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مكتب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية
فيينا لحماية طبقة األوزون

مكتب االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول
مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

االجتماع الثاني

االجتماع األول
باريس 16 ،تشرين الثاين/نوفمرب 1014
البنود  6-3من جدول األعمال املؤقت*

نجز حتى اآلن في تنفيذ المقررات ،وعرض عام لوثائق العمل ،وخريطة طريق
الم َ
العمل ُ
لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف
في بروتوكول مونتريال
مذكرة من األمانة

أوالا  -مقدمة
 - 1جيتمع مكتب االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ومكتب االجتماع اخلامس والعشرين
لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يوم األدحد  16تشرين الثاين/نوفمرب  ،1014يف الساعة  .16/00وتقدِّم هذه
املذكرة معلومات عن املسائل املدرجة يف اجلدول املؤقت لالجتماع (UNEP/Ozl.Conv.10-Bur.2/1-
يلخص اإلجراءات املتخذة بشأن املقررات اليت اعتمدها مؤمتر
 :)UNEP/OzL.Pro.26/Bur.1/1الفرع الثاين ِّ
يتضمن موجزاً لإلجراءات اليت اختذهتا األمانة بشأن
األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه التاسع؛ والفرع الثالث َّ
مقررات االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛ ويقدِّم الفرع الرابع عرضاً عاماً لوثائق
العمل اليت أُعدت لالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف
بروتوكول مونرتيال؛ ويقدِّم الفرع اخلامس معلومات تتعلّق جبدول األعمال املؤقت وخريطة طريق لتسيري
االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.
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نجز حتى اآلن في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه التاسع
الم َ
ثانيا  -العمل ُ
والمسائل ذات الصلة (البند )3
 - 1يعرض املرفق األول هبذه املذكرة عرضاً عاماً لتنفيذ املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اجتماعه
التاسع ،املعقود يف بايل يف الفرتة من  11إىل  12تشرين الثاين/نوفمرب .1011
ألف  -نتائج االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون لدى األطراف في اتفاقية فيينا (البند ( 3أ) من
جدول األعمال)
 - 3وفقاً للمقررين  6/1و 8/3ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ،تعقد أمانة األوزون كل ثالث سنوات،
بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،اجتماعاً ملديري حبوث األوزون لدى األطراف يف اتفاقية فيينا.
وعقد االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون يف جنيف يف الفرتة من  14إىل  16أيار/مايو .1014
ُ
 - 4وضم االجتماع مديري حبوث الغالف اجلوي والبحوث املتعلّقة باآلثار الصحية والبيئية لتعديل
األوزون من البلدان ،إىل جانب ممثلني للربامج الدولية ذات الصلة ،الستعراض أنشطة البحوث والرصد الوطنية
والدولية املستمرة لضمان تنسيقها على الوجه الصحيح.
 - 2وقُدِّمت عدة عروض يف االجتماع عن األنشطة الدولية والوطنية .وأجريت مناقشات بشأن أربعة
مواضيع  -ادحتياجات البحوث؛ والرصد املنتظم؛ ودحفظ البيانات واإلشراف؛ وبناء القدرات  -مع مراعاة مجيع
القضايا ذات الصلة اليت أثريت يف العروض املق ّدمة ،والتقارير الوطنية اليت ق ّدمتها البلدان قبل االجتماع،
وكذلك تقييم التقدُّم احملرز يف تنفيذ التوصيات اليت اعتمدها مديرو البحوث يف اجتماعهم األخري .وجرى
اختيار أهل الرأي واملقررين لكل موضوع وذلك لعرض وتلخيص القضايا ولصياغة توصيات .إضافة إىل ذلك،
ناقش االجتماع دحالة الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة بشأن البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة
باتفاقية فيينا وقدَّم االجتماع توصيات بشأن املضي قُدماً يف ضوء قرب انقضاء مدة الصندوق االستئماين
واملقرر الذي حيتاج مؤمتر األطراف الختاذه يف اجتماعه العاشر.
يسمى ”األهداف الشاملة“ باعتبارها خلفية
 - 6ويف التوصيات ،دح ّدد مديرو حبوث األوزون أيضاً ما ّ
تعرض صلة وسياق السياسات العامة جلميع التوصيات .وتعالِج تلك األهداف أمهية االقرتان املتشابك بني
التغريات يف املناخ
تغري املناخ وطبقة األوزون السرتاتوسفريي ،مبا يف ذلك استعادهتا .وهلذا السبب ،حتتاج ُّ
قضايا ُّ
إىل مشوهلا يف اجلهود املبذولة حلماية طبقة األوزون ،وحتتاج قدرات الرصد إىل احلفاظ عليها وتعزيزها ،وحتتاج
ويؤدي الصندوق االستئماين العام
تغيريات املناخ و ِّ
املتغريات املتصلة بطبقة األوزون إىل حتليلها دحيثما أمكنّ .
لتمويل األنشطة بشأن البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا دوراً هاماً يف دعم اجلهود املبذولة
لتحقيق تلك األهداف ومثة دحاجة إىل تكريس العمل يف بناء القدرات.
 - 7وتتاح التقارير الوطنية بشأن ّبوابة االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون على املوقع الشبكي
( .)http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/9orm/presession/default.aspxوسيكون التقرير الكامل
لالجتماع متادحاً باعتباره وثيقة معلومات أساسية ملؤمتر األطراف .وترد توصيات االجتماع يف الوثيقة
.UNEP/OzL.Conv.10/6
 - 8وقد أنشأ برنامج األمم املتحدة للبيئة ،بالتشاور مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،الصندوق
االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا ،عمالً باملقرر  1/6الصادر
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عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا .ويتلقى الصندوق االستئماين تربعات من األطراف ومن املنظمات الدولية
لغرض متويل أنشطة معيَّنة بشأن البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة باالتفاقية يف البلدان النامية والبلدان اليت
متر اقتصاداهتا مبردحلة انتقال .وبدأ الصندوق االستئماين يعمل يف شباط/فرباير  1003لفرتة عمل تستغرق
مخس سنوات تنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب  .1007وبناءً على طلب مؤمتر األطراف يف املقرر ،1/7
قام برنامج البيئة بتمديد فرتة عمل الصندوق االستئماين دحىت  31كانون األول/ديسمرب 1012.
 -9وسيتم إغالق الصندوق االستئماين يف هناية سنة  ،1012ما مل تطلب األطراف إىل برنامج البيئة متديده.
ومن املتوقَّع من مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ،يف اجتماعه العاشر ،أن ينظر يف دحالة الصندوق االستئماين
البت يف متديده إىل ما بعد سنة  .1012وكان مديرو
وأن يتخذ مقرراً بشأن املضي إىل األمام ،مبا يف ذلك ّ
حبوث األوزون استعرضوا ،كالعادة ،يف اجتماعهم التاسع ،دحالة وأنشطة الصندوق االستئماين ،نظراً لصلة تلك
األنشطة الوثيقة بالقضايا اليت يتناوهلا املديرون .وتشمل التوصيات اليت ق ّدمها مديرو حبوث األوزون يف
اجتماعهم التاسع والتوصيات اليت تتناول طريق املضي إىل األمام بالنسبة للصندوق االستئماين كي ينظر فيها
مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا.
باء -

