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 نسخهم إىل اإلجتماعات وعدم بإحضار الوثيقة ويرجى من املندوبني التفضل لدواعي اإلقتصاد يف النفقات يوجد عدد حمدود من هذه

      . إضافيةنسخطلب 

ومعلومات  لألطراف ملناقشتها احلادي والعشرينقضايا مطروحة على االجتماع 
  لإلطالع عليها

  مذكرة من األمانة

مةمقد  
١-  ميمن هذه املذكرة حملة عن البنود املدرجة على جدول أعمال االجتماع  الفصل األول قد

لمعلومات األساسية بشأا موجز ل  ملعظم البنود ملخصوقد وضع. احلادي والعشرين لألطراف
 فتوح العضوية لألطرافامل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل يفوللمناقشة اليت دارت حوهلا 

التكميلية  من التقارير وسيتواصل استعراض عدد من هذه البنود يف جمموعة. يف بروتوكول مونتريال
عد األمانة وبعد االنتهاء من هذا العمل ست. القتصادياليت ستصدر عن فريق التكنولوجيا والتقييم ا

  .إضافةً هلذه املذكرة توجز فيها استنتاجات الفريق بشأن تلك البنود
 نظر تتلفأن ويتضمن الفصل الثاين من هذه املذكرة معلومات عن املسائل اليت تود األمانة   -٢

  .األطراف إليها
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  املتحدة للبيئة برنامج األمم
 

بروتوكول  لألطراف يفوالعشرون حلادي ااالجتماع 
  بقة األوزون بشأن املواد املستنفدة لطمونتريال

  ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٨ - ٤ مصر، غالب، بورت
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 لألطراف يف احلادي والعشرين االجتماع ول أعمال البنود املدرجة على جدنحملة ع  -أوالً
  ول مونتريالبروتوك

  ) للجزء التحضريي من جدول األعمال املؤقت١البند ( التحضريي اجلزء افتتاح  -ألف
 -جرت العادة يف بروتوكول مونتريال أن يقسم العمل يف اجتماعات األطراف إىل جزأين   - ٣

األطراف يف اجلزء قوم  توعملياً. يومني ملدة فيع املستوىوجزء رأيام  ثالثة ملدةجزء حتضريي 
يف اجلزء رفيع رمسياً وضع مشاريع مقررات يتوىل اجتماع األطراف بعد ذلك إقراراها بالتحضريي 
  . املستوى

 يف لألطراف والعشرين احلادياجلزء التحضريي من االجتماع أن يفتتح ومن املقرر   - ٤
 ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٤ من صباح يوم األربعاء ٠٠/١٠عة يف السا مونتريال بروتوكول

 يف )http://www.portghalib.com/InternationalConventionCentre.aspx(لمؤمترات لالدويل ركز املب
تشرين  ٣ من صباح يوم ٠٠/٨ويبدأ تسجيل املشاركني يف الساعة . علم، مصربورت غالب، مرسى 

صباح كل يوم من أيام   من٠٠/٨ من الساعة ب التسجيل مفتوحاً، وسيكون مكتنوفمرب/الثاين
 عن طريقوذلك  االجتماع بداية من كاف وقت قبل التسجيل على املشاركون جعشوي. االجتماع

 يومبا أنّ هذا االجتماع هو االجتماع الرئيس.   (http://ozone.unep.org)   اإلنترنت على موقع األمانة
 ا إحضار حواسيبهيطلب من املندوبنيي يعقد يف إطار بروتوكول مونتريال، الذالثالث  الالورقي

ويف إطار هذا البند من . الستعمالالفائضة املتاحة لحلواسيب اعدد نظراً لقلة احملمولة الشخصية 
  .جدول األعمال، سيديل بكلمات ترحيب ممثلون حلكومة مصر ولربنامج األمم املتحدة للبيئة

