالحلقية
 مركبات الكربون اهليدروفلورية األخرى 

مشتقات مفلورة أخرى للهيدروكربونات  ٢٩٠٣,٣٨
 الالحلقية

 كل املواد الكيميائية املتعددة الفلور

 ليودربومة، واملعاجلة بااملشتقات املفلورة، وامل مواد أخرى ٢٩٠٣,٣٩
 من اهليدروكربونات الالحلقية 
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مع مراعاة حقيقة أن جلنة االستعراض التابعة للنظام املنسق لتوصيف السلع وترميزها ال جتتمع سوى 
مرتني كل سنة، وعادة ما تعقد العديد من اجللسات لالتفاق على الشكل النهائي لتعديل املقرتح، وأن اإلجراء 

ة يف االتفاقية الدولية للنظام املنسق لتوصيف السلع وترميزها ومنظمة اجلمارك اخلاص مبوافقة األطراف املتعاقد
العاملية على أي تعديل هو إجراء معقد، ويتطلب بصفة خاصة إبالغ كل األطراف يف النظام املنسق بأي تعديل 

ح أي تعديل تكون منظمة اجلمارك العاملية قد وافقت عليه قبل األول من نيسان/أبريل من أي سنة، ال يصب
كانون الثاين/يناير من العام الثاين لتاريخ اإلشعار. فإذا جاء اإلشعار عقب األول   ١ساري املفعول إال اعتباراً من 

كانون الثاين/يناير من العام الثالث من تاريخ   ١من نيسان/أبريل، جيوز أن يصبح التعديل ساري املفعول يف 
وينبغي أن تبدأ التحضريات  ،٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ١التعديل يف  اإلشعار، رغم فوات األوان لسريان مفعول

 للجولة املقبلة يف أقرب وقت ممكن.

وكتدبري انتقايل، ينبغي ألى تعديل على رموز النظام املنسق لكي يصبح ساري املفعول أن تستخدم 
ا من  أجل حتديد أكثر مركبات الكربون األطراف الرموز ذات الثمانية أرقام يف نظم التصنيف اجلمركي اخلاصة 

ا، ويفضل استخدام نفس الفئات لتيسري مضاهاة البيانات اليت يتم مجعها فيما بني و مراجعة  اهليدروفلورية صلة 
  األطراف.

مشاريع المقررات بشأن بنود جدول األعمال األخرى بما في ذلك المسائل المالية والمسائل   - ثالثاً 
  المتعلقة بالميزانية 

  /[ألف ألف]: التقارير المالية وميزانيات اتفاقية فيينا١٠مشروع المقرر    -ألف
  ألطراف يقرر:ا العاشر ملؤمترإن االجتماع 

  بشأن املسائل املالية، ٩/٣ إىل املقرر إذ يشري
 حلماية طبقة األوزون لفرتة السنتنيعن الصندوق االستئماين التفاقية فيينا بالتقرير املايل  وإذ حييط علماً 

  ،٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١املنتهية يف  ٢٠١٣ – ٢٠١٢
  على حنو فعال، اتفاقية فيينالتنفيذ  جزءاً مكمًال ضرورياً بأن املسامهات الطوعية تشكل  وإذ يقرّ 

ا  وإذ يرحب   ،التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزونملالية الصندوق االستئماين  الناجعةمبواصلة األمانة إدار
املنتهية  ٢٠١٣- ٢٠١٢ق االستئماين لفرتة السنتني ط علمًا مع التقدير بالبيان املايل للصندو حيي  -  ١

مقارنًة بالنفقات  ٢٠١٣وعام  ٢٠١٢والتقرير عن النفقات الفعلية لعام  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١يف 
  املوافق عليها هلاتني السنتني؛

تياطي تشغيلي يف امليزانية بغرض توفري بعض املرونة يف املائة كاح ٢يوافق على وضع مبلغ يعادل [  -  ٢
  تغريات غري املتوقعة]؛ليف متويل األنشطة غري املتوقعة وحتسباً ل