االجتماع األول لمكتب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف (البند ( 3ب) من جدول األعمال)
 - 10انعقد االجتماع األول ملكتب االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا باالقرتان مع االجتماع
التاسع ملديري حبوث األوزون وفقاً للمقرر  6/1ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا .ودحضر االجتماع ثالثة من
أعضاء املكتب ورأس االجتماع رئيسة املكتب ،السيدة نينو شراشيدز (جورجيا) .ودحضر أولئك األعضاء أيضاً
االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون .ونظر املكتب يف ٍ
عدد من القضايا ،من بينها اإلجراء املتخذ بشأن
مقررات االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ،واستعرض التقدُّم احملرز بشأن الرتتيبات املتعلقة
باالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ،املعتَ َزم عقده يف باريس يف الفرتة من  17إىل  11تشرين
الثاين/نوفمرب  1014باالشرتاك مع االجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال .واستعرض
املكتب أيضاً التوصيات اليت ق ّدمها مديرو حبوث األوزون لألطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعهم التاسع.
 - 11وكان من االستنتاجات األساسية لالجتماع قراره باقرتاح طريقة إلدحراز تقدُّم يف املستقبل بشأن
توصيات مديري حبوث األوزون ،مبا يف ذلك بشأن الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة بشأن البحوث
والرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا ،لينظر فيها مؤمتر األطراف .ويتاح تقرير االجتماع على بوابة االجتماع
يف املوقع الشبكي ألمانة األوزون (.)http://conf.montreal-protocol.org/meeting/bureau/9cop_bureau/default aspx
وقد ترغب رئيسة مكتب اتفاقية فيينا يف إبالغ االجتماع بشأن دحالة مقرتح بصدد املضي قُدماً فيما يتعلق
بالصندوق االستئماين.

نجز حتى اآلن في تنفيذ مقررات االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول
الم َ
ثالث ا  -العمل ُ
مونتريال (البند  4من جدول األعمال)
يبني اجلدول الوارد يف املرفق الثاين هبذه املذكرة عرضاً عاماً للمقررات اليت اعتمدها االجتماع اخلامس
ِّ - 11
والعشرون لألطراف واإلجراءات املطلوبة واملتخذة من األمانة استجابة لتلك املقررات.
 - 13ووفقاً للفقرة  1من املقرر  2/12لالجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال،
عقدت أمانة األوزون دحلقة عمل بشأن مسائل إدارة مرّكب الكربون اهليدروفلوري هبدف تيسري املناقشة
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املفتودحة بشأن خمتلف جوانب إدارة مركب الكربون اهليدروفلوري .وافتتحت دحلقة العمل ببيانات ألقاها نائب
املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة واألمني التنفيذي ألمانة األوزون ،وأعقب ذلك تقد م عروض بيانية
من ممثلي أفرقة التقييم الثالثة لربوتوكول مونرتيال .وضمت دحلقة العمل أربع جلسات بشأن املواضيع الرئيسية
ذات األمهية إلدارة مرّكب الكربون اهليدروفلوري( :أ) القضايا التقنية؛ (ب) القضايا القانونية ،وال سيما
إجراءات داعمة بشكل متبادل بني نظامي األوزون وتغري املناخ؛ (ج) التمويل ونقل التكنولوجيا؛ و(د)
وتضمنت عروضاً رئيسية موجزة ق ّدمها املتكلّمون
ميسر مستقل
َّ
السياسات والتدابري .وكان يدير كل جلسة ِّ
املقررون لكل جلسة موجزاً جللساهتم يف هناية دحلقة
ومناقشات َّ
تضمنت أعضاء أفرقة اخلرباء واملشاركني .وقدَّم ِّ
املقررون
العمل وذكروا نتيجة دحلقة العمل يف تقرير للفريق العامل املفتوح العضوية .وترد املوجزات اليت أع ّدها ّ
األربعة يف موجز دحلقة العمل ( ،)UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/3ويرد تقرير دحلقة العمل يف الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro.Workshop.7/3اليت ميكن تنزيلها من املوقع الشبكي ألمانة األوزون (http://conf.montreal-
 )protocol.org/meeting/workshops/hfc_management/report/default.aspxوميكن االطالع أيضاً على تقرير
موجز عن دحلقة العمل واملناقشة التالية اليت أجرهتا األطراف يف تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية عن أعمال
دورته الرابعة والثالثني (.)UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/6

رابعا  -عرض عام لوثائق العمل التي أُعدت لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا
واالجتماع السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال (البند  5من جدول األعمال)
 - 14ستتاح قائمة بوثائق العمل والوثائق اإلعالمية لالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا
واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف املرفق الثالث هبذه املذكرة ،بينما ترد يف املرفق
الرابع وثائق املعلومات األساسية والتقارير اليت أعدهتا أفرقة التقييم.
 - 12وجرى توزيع جدول األعمال املؤقت لالجتماع
على األطراف يف آب/أغسطس  ،1014وسوف تصدر الشروح (UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1/Add.1-
 )UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1/Add.1يف تشرين األول/أكتوبر  .1014وقد ُو ِض َعت على املوقع الشبكي لألمانة
مذكرة من األمانة ( )UNEP/OzL.Conv.10/2-UNEP/OzL.Pro.26/2بقصد إعطاء األطراف معلومات أساسية بشأن
املسائل املدرجة يف جدول األعمال ،مبا يف ذلك ،دحيثما يكون ذا صلة ،وصف لألنشطة ذات الصلة اليت
دحدثت أثناء االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية ،وسوف تقدَّم إضافة هلذه املذكرة إىل
األطراف يف تشرين األول/أكتوبر .وترد معلومات تفصيلية بشأن القضايا املدرجة يف جدول األعمال يف عدد
ُ
من الوثائق (انظر املرفقني الثالث والرابع).
()UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1