  ) للجزء التحضرييجدول األعمال املؤقت من ٢البند  (تنظيميةال املسائل  -باء

  )UNEP/OzL.Pro.21/1( التحضريي اجلزء أعمال جدول إقرار  - ١

يف الفصل األول من الوثيقة  يرد جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي  - ٥
UNEP/OzL.Pro.21/1 ًهوسيكون معروضااألطراف .  على األطراف لكي تقر هذا ورمبا تود أن تقر

  .‘‘مسائل أخرى’’ املعنون ١٢ها ضمن البند  أي بنود أخرى قد تتفق على إدراجكاجلدول، مبا يف ذل

 تنظيم العمل  - ٢

 بروتوكول مونتريال، سوف يشترك يف رئاسة االجتماع الرئيسان يفه العادة كما جرت علي  - ٦
 السيد و)باكستان (أخطار مقصود حممديد  السفتوح العضوية، ومها حالياًاملاملشاركان للفريق العامل 

وضمن هذا البند، من املنتظر أن يعرض الرئيسان املشاركان على األطراف . )كندا (سريوا مارتن
  . بشأن كيفية تناول البنود املطروحة على جدول األعمالمقترحاً

http://www.portghalib.com/InternationalConventionCentre.aspx
http://ozone.unep.org)
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ألعمال املؤقت  من جدول ا٣البند  (٢٠١٠النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام   -جيم 
  )للجزء التحضريي

  أعضاء جلنة التنفيذ  - ١
 الذي االمتثال عدم إلجراء ووفقاً. ينظر اجتماع األطراف كل سنة يف عضوية جلنة التنفيذ  - ٧

هذه وتنتخب .  لتمثيله فرداً أطراف خيتار كل منها١٠ من التنفيذ جلنة تتألف األطراف، اعتمدته
 أي انتخاب طرفني لتمثيل كل إقليم من -التوزيع اجلغرايف العادل األطراف ملدة سنتني على أساس 

سيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا الشرقية، أمريكا الالتينية املتحدة املعتادة وهي أفريقيا، وآأقاليم األمم 
 عضو يف اللجنة  ألي لإلجراء املتفق عليه، جيوزووفقاً. دول األخرىوبا الغربية ووالكارييب، وأور

  .أولية مدا سنتان أن يعاد انتخابه لوالية ثانية تالية فترة لملع
االحتاد الروسي واألردن واملكسيك وموريشيوس : ٢٠١٠وفيما يلي عضوية اللجنة لعام   - ٨
نيوزيلندا تنتهي واليتها .  لوالية ثانيةا أو انتخاا وجيوز استبداهل٢٠٠٩ األوىل يف عام اتنتهي واليتهو

أرمينيا وأملانيا وسري النكا والنيجر ونيكاراغوا .  بديل هلا وسوف يتعين إجياد٢٠٠٩ الثانية يف عام
اية العمل يف اللجنة إىل غا لفترة السنتني وسوف تواصل  السنة األوىل من واليته٢٠٠٩تنتهي يف عام 

  .٢٠١٠عام 
لية االختيار وتتم عم. سها ونائبه من ضمن أعضائهاي، ختتار اللجنة رئ١٢/١٣ للمقرر طبقاًو  - ٩

 هذين يةاستمرار ضمان أجل ن أعضاء اللجنة أثناء اجتماع األطراف وذلك مبنيعادة مبشاورات 
 مشروع ويرد. وقد أعدت األمانة مشروع مقرر بشأن هذا البند لكي تنظر فيه األطراف. املنصبني

وقد ]. باء باء[/٢١ مشروع املقرر بوصفه UNEP/OzL.Pro.21/3 يف الفصل الثالث من الوثيقة املقرر
والنظر يف  اجلزء التحضريي يف لألطراف أن ينظر يف مشروع املقرر االجتماع احلادي والعشرون يود

  .اجلزء رفيع املستوى من االجتماع يف ، من تعديالت مناسباً مع ما قد يراه،اعتماده

  يالتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتراملأعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق   - ٢
 التنفيذية اللجنة يف عضوية سوف ينظر االجتماع احلادي والعشرون لألطراف أيضاً  - ١٠