يف املائة من امليزانيات املقرتحة الستخدامه  ١٥[يوافق على إنشاء احتياطي رأمسال عامل يعادل    -  ٣
  ]؛يف تغطية النفقات النهائية يف إطار الصندوق االستئماين

دوالر] وميزانية عام [×× مببلغ قدره للصندوق االستئماين  ٢٠١٤يوافق على امليزانية املنقحة لعام   -  ٤
مببلغ قدره  ٢٠١٧دوالر] وميزانية عام [×× مببلغ قدره  ٢٠١٦دوالر] وميزانية عام [×× مببلغ قدره  ٢٠١٥
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اشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع لتقرير االجتماع الع[××] دوالر] وفق ما هو مبني يف املرفق [×× 
  )١(السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛

دوالر] يف عام [×× ومبلغ قدره  ٢٠١٥دوالر] يف عام [×× يأذن لألمانة بسحب مبلغ قدره   -  ٥
ق بغرض خفض من الرصيد املتبقي للصندو  ،على التوايل ،٢٠١٧دوالر] يف عام [×× ومبلغ قدره  ٢٠١٦

  الرصيد املتبقي؛
أعاله، أن املسامهات اليت ستدفعها  ٥يضمن، يف ضوء عمليات السحب املشار إليها يف الفقرة   -  ٦

 [××]وفق ما هو مبني يف املرفق  ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥دوالر] لكل عام من األعوام [×× األطراف تبلغ 
ينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول لتقرير االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية في

  مونرتيال؛
ا املستقبلية كاملًة ويف    -  ٧ ا املتبقية وكذلك مسامها حيث مجيع األطراف على أن تسدد مسامها
  احلال؛

يطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ميدد فرتة عمل الصندوق االستئماين   -  ٨
  .٢٠٢٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت 

يف الوثيقة  ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥ لألعوام ات املقرتحةوامليزاني ٢٠١٤مالحظة: ترد امليزانية املنقحة لعام 
UNEP/OzL.Conv.10/4 تناقشها األطراف وتوافق عليها.. وسرتفق هذه امليزانيات باملقرر بعد أن  

  بروتوكول مونترياللمالية وميزانيات ]: التقارير األف ألف/[٢٦مشروع المقرر    -باء 
  إن االجتماع السادس والعشرين لألطراف يقرر:

  نية وميزانيات بروتوكول مونرتيال،ة للصناديق االستئمااملالي التقاريربشأن  ٢٥/٢٠إىل املقرر  إذ يشري
ملستنفدة لطبقة بالتقرير املايل للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد ا وإذ حييط علماً 

  ،٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١املنتهية يف  ٢٠١٣-٢٠١٢سنة األوىل من فرتة السنتني األوزون لل
  بأن املسامهات الطوعية تشكل مكوناً رئيسياً لتنفيذ بروتوكول مونرتيال على حنو فعال، وإذ يقرّ 

ا  وإذ يرحب   ين لربوتوكول مونرتيال،ملالية الصندوق االستئما الناجعةمبواصلة األمانة إدار
يف املائة كاحتياطي تشغيلي يف امليزانية بغرض توفري بعض املرونة  ٢[يوافق على وضع مبلغ يعادل   -  ١

  لتغريات غري املتوقعة]؛ليف متويل األنشطة غري املتوقعة وحتسباً 
] لعام دوالر [×× ] وامليزانية البالغةدوالر [××مببلغ قدره  ٢٠١٤يوافق على تنقيح ميزانية عام   -  ٢
  )٢(، وفق ما هو مبني يف املرفق األول بتقرير االجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛٢٠١٥

 ]دوالر [××قدره ومبلغ  ٢٠١٤يف عام  ]دوالر [×× قدره يأذن لألمانة أن تقوم بسحب مبلغ  -  ٣
  ؛]دوالر [××وقدره  ٢٠١٦، ويسجل السحب املقرتح لعام ٢٠١٥يف عام 