 - 16وفيما يتعلّق بالقضايا ذات الصلة بامليزانية ،أع ّدت األمانة ميزانية من ّقحة لعام  1014وميزانيات
مقرتدحة لألعوام  1012و 1016و 1017بالنسبة للصندوق االستئماين التفاقية فيينا ،وميزانية من ّقحة لعام
 1014وميزانيتني مقرتدحتني لعامي  1012و 1016بالنسبة للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال .وسوف
تعرض األمانة وثائق املعلومات األساسية اليت قد ترجع إليها األطراف.
 - 17إضافة إىل ذلك ،أعدت األمانة تقريراً بشأن دحالة املسامهات ،والنفقات واألنشطة يف إطار الصندوق
االستئماين العام لتمويل أنشطة بشأن البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا وذلك لينظر فيه مؤمتر
األطراف ( .)UNEP/OzL.Conv.10/5ويشتمل التقرير أيضاً على توصيات لالجتماع التاسع ملديري حبوث
البت يف متديد
األوزون بشأن طريقة التمديد فيما يتعلق بالصندوق االستئماين هبدف مساعدة األطراف يف ّ
فرتة عمل الصندوق االستئماين إىل ما بعد ( 1012انظر الفقرات  11-3أعاله).
4

UNEP/OzL.Conv.9/Bur.2/2-UNEP/OzL.Pro25/Bur.1/2

خامس ا  -استعراض جدول األعمال وعرض خريطة طريق لتسيير ا الجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في
اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال (البند  6من جدول
األعمال)
املشرتك لالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع السادس
 - 18سوف يُعقد االجتماع َ
والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف الفرتة من  17إىل  11تشرين الثاين/نوفمرب  1014يف مقر منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة .Fontenoy Building, 125 Avenue de Suffren, 75007 Paris ،ووفقاً
للممارسة املعتادة ،سوف ينقسم االجتماع إىل قسمني :جزء حتضريي ملدة ثالثة أيام وجزء رفيع املستوى ملدة
يومني .ومن املقرر أن يبدأ اجلزء التحضريي يف الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني 17 ،تشرين الثاين/نوفمرب
 ،1014وسوف يبدأ اجلزء الرفيع املستوى يف الساعة العاشرة يوم اخلميس 10 ،تشرين الثاين/نوفمرب .1014
وبدأ تسجيل أمساء املشاركني يوم  12أيلول/سبتمرب وسوف يستمر دحىت يوم  11تشرين الثاين/نوفمرب .1014
 - 19ويشمل جدول أعمال اجلزء التحضريي القضايا املوضوعية اليت يُنتَظر مناقشتها يف اجلزء الرفيع
املستوى .وتشمل تلك القضايا قضايا مشرتكة بني اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال بشأن التقارير املالية
وميزانييت الصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال ودحالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول
مونرتيال وتعديالت بروتوكول مونرتيال .وتشمل القضايا املنفصلة اخلاصة باتفاقية فيينا تقرير االجتماع التاسع
ملديري حبوث األوزون التابعني لألطراف يف اتفاقية فيينا ودحالة الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة
البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا.
 - 10وتشمل القضايا املنفصلة بشأن بروتوكول مونرتيال النظر يف جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف
لتنفيذ بروتوكول مونرتيال؛ ومتديد أجل آلية سعر الصرف الثابت للفرتة من  1012إىل 1017؛ وقضايا تتصل
باإلعفاءات من املادة  1من بروتوكول مونرتيال وتعيينات اإلعفاءات لالستخدامات الضرورية واالستخدامات
احلرجة لعامي  1012و1016؛ واإلعفاء العام لالستخدامات املختربية والتحليلية للمواد اخلاضعة للرقابة؛
االجتار يف مرّكبات الكربون
وتوفُّر اهلالونات املستعادة أو املعاد تدويرها أو املستصلحة؛ وتدابري لتيسري رصد ّ
اهليدروكلورية فلورية واملواد البديلة؛ واإلطالقات ونواتج التحلّل وفرص خفض إطالقات املواد املستنفدة
لألوزون .وتتصل قضايا أخرى على جدول األعمال ببدائل املواد املستنفدة لألوزون؛ وتعديالت مقرتدحة على
بروتوكول مونرتيال؛ وإعادة ترشيح وإعادة تعيني الرؤساء املشاركني وأعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له؛ والنظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتيال لعام  1012فيما
خيص جلنة التنفيذ ،واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف والرئيسني املشاركني للفريق العامل املفتوح
العضوية .وسوف ينظر االجتماع أيضاً يف مسائل االمتثال واإلبالغ اليت نظرت فيها جلنة التنفيذ .وسوف
جتتمع اللجنة ملدة يومني مباشرة قبل اجتماع املكتب ،ومن احملتمل أن يشمل تقريرها عدداً من املقررات املوصى
هبا بشأن املسائل املتصلة باالمتثال.
 - 11ووفقاً للممارسة املعتادة ،سيشرف الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية على اجلزء
التحضريي من االجتماع .وبعد افتتاح اجلزء الرفيع املستوى ،جيوز لألطراف دعوة اجلزء التحضريي إىل االنعقاد
ملرة أخرى إذا رأت ذلك مفيداً للسماح باستكمال أي أعمال غري مكتملة.
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 - 11وسوف يرأس جلسة افتتاح اجلزء الرفيع املستوى يوم  10تشرين الثاين/نوفمرب رئيس االجتماع التاسع
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ورئيس االجتماع اخلامس والعشرين ملؤمتر األطراف يف بروتوكول مونرتيال ،اللذان
سيديران االجتماع إىل أن تنتخب األطراف رئيساً لالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ورئيساً
لالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال .وعمالً باملادة  11من النظام الداخلي واملمارسة
املعتادة يف تناوب وظيفيت الرئيس واملقرر بني اجملموعات اإلقليمية دحسب الرتتيب األجبدي باللغة اإلنكليزية،
يتوقّع انتخاب الرئيس اجلديد لالجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا من بني دول أمريكا الالتينية
ونواب الرئيس الثالثة من بني الدول األفريقية ودول آسيا
املقرر من بني دول أوروبا الشرقية ّ
والبحر الكارييب ،و ّ
واحمليط اهلادئ ودول أوروبا الغربية ودول أخرى.
 - 13وسوف يُنتَخب الرئيس اجلديد لالجتماع السادس والعشرين لألطراف من بني دول أمريكا الالتينية
النواب الثالثة للرئيس من بني الدول األفريقية
والبحر الكارييب ،واملقرر من بني دول أوروبا الشرقية ويُنتَ َخب ّ
ودول آسيا واحمليط اهلادئ ودول أوروبا الغربية ودول أخرى .ويُنتَ َخب ّنواب الرئيس الثالثة من بني الدول
األفريقية ودول آسيا واحمليط اهلادئ ودول أوروبا الغربية ودول أخرى .وبعد ذلك سيقوم الرئيسان املنتخبان
دحديثاً بتوجيه األطراف من خالل جدول األعمال على أن يكون مفهوماً أن عمل أفرقة االتصال املنشأة أثناء
حلل أي قضايا معلَّقة
اجلزء التحضريي قد يستمر بالتوازي مع اجللسات العامة للجزء الرفيع املستوى يف حماولة ّ
قبل يوم اجلمعة 11 ،تشرين الثاين/نوفمرب ،وهو اليوم الذي يُتوقّع أن تقوم فيه األطراف باعتماد مشاريع
املقررات.
ّ
 - 14ويف بداية اليوم الثاين للجزء الرفيع املستوى لالجتماع ،سوف جتري مناقشات وزارية دحول مائدة
يتعني أن تتص ّدى هلا األطراف يف بروتوكول مونرتيال يف فرتة
مستديرة ملدة  90دقيقة بشأن التح ّديات اليت َّ
السنوات العشر من  1012إىل  .1014واهلدف من املناقشة هو تيسري إجراء دحوار مفتوح بني األطراف يف
يود هؤالء أن يشهدوا التص ّدي هلا يف العقد القادم .وقد
بروتوكول مونرتيال بشأن خمتلف التح ّديات اليت ّ
تساعد املناقشة على حتديد قضايا حم ّددة أو مسائل قد ترغب األطراف يف تناوهلا يف اجتماعاهتم فيما بعد.