من األطراف العاملة  الختصاصاا، تتألّف اللجنة من سبعة أعضاء ووفقاً. األطراف تعددامل للصندوق
تنتخب و. مبوجب هذه الفقرة وسبعة أعضاء من األطراف غري العاملة ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

وعالوة .  األطرافتعتمدهملكي  إىل األمانة رسل أمساءهمكل جمموعة أعضاءها يف اللجنة التنفيذية وت
 اً ونائباً أعضائها رئيستنتخب اللجنة من بنيعلى ذلك، تنص اختصاصات اللجنة التنفيذية على أن 

 واألطراف غري ٥ملادة  من ا١رئيس وذلك باملناوبة كل سنة بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة لل
 للجمهورية الدومينيكية عمل نائباً وممثالًعمل رئيساً  للسويد ومبا أنّ ممثالً. العاملة مبوجب هذه الفقرة

رئيس اللجنة  ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة  أن تعنيينتظر ، ٢٠٠٩يف عام رئيس لل
وسوف يطلب إىل .  رئيس اللجنةذه الفقرة نائب األطراف غري العاملة مبوجب هوتعني، ٢٠١٠لعام 

 اختيار األعضاء اجلدد يف اللجنة يؤيد فيه االجتماع احلادي والعشرين لألطراف أن يتخذ قراراً
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وقد أعدت األمانة مشروع مقرر بشأن . ٢٠١٠اختيار رئيس اللجنة ونائب رئيسها لعام والتنفيذية 
 UNEP/OzL.Pro.21/3رد يف الفصل الثالث من الوثيقة وهو ي. هذا البند لكي تنظر فيه األطراف

 االجتماع احلادي والعشرون لألطراف أن ينظر يف وقد يود]. جيم جيم[/٢١ مشروع املقرر بوصفه
 اجلزء يف من تعديالت اعتماده مع ما قد يراه مناسباًوأن ينظر يف مشروع املقرر يف اجلزء التحضريي 

  . رفيع املستوى من االجتماع

  فتوح العضويةاملالرئيسان املشاركان للفريق العامل   - ٣
 من ١اختيار ممثل من بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة سنة ب اجتماع األطراف كلّ يقوم  - ١١

رئيسني مشاركني  وممثل آخر من بني األطراف غري العاملة مبوجب هذه الفقرة لكي يعمال ٥املادة 
 ارأخط السيد مقصود عمل، ٢٠/٢٣للمقرر ووفقاً .  السنة التاليةالعضوية يففتوح املللفريق العامل 

وينتظر من االجتماع . ٢٠٠٩يف عام رئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية  سريوا السيدو
فتوح امل الرئيسني املشاركني للفريق العامل ه يعني مبوجباًاحلادي والعشرين لألطراف أن يتخذ قرار

. وقد أعدت األمانة مشروع مقرر بشأن هذا البند لكي تنظر فيه األطراف. ٢٠١٠ لعام العضوية
 مشروع املقرر بوصفه UNEP/OzL.Pro.21/3 يف الفصل الثالث من الوثيقة  مشروع املقرريردو

 االجتماع احلادي والعشرون لألطراف أن ينظر يف مشروع املقرر يف اجلزء وقد يود]. دال دال[/٢١
 اجلزء رفيع املستوى من يف من تعديالت  مع ما قد يراه مناسباًنظر يف اعتمادهوأن يالتحضريي 

  . االجتماع

التقارير املالية للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال   -دال 
ان الوثيقت (بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وميزانيات بروتوكول مونتريال

UNEP/OzL.Pro.21/4 و UNEP/OzL.Pro.21/4/Add.1) ( من جدول األعمال املؤقت للجزء ٤البند 
  )التحضريي

 فريق اتصال معين يقوموعادة . تنظر األطراف كل سنة يف ميزانية بروتوكول مونتريال  - ١٢
جتماع األطراف ايوصي ذلك بعد .  االستعراض األول للميزانية وللوثائق ذات الصلةبإجراءبامليزانية 