                                                           
)١(  UNEP/OzL.Conv.10/[XX]-UNEP/OzL.Pro.26/[XX].  
)٢(  UNEP/OzL.Pro.26/[XX]. 
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، املسامهات اإلمجالية اليت من هذا املقرر ٣يقّر، كنتيجة للسحوبات املشار إليها يف الفقرة   -  ٤
البالغة  ٢٠١٦، ويسجل قيمة مسامهات عام ٢٠١٥و ٢٠١٤لعامي  ]دوالر [××ستسددها األطراف وقدرها 

  ؛العشرين لألطرافس و سادلتقرير االجتماع ال [××]، على النحو الوارد يف املرفق ]دوالر [××
يف املرفق  ٢٠١٦واملسامهات اإلرشادية لعام  ٢٠١٥أن تدرج مسامهات فرادى األطراف لعام   -  ٥

  س والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛سادلتقرير االجتماع ال [××]
لتغطية يف املائة من امليزانية السنوية،  ١٥ قدرهمبستوى  رأس املال العامليعيد تأكيد احتياطي   -  ٦

  النفقات النهائية يف إطار الصندوق االستئماين؛
يطلب إىل األمانة أن تسجل يف التقارير املالية القادمة للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا   -  ٧

جمموع االحتياطيات وأرصدة ’’حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونرتيال، املبالغ النقدية احلاضرة يف باب 
  وكذلك املسامهات اليت مل يتم استالمها بعد؛‘‘ الصناديق
يشجع األطراف وغري األطراف وسائر أصحاب املصلحة على املسامهة ماليًا وبوسائل أخرى   -  ٨

ا الفرعية على مواصلة املشاركة يف أنشطة التقييم مبوجب الربوتوكول؛   ملساعدة أعضاء أفرقة التقييم الثالثة وهيئا
والسنوات السابقة،  ٢٠١٤لعام ا سدد مسامهاتن عددًا من األطراف مل يشري مع القلق إىل أ  -  ٩

ا القادمة كاملة وعلى الفور؛ ا املتأخرة ومسامها   وحيث تلك األطراف على تسديد مسامها
يطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ميدد فرتة عمل الصندوق االستئماين   -١٠

  .٢٠٢٥ألول/ديسمرب كانون ا  ٣١حىت 
يف الوثيقة  ٢٠١٦و ٢٠١٥وامليزانيتان املقرتحتان لعامي  ٢٠١٤مالحظة: ترد امليزانية املنقحة لعام 

UNEP/OzL.Pro.26/4.وسرتفق هذه امليزانيات باملقرر بعد أن تناقشها األطراف وتوافق عليها . 

  ٢٠١٧-٢٠١٥د األطراف للفترة دوق المتعدتجديد موارد الصن]: باء باء/[٢٦مشروع المقرر    -جيم 
  إن االجتماع السادس والعشرين لألطراف يقرر:

قدرها  ٢٠١٧-٢٠١٥يعتمد ميزانية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال للفرتة   -  ١
من تلك امليزانية سوف ُتَدبَر من مسامهات متوقعة مستحقة ] دوالر [××على أساس الفهم بأن  ]دوالر [××
] دوالر [×× ، وأن مبلغ٢٠١٤- ٢٠١٢صندوق املتعدد األطراف ومن مصادر أخرى لفرتة الثالث سنوات لل

. وتشري األطراف ٢٠١٧- ٢٠١٥سوف يتم تدبريها من الفوائد املستحقة للصندوق أثناء فرتة الثالث سنوات 
ا مبرحلة انتقال خ  ٢٠١٤ - ٢٠١٢الل الفرتة إىل أن املسامهات املستحقة من بعض األطراف اليت متر اقتصادا

  ؛]دوالر [×× تَبُلغ
] دوالر [××يعتمد جدول االشرتاكات للصندوق املتعدد األطراف على أساس جتديد موارد قدره   -  ٢