ومقرراً .وسوف يُقدِّم
 - 12وسوف تضم الدورة مشاركني يف املناقشات من مثانية بلدان ،ومديراً للمناقشة ِّ
املشاركون يف املناقشات مالدحظات مدهتا مخس دقائق بشأن القضايا اليت يعتقد املشاركون أهنا ِّ
تشكل التح ّدي
األساسي يف سياق بروتوكول مونرتيال يف العقد القادم .وعقب إبداء املالدحظات ،سوف يفتح مدير املناقشة
املقرر
باب النقاش بدعوة املشاركني إىل املسامهة يف املناقشة التفاعلية التالية .ويف هناية املناقشة ،سوف يقدِّم ِّ
موجزاً للنقاط األساسية اليت نوقشت من أجل النظر فيها مستقبالً.

سادس ا  -مسائل أخرى

توجه اهتمام املكتب إليها .وقد
 - 16مل تكن لدى األمانة ،وقت كتابة هذه املذكرة ،قضايا أخرى ّ
تود أن ّ
يرغب أعضاء املكتبني يف طرح قضايا أخرى أثناء االجتماع.
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المرفق األول
عرض عام لتنفيذ المقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع ،المعقود في
بالي في الفترة من  12إلى  15تشرين الثاني/نوفمبر 1122
المقرر  2/9حالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديالت لندن وكوبنهاغن
ألف -
َّ
ومونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال
 - 1حتظى اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ،إىل
جانب تعديالت لندن وكوبنهاغن ومونرتيال على بروتوكول مونرتيال ،كلها بتصديق عاملي شامل .بيد أن
تعديل بيجني مل يُصدِّق عليه دحىت اآلن طرف وادحد ،هو موريتانيا .وترد يف الوثيقة
 UNEP/OzL.Conv.10/INF/1-UNEP/OzL.Pro 26/INF/1-UNEP/OzL.Pro/Impcom/53/INF/1معلومات عن
دحالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال وتعديالته دحىت  1تشرين الثاين/نوفمرب .1014
-1
مونرتيال.

دخل على بروتوكول
وتعمل األمانة دحالياً مع موريتانيا بقصد أن تقوم بالتصديق على تعديل بيجني املُ َ

 - 3وقد يرغب املكتبان يف أن حييطا علماً باملعامل الرئيسية اجلديرة باملالدحظة للتصديق على املعاهدة فيما
دخلة على بروتوكول مونرتيال ،باإلضافة إىل اتفاقية فيينا
يتعلق بتعديالت لندن وكوبنهاغن ومونرتيال املُ َ
وبروتوكول مونرتيال والتقدُّم احملرز صوب حتقيق تصديق عاملي على تعديل بيجني وتشجيع موريتانيا على
التصديق على التعديل أو إقراره أو االنضمام إليه يف أقرب وقت مستطاع.
باء -

المقرر  - 1/9االجتماع الثامن لمديري بحوث األوزون والصندوق االستئماني للبحوث والرصد
َّ
المنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا
 - 4فحص االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون تنفيذ األنشطة ذات الصلة بالبحوث والرصد املنتظم
للغالف اجلوي ،مبا يف ذلك تنفيذ توصيات االجتماع الثامن ملديري حبوث األوزون وأنشطة الصندوق
االستئماين الواردة يف املقرر  .1/9وجرى تلخيص نتيجة االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون والقضايا
املتصلة بالصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة بشأن البحوث والرصد ذات الصلة باتفاقية فيينا ،يف
الفقرات  3إىل  9من الفرع الثاين من هذه املذكرة .وترد يف الوثيقة  UNEP/OzL.Conv.10/5مذكرة من األمانة
بشأن دحالة الصندوق االستئماين واألنشطة.