وحتمل وثيقتا امليزانية املعروضتان على هذا االجتماع الرمزين . علّق امبشروع مقرر يتيزانية ومب
UNEP/OzL.Pro.21/4و UNEP/OzL.Pro.21/4/Add.1 . ،قدويف إطار هذا البنداالجتماع احلادي  يود 
تناقش مشروع مقرر يزانية لكي  معنية بامل جلنةًخالل اجلزء التحضرييأن ينشئ والعشرون لألطراف 

  .ما هو مناسبيف اجلزء رفيع املستوى، حسب وتوصي باعتماده رمسياً
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 من جدول ٥البند () ٢٠/٧املقرر ( ملصارف املواد املستنفدة لألوزون اإلدارة السليمة بيئياً  -هاء 
  )األعمال املؤقت للجزء التحضريي

  عة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي العمل التابةتقدمي التحليل النهائي لفرق  - ١
إىل فريق التكنولوجيا والتقييم ، ٢٠/٧مبوجب املقرر  ،طلب االجتماع العشرون لألطراف  - ١٣

ينظر يف عدد من املسائل املتعلقة مبصارف املواد املستنفدة لألوزون، وأن يزود االقتصادي أن 
توصل إليها، اليت يعن النتائج  أويل تقرير بالعضوية وحفتامل العامل للفريق والعشرين التاسع االجتماع

 على ويعمل الفريق حالياً.  للنظر فيهن لألطرافاحلادي والعشري االجتماع إىل اً ائياًوأن يقدم تقرير
يلي وفيما .  املذكرة حال الفراغ منههلذهوضع التقرير النهائي الذي ستقوم األمانة بتلخيصه يف إضافة 

الفريق العامل إىل  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مهقد الذي األويلجز للتقرير استعراض مو
  .ذا الشأن الفريق العامل وللمناقشات اليت أجراهافتوح العضوية امل

  جمموع  لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أنّ األويلوجاء يف تقديرات التقرير   - ١٤
 الكربون ركباتمطن من  كيلو ١ ٥٤٦هو  بواسطة ما أمساه جبهد ضعيف‘‘ تدمريهبلوغ ميكن ما ’’

ميكن بلوغه ما  وجمموع ، ومن اهلالوناتفلورية اهليدروكلورية الكربون مركبات ومن فلورية الكلورية
وعرض الفريق ما يلي من التكاليف . طن من تلك املواد  كيلو١ ٤٦٣هو  متوسطبواسطة جهد 

  .هن لتدمري مجيع املخزونات ضمن اجلهدين الضعيف واملتوسطاملقدرة يف الوقت الرا

  اموع  جهد متوسط  جهد ضعيف  املنطقة
 بليون ٢٦,٢١-١٥,٩٦  البلدان املتقدمة

  دوالر
 بليون ٥٩,٣٧-٤٥,٢٣

  دوالر
 بليون ٨٥,٥٨-٦١,١٩

  دوالر
 بليون ٣٥,٣٨-٢٦,٥٦  البلدان النامية

  دوالر
 بليون ٥٨,٠٢-٤٣,٨٧

  دوالر
 بليون ٩٣,٤٠-٧٠,٤٣

  دوالر
ون  بلي٦١,٥٩-٤٢,٥٢   الكلياموع

  دوالر
 بليون ١١٧,٣٩-٨٩,١٠

  دوالر
 بليون ١٧٨,٩٨-١٣١,٦٢

  دوالر

لتكاليف الواردة أعاله، شدد الفريق على أنّ لولدى عرض احلجم املقدر للمصارف و  - ١٥
حتليالته، والسيما حتليالته للتكاليف، هي يف مراحل متفاوتة من التطور، وعلى أنه قد يكون من املفيد 

إثبات منهجيات ميكن حتسينها  مبثابة جهد أويل لوضع وقدرة هلذه التكاليفاملبالغ امل من الكثرياعتبار 
  .على أساس املعلومات اليت ستظهر يف املستقبل

هو متويل الكربون بأن   هناك اعترافاًأنّإىل  ، أشار الفريقومن حيث آليات التمويل واحلوافز  - ١٦
 إلدارة مصارف املواد الزم من األموالالقليلة اليت بوسعها توليد القدر المصادر التمويل أحد 