لتقرير [××] كما يظهر يف املرفق   ٢٠١٧لعام  ]دوالر ××و[، ٢٠١٦لعام ] دوالر ××و[ ٢٠١٥لعام 
 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛ السادسفيينا واالجتماع  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية العاشراالجتماع 

- ٢٠١٥تتخذ اللجنة التنفيذية من التدابري ما يضمن، بقدر اإلمكان، ربط امليزانية ككل للفرتة   -  ٣
اية  ٢٠١٧ أن تسدد  ٥من املادة  ١، وأنه ينبغي لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة ٢٠١٧يف موعد غايته 

ا يف مواعيدها احملددة طبقاً للفقرة اشرتا    .١١/٦من املقرر  ٧كا
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: تمديد أجل آلية سعر الصرف الثابت ليشمل تجديد موارد الصندوق ]جيم جيم[/٢٦المقرر مشروع   -دال 
 ٢٠١٧-٢٠١٥لفترة لالمتعدد األطراف 

  إن االجتماع السادس والعشرين لألطراف يقرر:
 ؛]٢٠١٧-٢٠١٥[يد أجل آلية سعر الصرف الثابت ليشمل الفرتة أن يوعز إىل أمني اخلزانة بتمد  -  ١

ا يف الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول أن تقوم األطراف اليت ختتار تسديد   -  ٢ مسامها
ا على أساس متوسط سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة لفرتة مونرتيال  ا احمللية حبساب مسامها بعمال

 ؛]٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١[تة اليت تبدأ يف األشهر الس

ا احمللية، عمًال بآلية سعر الصرف الثابت، الدفع   -  ٣ أن تواصل األطراف اليت ال ختتار التسديد بعمال
 أدناه؛ ٤بدوالرات الواليات املتحدة رهناً مبراعاة الفقرة 

فرتة السنوات الثالث [سامهاته يف غضون جيوز ألي طرف تغيري العملة اليت خيتارها لتسديد م أنه ال  -  ٤
 ؛]٢٠١٧-٢٠١٥

أن تقتصر أهلية استخدام اآللية على األطراف اليت ال تتجاوز تقلبات معدل التضخم فيها نسبة   -  ٥
 وفق األرقام املنشورة الصادرة عن صندوق النقد الدويل بالنسبة لفرتة السنوات الثالث السابقة؛ ،يف املائة [××]

ا للصندوق املتعدد األطراف بالكامل ويف أقرب وقت أن حيث ا  -  ٦ ألطراف على أن تسدد مسامها
  ؛١١/٦من املقرر  ٧ممكن، وفقاً للفقرة 

- ٢٠١٨[أن يوافق على أنه إذا تقّرر استخدام آلية سعر الصرف الثابت عند جتديد املوارد للفرتة   -  ٧
ا احمللتسديد األطراف اليت ختتار ال تقوم ،]٢٠٢٠ ا على أساس متوسط سعر الصرف بعمال ية حبساب مسامها

  .]٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ١[اليت تبدأ يف  الستة املعمول به يف األمم املتحدة لفرتة األشهر
  داريةاإلمسائل بال المتعلقةمقررات المشاريع   -  رابعاً 
على اتفاقية فيينا،  : حالة التصديق]ألف ألف ألف[/٢٦و ]ألف ألف ألف[/١٠ ينالمقرر  امشروع  - ألف

  مونتريال ومونتريال وبيجين لبروتوكول لندن وكوبنهاجنوبروتوكول مونتريال وتعديالت 
  ؤمتر األطراف يقرر ما يلي:االجتماع العاشر ملإن 
  :يقرر ما يلي ألطرافل السادس والعشرين جتماعاالإن 
ة طبقة األوزون وبروتوكول مونرتيال على اتفاقية فيينا حلماي التصديق العاملييشري مع الرضى إىل   -  ١

  ؛مونرتيال وتعديالت لندن وكوبنهاجن ومونرتيال وبيجني لربوتوكول بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
] طرفًا قد صّدق على تعديل ١٩٥[، كان ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١يشري إىل أنه، حىت   -  ٢