المقرر  - 3/9المسائل المالية :التقارير المالية والميزانيات
جيم -
َّ
 - 2تُدفَع املسامهات يف الصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون يف السنة السابقة للسنة
املقررة اعتمدتا يف مؤمتر األطراف
اليت تتصل هبا هذه املسامهات .ومع ذلك ،نظراً ألن امليزانية وجدول األنصبة ّ
بالتعهدات
يف اتفاقية فيينا ،الذي انعقد قرب هناية السنة األوىل يف دورة الثالث سنوات ،أُرسلت مطالبات ُّ
ِّدت املدفوعات يف السنة احلالية.
وسد َ
املعلنة ُ
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 - 6وكانت املسامهات يف الصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون للفرتة 1014-1011
(دحىت  31آب/أغسطس) كما يلي:
المساهمات في الصندوق االستئماني التفاقية فيينا عن الفترة 1124-1121
(بدوالرات الواليات المتحدة)

1014

1011

1013

املبالغ املعلن التربع هبا

603 000

603 000

603 000

املبالغ الواردة قبل  31كانون األول/ديسمرب

418 821

391 302

339 117

املسامهات غري املدفوعة مبا يف ذلك املسامهات
املعقودة للسنوات السابقة

789 917

791 213

1 011 619

(أ)

(أ) املبالغ دحىت  31آب/أغسطس 1014

 - 7ويف أعقاب اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ،ابتداءً من  1كانون الثاين/يناير ،1014
املعتمدة اعتماداً خاصاً باملسامهات املستحقة الدفع؛ بيد أن االعتماد ليس قيداً
سوف تشمل البيانات املالية َ
مشطوباً .وسوف تظل أرصدة املسامهات املستحقة بالكامل للبلدان يف دحسابات الصناديق االستئمانية.
ودحث مجيع األطراف ،دحسب االقتضاء،
 - 8وقد يرغب املكتبان يف اإلدحاطة علماً مبسامهات األطراف ّ
على تسديد مسامهاهتم على الفور وبالكامل ،وعلى األطراف اليت مل تسدِّد مستحقاهتا عن السنوات السابقة
أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن.
المقرر  - 4/9االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا
دال -
َّ
 - 9دأبت األمانة على العمل بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن
تنظيم االجتماع العاشر املشرتك ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف
بروتوكول مونرتيال يف مرافق مؤمترات اليونسكو يف باريس .وجتري اآلن األعمال التحضريية من أجل االجتماع
املشرتك.
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المرفق الثاني
اإلجراءات المتخذة بشأن المقررات التي اعتمدها االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في
بروتوكول مونتريال ،حتى أيلول/سبتمبر 1124
رقم املقرر

العنوان

اإلجراء املطلوب من األمانة

اإلجراء املتخذ من األمانة

1/12

دحالة التصديق على
تعديالت مونرتيال
وبيجني لربوتوكول
مونرتيال

دحث مجيع الدول اليت مل تصدِّق بعد
ّ
على تعديالت بروتوكول مونرتيال،
أو توافق عليها أو تنضم إليها أن
تفعل ذلك ،وأن تراعي ضرورة مشولية
املشاركة لضمان محاية طبقة األوزون

ِ 
أرسلت رسائل إىل كازخستان وليبيا
وموريتانيا واململكة العربية السعودية يف
كانون األول/ديسمرب  1013وأُرسلت
رسائل تذكري منتظمة يف الشهور التالية

1/12

تعيينات االستخدامات
الضرورية فيما يتعلق
باملواد اخلاضعة للرقابة
لعام 1014

ختطر األمانة األطراف اليت َمنحت
إعفاءات لالستخدام الضروري
للمواد املستنفدة لألوزون

 الطرفان املعنيان (الصني واالحتاد
الروسي) أ ِ
ُخطرا يف كانون األول /ديسمرب
1013
ِ
 أُرسل اإلخطار إىل فريق التكنولوجيا

3/12

اإلعفاء لالستخدامات
الضرورية ملرّكب الكربون
الكلوروي فلوري113-

إخطار االحتاد الروسي بشأن
إعفاءات االستخدامات الضرورية
املوافَق عليها

 أ ِ
ُخطر االحتاد الروسي يف تشرين
الثاين/نوفمرب 1013
 أِ
ُرسل اإلخطار إىل فريق التكنولوجيا

4/12

إعفاءات االستخدامات
احلرجة لربوميد امليثيل
لعام 1012

 يف الفرتة بني تشرين الثاين/نوفمرب
 1013وأيلول/سبتمرب  ،1014جرى
التصديق على تعديالت بروتوكول مونرتيال
من أطراف جدد كما يلي :تعديل مونرتيال،
1؛ وتعديل بيجني .3 ،وقد دحقق تعديل
مونرتيال منذ ذلك احلني تصديقاً شامالً
بينما يتطلّب تعديل بيجني طرفاً وادحداً (هو
موريتانيا) لتحقيق مشولية التصديق

والتقييم االقتصادي
األول/ديسمرب 1013



إخطار األطراف باملوافقة على
إعفاءات االستخدامات احلرجة
لربوميد امليثيل



إخطار فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي بأن يكفل لدى
النظر يف حتليل التعيينات تأثري
اللوائح والقوانني الوطنية واحمللية
على إمكانية استخدام بدائل
بروميد امليثيل

يف

كانون

والتقييم االقتصادي يف كانون األول/
ديسمرب 1013

 أِ
ُرسلت رسائل إىل أسرتاليا وكندا
والواليات املتحدة األمريكية يف كانون
األول/ديسمرب 1013
 أِ
ُرسل اإلخطار إىل فريق التكنولوجيا

والتقييم االقتصادي يف كانون األول/
ديسمرب 1013
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رقم املقرر

العنوان

2/12

االستجابة لتقرير فريق
التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي بشأن
املعلومات عن بدائل املواد
املستنفدة لألوزون (املقرر
 17/12الفقرة )1

اإلجراء املطلوب من األمانة


إخطار فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي لتحديث تقرير عن
بدائل املواد املستنفدة لألوزون يف
خمتلف القطاعات



إخطار فريق التقييم العلمي
لتقد م املعلومات بشأن اخلواص
القياسية األساسية للمناخ



دعوة األطراف إىل تقد م
البيانات
عن
معلومات
والسياسات واملبادرات املتوافرة
املتعلقة بتعزيز االنتقال من املواد
املستنفدة لألوزون واليت تقلل إىل
احلد األدىن من اآلثار البيئية