املواد  من يدمرإطار متويل الكربون، سوف يخصص التمويل حبسب قيمة ما  ففي. املستنفدة لألوزون
وأشار الفريق مع ذلك إىل ضرورة توفّر . القادرة على إحداث االحترار العامليزون واملستنفدة لأل
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متويل سوق الكربون، كأن يتم وضع سجل مضبوط بعض العناصر لضمان عدم إساءة استعمال 
 التخفيضات ذات وحتقيقاإلضافية منهجيات جيدة لكفالة مجلة من األمور منها توخي وشفاف و

  .اإلطار الالزم هلذا الغرضميكنه من توفري وذكر الفريق أنّ بروتوكول مونتريال يف موقع فريد . الصلة
يق إىل املخاطر أشار الفرذات اآلثار السلبية  واحلوافز قضايا السياسة العامةوفيما يتعلق ب  - ١٧

 التدمري أرصدة أن ترتفع قيمة خطر: احملتملة التالية، وكلّها ميكن التغلب عليها بواسطة اإلدارة بعناية
حبيث تؤدي إىل اإلنتاج بغرض التدمري؛ وحتويل وجهة املواد املستنفدة لألوزون الالزمة إىل مقصد غري 

وضياع ؛ )مثل اهلالونات(ير املربر؛ وتدمري املصارف اليت قد تلزم يف استخدامات الحقة إعادة التدو
  . مواد أخرىإىلفرصة حتويل املواد املستنفدة لألوزون 

فتوح العضوية املويف أعقاب مناقشة مستفيضة للمسائل ذات الصلة، أنشأ الفريق العامل   - ١٨
 املزيد من التوجيهات لفريق التكنولوجيا بشأن إعداد فريق اتصال لكي ينظر يف أمور منها إسداء

 التكنولوجيا واليت  فريقسيزود اواتفق فريق االتصال على التوجيهات اإلضافية اليت  .تقريره النهائي
يف التكاليف من التدقيق طلبات بشأن النظر مبزيد ومشلت التوجيهات . أحاط ا الفريق العامل علماً

إعادة مقارنة بنافع البيئية العائدة على طبقة األوزون واملناخ من تدمري هذه املواد ذات الصلة وامل
 مصارف املواد املتصلة بتدمريوبشأن زيادة تفصيل التكاليف  تدويرها واستصالحها وإعادة استعماهلا؛

وكذلك ) مثل اجلمع والنقل والتخزين والتدمري(املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك حسب فئة العمليات 
مع مراعاة أفضل األوقات لتناول مصارف املواد املستنفدة (حسب بعض األقاليم الفرعية واملدة الزمنية 

 تتوفر  ال؛ وبشأن النظر يف تكاليف نقل املواد املخزنة إىل مرافق التدمري بالنسبة للبلدان اليت)لألوزون
لتدمري؛ وبشأن زيادة ل دون إقليمية لديها مثل هذه املرافق، وجدوى وضع استراتيجيات إقليمية أو

مل اإلرغاء واملربدات؛  مكونات عوا وتدمريجبمعحتديد التكاليف يف قطاع التربيد احمللي فيما يتعلق 
 من مزيج استخدام على املترتبة والضارة املفيدة اآلثارووبشأن اجلوانب العملية لفصل خمتلف املواد 

التأثري احملتمل لتوليد أرصدة مزيد من املعلومات عن  بشأن؛ وتوفرها أساس على والقطاعات املواد
  . املواد املستنفدة لألوزونتدمريكربون من 

، فإنّ التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن املسائل وكما لوحظ آنفاً  - ١٩
ن اإلضافة اليت وسوف تتضم. أكتوبر/تشرين األولذات الصلة ينتظر أن يصدر يف مطلع شهر 

  . لذلك التقريرذه املذكرة ملخصاًستصدر هل

  فتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والعشرينامل يف العمل الذي بدأه الفريق العامل النظر جمدداً  - ٢
 وتناولت إدارة  واحداً، عقدت األمانة حلقة عمل استمرت يوما٢٠/٧ً باملقرر عمالً  - ٢٠