  بيجني لربوتوكول مونرتيال؛
، بيجني لربوتوكول مونرتيال تعديلبعد على  امل تصدق انتلال ان] [و] [موريتانيا][كازخستحيث   -  ٣

  .ضرورة مشولية املشاركة لضمان محاية طبقة األوزون ا، وأن تراعيإليه اه أو تنضمأو تقبالأن تصدقا عليه على 
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   : عضوية لجنة التنفيذ]باء باء باء[/٢٦مشروع المقرر   - باء
  :يقرر ما يلي ألطرافل العشرينالسادس و  جتماعاالإن 
ا جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول   -  ١ يالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت 

  ؛٢٠١٤مونرتيال يف عام 
كأعضاء يف اللجنة ملدة عام  ولبنان ،وكندا ،وغانا ،واجلمهورية الدومينيكية ،بولنداوضع يؤكد   -  ٢

  ١. أعضاء يف اللجنة ملدة عامني اعتبارًا من ..... و ........ و ..... و ..... .. و....آخر، واختيار .
  ؛٢٠١٥كانون الثاين/يناير 

.. نائبًا للرئيس ومقرراً للجنة التنفيذ ملدة عام واحد ..... للعمل رئيسًا و....حييط علمًا باختيار .  -  ٣
 .٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١اعتباراً من 

  متعدد األطرافال: عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق ]جيم جيم جيم[/٢٦قرر مشروع الم  -جيم 
  :يقرر ما يلي ألطرافل السادس والعشرين جتماعاالإن 
ا اللجنة التنفيذية للصندوق   -  ١ تعدد األطراف لتنفيذ امليالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت 

  ؛٢٠١٤بروتوكول مونرتيال مبساعدة أمانة الصندوق يف عام 
... أعضاء يف اللجنة التنفيذية ..... و .... و ..... و .... و.... و..... و.......يقّر اختيار   -  ٢

  ... ...من الربوتوكول، واختيار  ٥من املادة  ١ميثلون األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
ف العاملة مبوجب تلك الفقرة ملدة .. أعضاء ميثلون األطرا..... و ..... و...... و ....... و ..... و....و..

  ؛٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١عام، اعتباراً من 
كانون   ١من  .. نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية ملدة عام، اعتباراً .... رئيسًا و....يالحظ اختيار ..  -  ٣

  .٢٠١٥الثاين/يناير 
ألطراف في لالعامل المفتوح العضوية  : الرئيسان المشاركان للفريق]دال دال دال/[٢٦مشروع المقرر   -دال 

  بروتوكول مونتريال
  :يقرر ما يلي ألطرافل السادس والعشرين جتماعاالإن 

ألطراف يف ل. رئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية ..... و .....يقّر اختيار السيد .
  .٢٠١٥بروتوكول مونرتيال لعام 

  االجتماع السابع والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال: ]هاء هاء هاء[/٢٦مشروع المقرر   - هاء
  :يقرر ما يلي ألطرافل السادس والعشرين جتماعاالإن 
تشرين [يف شهر  نريويبن لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف و العشر و  السابع يُعقد االجتماعأن 
يتم اإلعالن يف أن و ، شاور مع املكتب، ما مل جتري األمانة ترتيبات مالئمة أخرى بالت٢٠١٥ ]الثاين/نوفمرب

  لالجتماع. ينددواملكان احملوعد املأقرب وقت ممكن عن 
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  اتفاقية فييناألطراف في مؤتمر ل عشرحادي ال: االجتماع ]باء باء باء[/١٠مشروع المقرر   - واو
  ؤمتر األطراف يقرر ما يلي:االجتماع العاشر مل إن

والعشرين  التاسعاألطراف يف اتفاقية فيينا يف أعقاب االجتماع عشر ملؤمتر ادي أن يعقد االجتماع احل
 ].لألطراف يف بروتوكول مونرتيال

___________  