إخطار اللجنة التنفيذية للصندوق
املتعدد األطراف بأن تنظر يف
املعلومات بشأن بدائل للمواد
املستنفدة لألوزون املقدمة من
فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي

اإلجراء املتخذ من األمانة

 أِ
ُرسلت رسائل إىل األطراف وإىل فريق
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وإىل فريق
التقييم العلمي وأ ِ
ُرسل إخطار إىل اللجنة
التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف من
خالل أمانة الصندوق يف كانون األول/
ديسمرب 1013
املقرر
 بيانات من األطراف بشأن َّ
 6/19الذي أُعد الجتماع الفريق العامل
املفتوح العضوية وموجز وحتديث للتجميع
يتعني تقدميه إىل االجتماع السادس
الذي ّ
والعشرين لألطراف
 دحلقة عمل بشأن إدارة مرّكب الكربون
وعقدت باريس يومي 11
اهليدروفلوري ُ
و 11متوز/يوليه  1014مع تقد م
االستنتاجات األساسية ومناقشة من الفريق
العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع
والثالثني

6/12

عمل وتنظيم فريق
التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي

إخطار فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي لتقد م املعلومات بشأن
التقدُّم احملرز عن تعيينات أعضاء
جلنته اخلاصة باخليارات التقنية
والشكل املستقبلي للجان اخليارات
التقنية

أِ
ُرسلت رسالة إىل فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي يف كانون األول/ديسمرب
1013

7/12

تغيريات يف عضوية فريق
التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي

إخطار فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي واألفراد األعضاءه الختاذ
إجراءات وفقاً للمقرر

أ ِ
ُخطر فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
واألعضاء فيه يف كانون األول/ديسمرب
1013

8/12

إخطار فريق التكنولوجيا والتقييم
اختصاصات للدراسة
االقتصادي الختاذ إجراء بشأن
بشأن جتديد موارد
التقرير املطلوب فيما يتعلق بتجديد
الصندوق املتعدد
األطراف للفرتة  -1012املوارد للصندوق املتعدد األطراف
للفرتة 1017-1012
1017

أ ِ
ُخطر فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
بشأن االختصاصات يف كانون
األول/ديسمرب  .1013وقُدِّم تقرير فرقته
العاملة وناقشه الفريق العامل املفتوح
العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني .ومن
املتعني تقد م تقرير تكميلي إىل االجتماع
ّ
السادس والعشرين لألطراف للمناقشة

9/12

تقوم األمانة باالتصال مبنظّمي املؤمتر
الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية
الصغرية النامية املعقود يف أيلول/
سبتمرب 1014

أِ
ُرسلت رسالة اتصال مع إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم
املتحدة يف كانون األول/،ديسمرب 1013
وشاركت األمانة يف العملية التحضريية
للمؤمتر املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية
بتقد م املعلومات املناسبة

تنفيذ بروتوكول مونرتيال
فيما يتعلق بالبلدان
اجلزرية الصغرية النامية
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اإلجراء املتخذ من األمانة

رقم املقرر

العنوان

اإلجراء املطلوب من األمانة

10/12

عدم امتثال أذربيجان
لربوتوكول مونرتيال

إخطار أذربيجان للعمل مع وكاالت
التنفيذ املختصة لتنفيذ خطة العمل
خلفض استهالك مرَّكب الكربون
اهليدروكلوري فلوري

أِ
ُرسل إخطار إىل أذربيجان يف كانون
األول/ديسمرب 1013

11/12

عدم امتثال فرنسا
لربوتوكول مونرتيال

إخطار فرنسا بشأن دحالة عدم
امتثاهلا والرصد من األطراف بالتقدُّم
للتخلص التدرجيي من مرّكب
الكربون اهليدروكلوري فلوري

أِ
ُرسل اإلخطار يف كانون األول/ديسمرب
1013

11/12

عدم امتثال كازاخستان
لربوتوكول مونرتيال

إخطار كازاخستان بشأن دحالة عدم
امتثاهلا وضرورة إرسال املعلومات إىل
جلنة التنفيذ من خالل األمانة قبل
دحلول آذار/مارس 1014

أِ
ُرسل اإلخطار إىل كازخستان يف كانون
األول/ديسمرب 1013

13/12

طلبات تنقيح البيانات
األساسية املقدمة من
الكونغو ومجهورية
الكونغو الدميقراطية
وغينيا-بيساو وسانت
لوسيا



إخطار الكونغو ومجهورية
الكونغو الدميقراطية وغينيا-بيساو
وسانت لوسيا بشأن التغيريات
املعتَمدة يف بياناهتا األساسية
الكربون
مرّكب
بشأن
اهليدروكلوري فلوري

أِ
ُرسل اإلخطار يف كانون األول/ديسمرب
 1013ومت حتديث قاعدة بيانات األمانة



حتديث قاعدة بيانات األمانة
خبطوط أسس جديدة

14/12

إخطار إريرتيا وجنوب السودان
البيانات واملعلومات
املقدمة من األطراف وفقاً واليمن بإبالغ األمانة البيانات عن
للمادة  7من بروتوكول استهالك املواد املستنفدة لألوزون
على سبيل االستعجال وتشجيع
مونرتيال
مجيع األطراف على مواصلة إبالغ
البيانات يف أسرع وقت مستطاع
مبجرد أن تصبح األرقام متادحة
ويفضل قبل دحلول  30دحزيران/يونيه
ّ
على النحو املتفق عليه يف املقرر
12/12

أ ِ
ُخطرت األطراف املعنية يف كانون
األول/ديسمرب 1013

12/12

دحالة إنشاء نظم ترخيص إخطار بوتسوانا وجنوب السودان
إلنشاء نظم ترخيص وإبالغ األمانة
قبل  31آذار/مارس 1014

أِ
ُرسلت رسالة إىل بوتسوانا وإىل جنوب
السودان يف تشرين الثاين/نوفمرب .1013
وأُجريت زيارة متابعة بدعوة من دحكومة
بوتسوانا يف نيسان/أبريل ِ .1014
ويوشك
الطرف على اعتماد نظام ترخيص على
النحو املطلوب يف املادة  4باء من
الربوتوكول واملقرر  12/12الجتماع
األطراف
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اإلجراء املطلوب من األمانة