زون وتدمريها وذلك قبيل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مصارف املواد املستنفدة لألو
 لفريق التكنولوجيا والتقييم األويلوأسهمت حلقة العمل، وكذلك التقرير . فتوح العضويةامل

االقتصادي وأحد تقارير األمانة بشأن خيارات التمويل، يف إجراء مناقشة مسهبة ملسألة املصارف 
 فريق اتصال ذي صلة طرح عدة آراء بشأن اإلجراءات إطارومت يف . املق العيخالل اجتماع الفر
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وقد سجلت . اإلضافية احملتملة اليت قد تتخذ بشأن إدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون وتدمريها
ويرد أيضا يف . هذه اآلراء األولية يف تقرير لفريق االتصال وهي ترد يف املرفق األول ذه املذكرة

 من تقرير اجتماع الفريق ٦٣ و٦٢االتصال، ومها على الصفحتني  من تقرير فريق ٣ و٢فرعني ال
 فريقاقترح على  اليت ألعمالل ملخصUNEP/OzL.Pro.WG.1/29/9(، (العامل مفتوح العضوية 

 األخرى ألعمالل ملخصو تقريرهإعداد إكمال أن يقوم ا يف  االقتصادي والتقييم التكنولوجيا
 يود االجتماع احلادي والعشرون لألطراف أن يواصل مداوالته بشأن وقد. األوزون ألمانة رحةاملقت

 بصورة يعتمدما هو مناسب، لكي ، حسب مقرر اجلزء التحضريي، وأن يوافق علىيفهذه املسألة 
  .رمسية يف اجلزء رفيع املستوى

املقرر ( البديلة للمواد املستنفدة لألوزون املواد ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العاملي  -واو 
  ) من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي٦البند ( )٢٠/٨

  تعديل مقترح لربوتوكول مونتريال   - ١
 املوحدة من اتفاقية فيينا، قدمت حكومتا واليات ميكرونيزيا ٩ من املادة ٢ بالفقرة عمالً  - ٢١

شمل إنتاج واستهالك يتم مبقتضاه إدراج يوكول مونتريال  بشأن تعديل لربوتحاًوموريشيوس مقتر
ويقتضي املقترح، الذي ميكن االطالع . وفلورية ضمن الرقابة يف الربوتوكولاهليدر الكربون مركبات

، بإضافة مادة جديدة للربوتوكول هي املادة UNEP/OzL.Pro.21/3عليه يف الفصل الثاين من الوثيقة 
 إىل جتميد إنتاج واستهالك ٥ من املادة ١ري العاملة مبوجب الفقرة وهي تدعو األطراف غ. ياء٢

، ٢٠٠٦-٢٠٠٤عوام ألا يف املستويات متوسطند  ع٢٠١٢ يف عام  الكربون اهليدروفلوريةمركبات
 يف املائة يف ٤٥، و٢٠١٨ يف املائة يف عام ٣٠، و٢٠١٥ يف املائة يف عام ١٥وإىل خفضهما بنسبة 

 يف املائة يف عام ٩٠، و٢٠٢٧ يف املائة يف عام ٧٥، و ٢٠٢٤ة يف عام  يف املائ٦٠، و٢٠٢١عام 
ويف النص املقترح، ترد مجيع هذه النسب واألعوام بني أقواس معقوفة لإلشارة إىل أنها قابلة . ٢٠٣٠

 يف املائة إضافية للمستويات املذكورة أعاله ١٠ إنتاج نسبة اًوسيتيح املقترح أيض. للتفاوض عليها
وسوف . ٥ من املادة ١ أجل تلبية االحتياجات احمللية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة وذلك من

 ١٠٠يستند حساب اإلنتاج واالستهالك إىل قدرة الغازات املعنية على إحداث االحترار على مدى 
وسوف يتيح املقترح . تعتمد على حتليل دورة احلياةأخرى عام، مع خيار النظر يف استعمال قياسات 