اإلجراء املتخذ من األمانة

رقم املقرر

العنوان

16/12

طلب كرواتيا رفع امسها حتديث املعلومات بشأن املوقع
من قائمة البلدان النامية الشبكي لألمانة وإخطار كرواتيا
مبوجب بروتوكول مونرتيال بتقد م مسامهة إىل الصندوق
االستئماين لربوتوكول مونرتيال
والصندوق االستئماين التفاقية فيينا
والصندوق املتعدد األطراف

أِ
ُرسلت رسالة إىل كرواتيا يف تشرين
الثاين/نوفمرب  1013وجرى حتديث املوقع
الشبكي لألمانة وفقاً لذلك

17/12

عضوية جلنة التنفيذ

إخطار أعضاء خمتارين جدد للجنة
التنفيذ (كندا واجلمهورية الدومينيكية
وغانا ولبنان وبولندا)

أِ
ُرسلت رسائل إىل األعضاء املعنيني يف
كانون األول/ديسمرب 1013

18/12

عضوية اللجنة التنفيذية

أُخطرت أمانة الصندوق بشأن
الدول األعضاء اليت جرى اختيارها
يف اللجنة التنفيذية (الصني وجزر
وموريشيوس
وغرينادا
القمر
ونيكاراغوا واململكة العربية السعودية
وأوروغواي)

أِ
ُرسل اإلخطار إىل أمانة الصندوق يف
كانون األول/ديسمرب 1013

19/12

الرئيسان املشاركان للفريق إخطار الرئيسني املشاركني املختارين
العامل املفتوح العضوية من أسرتاليا (باتريك ماكإنريين)
وكينيا (ريتشارد مونداندو)

أِ
ُرسلت رسالتان إىل الرئيسني املشاركني يف
كانون األول/ديسمرب 1013

10/12

التقارير املالية للصناديق
االستئمانية وميزانيات
بروتوكول مونرتيال

إخطار مجيع األطراف ومتابعة مع
البلدان اليت مل تدفع لتقد م
مسامهاهتا إىل الصندوق االستئماين
وإبالغ النتائج إىل االجتماع
السادس والعشرين لألطراف يف
بروتوكول مونرتيال

 أُرسلت رسالة إىل األطراف يف كانون
الثاين/يناير  .1014وأدرجت األمانة
تقريرها بشأن نتائج حتصيل املسامهات غري
املدفوعة يف املذكرة إىل االجتماع السادس
والعشرين لألطراف .ومن املتوقَّع أن تتناول
جلنة امليزانية هذه املسألة

11/12

مواعيد ومكان انعقاد
االجتماع السادس
والعشرين لألطراف

إخطار مجيع األطراف واختاذ
الرتتيبات الالزمة الستضافة
االجتماع يف باريس ،فرنسا

 ترد يف اجلدول  1حتت الفقرة  1الواردة
أدناه يف هذه املذكرة املسامهات املق ّدمة إىل
الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال
بشأن املواد املستنفدة لطبقة الألوزن للفرتة
1014-1011
تنظِّم األمانة االجتماع املشرتك للمؤمتر
العاشر ملؤمتر األطراف/االجتماع السادس
والعشرين لألطراف يف باريس يف الفرتة من
 17إىل  11تشرين الثاين/نوفمرب .1014
وو ِّجهت الدعوات من األمانة إىل االجتماع
ُ
وأُرسلت إىل مجيع األطراف يف
آب/أغسطس 1014

 - 1تُدفَع املسامهات يف الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال يف السنة السابقة للسنة اليت تتصل هبا
هذه املسامهات .ومع ذلك ،نظراً ألن امليزانية وجدول األنصبة جرت املوافقة عليهما يف اجتماع األطراف يف
التربع هبا واملبالغ
بروتوكول مونرتيال ،الذي انعقد قرب هناية السنة السابقة ،أُرسلت مطالبات باملبالغ املعلن ُّ
الواردة يف السنة احلالية.
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المساهمات في الصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال للفترة 1124-1122
(بدوالرات الواليات المتحدة)
1014
1013
1011
4 176 933
املبالغ املعلن التربع هبا
1 741 111
املبالغ الواردة قبل  31كانون األول/ديسمرب
املسامهات غري املدفوعة ،مبا يف ذلك املسامهات 4 446 794
املعقودة للسنوات السابقة

4 176 933
1 611 993
4 413 981

4 176 933
(أ)
1 901 016
6 488 378

(أ) املبالغ دحىت  31آب/أغسطس .1014

 - 1ويف أعقاب اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اعتباراً من  1كانون الثاين/يناير ،1014
سوف تشمل البيانات املالية املعتمدة دحىت  31كانون األول/ديسمرب  1014اعتماداً للمسامهات املستحقة؛
ومع ذلك ،ال يعترب االعتماد مبلغاً مشطوباً .وتظل أرصدة املسامهات غري املس ّددة بالكامل يف دحسابات
الصناديق االستئمانية.
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المرفق الثالث
قائمة بالوثائق من أجل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين
لألطراف في بروتوكول مونتريال حتى  31أيلول/سبتمبر 1124
العنوان

رمز الوثيقة
UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1
UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1/Add.1UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1/Add.1
UNEP/OzL.Conv.10/2UNEP/OzL.Pro.26/2

UNEP/OzL.Conv.10/2/Add.1UNEP/OzL.Pro.26/2/Add.1

جدول األعمال املؤقت
جدول األعمال املؤقت املشروح
قض ايا مطرودح ة عل ى م ؤمتر األط راف يف اتفاقي ة فيين ا يف اجتماع ه العاش ر وعل ى
االجتم اع الس ادس والعش رين لألط راف يف بروتوك ول مونرتي ال ملناقش تها
ومعلومات لإلدحاطة هبا
قض ايا مطرودح ة عل ى م ؤمتر األط راف يف اتفاقي ة فيين ا يف اجتماع ه العاش ر وعل ى
االجتم اع الس ادس والعش رين لألط راف يف بروتوك ول مونرتي ال ملناقش تها
ومعلومات لإلدحاطة هبا :إضافة

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

UNEP/OzL.Conv.10/4

UNEP/OzL.Conv.10/4/Add.1

مشاريع املقررات املعروض ة عل ى االجتم اع العاش ر مل ؤمتر األط راف يف اتفاقي ة فيين ا
يف اجتماع ه العاش ر واالجتم اع الس ادس والعش رين لألط راف يف بروتوك ول
مونرتيال
التنق يح املق رتح للميزاني ة املعتم دة لس نة  1014وامليزاني ات املقرتدح ة للس نوات
 1012و 1016و 1017للص ندوق االس تئماين التفاقي ة فيين ا حلماي ة طبق ة
األوزون
البي ان امل ايل املعتم د للص ندوق االس تئماين التفاقي ة فيين ا حلماي ة طبق ة األوزون
لف رتة الس نتني  1013-1011والنفق ات للس نتني  1011و 1013مقارن ة
بامليزانيتني املعتمدتني

UNEP/OzL.Conv.10/5

UNEP/OzL.Conv.10/6
UNEP/OzL.Pro.26/4

UNEP/OzL.Pro.26/4/Add.1

الص ندوق االس تئماين الع ام لتموي ل أنش طة البح وث والرص د املن تظم ذات الص لة
باتفاقية فيينا
توصيات االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون لدى ألطراف يف اتفاقية فيينا
التنق يح املق رتح للميزاني ة املعتم دة لع ام  1014واملي زانيتني املقرتدحت ني لع امي
 1012و 1016للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة
لطبقة األوزون
البي ان امل ايل املعتم د للص ندوق االس تئماين التفاقي ة فيين ا حلماي ة طبق ة األوزون
لف رتة الس نتني  1013-1011والنفق ات للس نتني  1011و 1013مقارن ة
بامليزانيتني املعتمدتني

UNEP/OzL.Pro.26/5

UNEP/OzL.Pro.26/6
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تع ديل مق رتح لربوتوك ول مونرتي ال مق دَّم م ن كن دا واملكس يك والوالي ات املتح دة
األمريكية
املودحدة
تعديل مقرتح على بروتوكول مونرتيال مق ّدم من واليات ميكرونيزيا َّ

UNEP/OzL.Conv.9/Bur.2/2-UNEP/OzL.Pro25/Bur.1/2

العنوان

رمز الوثيقة
UNEP/OzL.Pro.26/7UNEP/OzL.Pro/ImpCom/53/2

UNEP/OzL.Pro.26/7/Add.1UNEP/OzL.Pro/ImpCom/53/2/Add.1

UNEP/OzL.Pro.26/8

UNEP/OzL.Pro.26/9

معلومات مقدمة من األطراف وفقاً للمادتني  7و 9من بروتوكول مونرتيال بش أن
املواد املستنفدة لطبقة األوزون
معلومات مقدمة من األطراف وفقاً للمادتني  7و 9من بروتوكول مونرتيال بش أن
املواد املستنفدة لطبقة األوزون  -إضافة

تقري ر اللجن ة التنفيذي ة للص ندوق املتع دد األط راف م ن أج ل تنفي ذ بروتوك ول
مونرتيال مق ّدم إىل االجتماع السادس والعشرين لألطراف
م وجز املعلوم ات املق ّدم ة م ن األط راف ع ن تنفي ذها للفق رة  9م ن املق رر 6/19
لتشجيع االنتقال من امل واد املس تنفذه ل ألزون مب ا بقل ل إىل احل د األدىن م ن اآلث ار
البيئية ( املقرر  ،2/12الفقرة)3

مذكرات إعالمية
– UNEP/OzL/Impcom/53/INF/1
– UNEP/OzL.Conv/10/INF/1
UNEP/OzL.Pro/26/INF/1
UNEP/OzL.Pro.26/INF/2
UNEP/OzL.Pro/26/INF/3

UNEP/OzL.Pro.26/INF/4
 UNEP/OzL.Pro.26/INF/4/Add.1وAdd.2
UNEP/OzL.Pro.26/INF/5UNEP/OzL.Conv.10/INF/2
UNEP/OzL.Pro.26/INF/6UNEP/OzL.Conv.10/INF/3

دحال ة التص ديق عل ى االتفاق ات بش أن محاي ة طبق ة األوزون السرتاتوس فريي أو
االنضمام إليها أو قبوهلا أو إقرارها
جهات التنسيق لنظم الرتخيص
مس امهات األط راف يف جتدي د م وارد الص ندوق املتع دد األط راف لتنفي ذ بروتوك ول
مونرتيال للفرتة 1017-1012
تقارير من األطراف عن تنفيذ املقرر 6/19
معلومات عن تنفيذ الفقرة  9من املقرر 6/19
قائمة الوثائق
قائمة بأمساء املشرتكني
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UNEP/OzL.Conv.9/Bur.2/2-UNEP/OzL.Pro25/Bur.1/2

المرفق الرابع
وثائق المعلومات األساسية واإلعالمية المقدمة لالجتماع السادس والعشرين لألطراف حتى
 31أيلول/سبتمبر 1124
رمز الوثيقة

العنوان

UNEP/OzL.Pro/Workshop.7/3

دحلقة عمل بشأن مسائل إدارة مرّكب الكربون اهليدروفلوري

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تشرين األول/أكتوبر 1014
تقرير تكميلي بشأن جتديد املوارد (املقرر )8/12

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تشرين األول/أكتوبر 1014
التقرير النهائي بشأن املقرر  2/12بشأن بدائل املواد املستنفدة
لألوزون

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تشرين األول/أكتوبر 1014
التقرير النهائي عن تقييم تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد
امليثيل واملسائل ذات الصلة

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تشرين األول/أكتوبر 1014
تقرير عن تقييم تعيينات االستخدامات الضرورية

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أيار/مايو 1014تقرير مردحلي
(اجمللد )1

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أيار/مايو  1014تقرير تعيينات
االستخدامات الضرورية (اجمللد )1

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أيار/مايو  1014تقرير تعيينات
االستخدامات احلرجة (اجمللد )3

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أيار/مايو  1014املقرر 2/12
تقرير فرقة العمل :معلومات إضافية لبدائل بشأن املواد املستنفدة
لألوزون (اجمللد  - )4النسخة النهائية

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أيار/مايو  1014االستجابة
للمقرر ( 6/12اجمللد )2

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أيار/مايو  1014املقرر :8/12
متطلبات التمويل لتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفرتة
( 1017-1012اجمللد )6

فريق التقييم العلمي

تقييم من أجل صانعي القرار؛ والتقييم العلمي الستنفاد األوزون:
( 1014نسخة قبل الطبع)

التقرير الكامل لالجتماع التاسع ()90RM

التقرير الكامل بشأن االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون
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