وفلورية ألحكام الربوتوكول املتعلقة باالجتار مع غري األطراف اهليدر الكربون مركباتضاع إخ
  .ومبقتضيات منح رخص االسترياد والتصدير

 من ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة ويتضمن املقترح خيارين لتطبيق تدابري الرقابة على   - ٢٢
، وذلك ٢٠١١بط الرقابية ذات الصلة إىل غاية سنة ويتيح اخليار األول إرجاء حتديد الضوا. ٥املادة 

أما اخليار الثاين فهو ينص على إرجاء تطبيق هذه الضوابط على تلك . إىل حني ظهور نتائج الدراسة
مهال تفصل بني تطبيق الضوابط الرقابية على إوسوف ينص على فترة ( من السنوات البلدان لعدد

من  بالنسبة لكل مرحلة بصورة مستقلةيتم حتديدها ) ان الناميةالبلدان املتقدمة وتطبيقها على البلد
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وميكن أن يكون خط األساس لكل طرف عامل . ياء ٢ ة املقترحة يف املادالواردةتخفيض مراحل ال
 هو املستوى األقل ملتوسط استهالكه على مدى فترة مضبوطة أو هو ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

 من شأنه أن يوسع نطاق والية ويتضمن املقترح حكماً. تفاوض عليهمستوى الستهالك الفرد يتم ال
تعدد األطراف ليشمل التكاليف التراكمية املتفق عليها لألنشطة اليت متكّن هذه األطراف املالصندوق 

، مع شرط أال يتحمل وفلوريةاهليدر الكربون مركباتط رقابية على من االلتزام مبا اتفق عليه من ضواب
 من آلية متويل أخرى ة تكاليف تراكمية متفق عليها يكون الطرف قد تلقى أمواالًالصندوق أي

 الكربون مركباتأن يتم، يف متويل برامج التخلص التدرجيي من  إىل ويدعو املقترح أيضاً. لتغطيتها
 الكربون مركباتمن غري األخرى منح األولوية للبدائل ضمن إطار الصندوق،  فلورية اهليدروكلورية

  .وفلوريةيدراهل
وفلورية واملواد املستنفدة اهليدر الكربون مركبات تتصل بتدمري  أحكاماًويتضمن املقترح أيضاً  - ٢٣

املنبعثة من عملية وفلورية اهليدر الكربون مركباتوهو يقتضي من مجيع األطراف أن تدمر . لألوزون
صل بتدمري املواد املستنفدة لألوزون، ومن حيث أنه يت. وكلورية فلوريةاهليدر الكربون مركباتإنتاج 

يأذن املقترح للصندوق متعدد األطراف أن ميول أنشطة التدمري واالسترداد يف البلدان العاملة مبوجب 
اشتراط هذا التدمري واالسترداد، وهو يعتزم إجراء جتديد إضايف  وذلك من دون ٥ من املادة ١الفقرة 

 إىل ويدعو التعديل أيضاً. األموال الالزمة هلذا الغرضلى احلصول عملوارد الصندوق لتمكينه من 
ويشمل ذلك متويل الكربون، لتغطية تكاليف هذه استخدام التمويالت من املؤسسات األخرى، 

وتدمري  إىل استرداد ٥ من املادة ١وهو يدعو يف اخلتام األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة . األنشطة
يف بعض القطاعات، وإىل موازنة إعفاءاا ارف املواد املستنفدة لألوزون مما لديها من مصمعينة نسبة 

وكلورية فلورية املوجهة إىل البلدان النامية بتدمري كمية متناسبة اهليدر الكربون مركباتوإنتاجها من 
  .من املواد املستنفدة لألوزون

ة ام عة جلسيفة قد نظر، فتوح العضوياملوكان االجتماع التاسع والعشرون للفريق العامل   - ٢٤
التعديل املقترح ويف مسائل أخرى متصلة باملواد املستنفدة لألوزون ذات ويف إطار فريق اتصال، يف 

القدرة العالية على إحداث االحترار العاملي، واتفق على إحالة هذا التعديل وقائمة املفاهيم ذات الصلة 
  .فيهماالجتماع احلادي والعشرين لألطراف للنظر  اإىل
 UNEP/OzL.Pro.21/3وميكن االطالع على التعديل املقترح يف الفصل الثاين من الوثيقة   - ٢٥

ومها معروضان بالصيغة اليت وردا ا . وعلى قائمة املفاهيم ذات الصلة به يف املرفق الثاين ذه املذكرة
ون لألطراف أن ينظر يف  يود االجتماع احلادي والعشروقد. ومن دون حترير رمسي من قبل األمانة

 من تعديالت، ، مع ما قد يراه مناسباًاعتماده رمسياًأن ينظر يف اجلزء التحضريي ويف التعديل املقترح 
  . اجلزء رفيع املستوىيف

٢ -  النظر جمدضوية يف اجتماعه التاسع والعشرينفتوح العاملا يف العمل الذي بدأه الفريق العامل د  
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إلجراء حوار بشأن   واحداً استمرت يوماً عمل، عقدت األمانة حلقة٢٠/٨ باملقرر عمالً  - ٢٦
ل انعقاد بي، وذلك قُبدائل املواد املستنفدة لألوزون ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العاملي

 ونظر املشاركون يف حلقة العمل يف تقرير .فتوح العضويةاملاالجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل 
 مركباتوكلورية فلورية واهليدر الكربون مركبات بدائل عنيق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فر

 الذي أعده فريق ٢٠٠٥لتقرير التكميلي لعام ويف الصيغة املستحدثة لالكلورية فلورية،  الكربون
وضعه مسامهةً يف التقرير اخلاص عن األوزون واملناخ، الذي والتقييم االقتصادي التكنولوجيا 

باالشتراك مع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وكذلك يف تقرير األمانة عن تدابري الرقابة 
فتوح العضوية نتائج احلوار باإلضافة إىل املوناقش الفريق العامل . والقيود ومتطلبات إبالغ املعلومات

 يف مقترحات حمددة  الفريق العامل أيضاًونظر. وتوكول مونتريال املشار إليه آنفاًالتعديل املقترح لرب
 اجتماع األطراف مقترحني وقائمة إىلأن حييل  على  الفريق العاملواتفق. تقدمت ا عدة أطراف

ويرد املقترحان يف مشروعي املقررين . مفاهيم تتصل بالتعديل املقترح من أجل مواصلة النظر فيها
 واألسئلةوترد قائمة املفاهيم . UNEP/OzL.Pro.21/3قة الفصل األول من الوثيب] ياء[/٢١و] طاء[/٢١

ة يف املرفق الثاين ذه املذكرة من أجل تيسري يف تقرير الفريق العامل مفتوح العضوية وهي مستنسخ
هذين  االجتماع احلادي والعشرون لألطراف أن يواصل العمل بشأن وقد يود. الرجوع إليها

 يف من تعديالت، ، مع ما قد يراه مناسباً اعتمادمها رمسياًنظر يفوأن ي اجلزء التحضريي يفاملقترحني 
  .اجلزء رفيع املستوى

 من جدول األعمال املؤقت للجزء ٧البند (الضرورية االستخدامات املسائل املتصلة بإعفاءات   - يزا
  )رفيع املستوى

  ٢٠١١ و ٢٠١٠اقتراح بشأن تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعامي   - ١
: هي طرفاً عشر أحد مقد األطراف، ؤمتراالجتماع الرابع مل عن الصادر ٤/٢٥ للمقرر وفقاً  - ٢٧

 العربية واجلمهورية شيوبنغالد وباكستان) اإلسالمية اجلمهورية (وإيران واألرجنتني الروسي االحتاد
 االستخدامات ءاتإلعفا طلبات األمريكية املتحدة والواليات واهلند ومصر والعراق والصني السورية

 ويف ٢٠١٠ لعام املقننة باجلرعات االستنشاق أجهزة يف فلورية الكلورية الكربون ملركبات الضرورية
 من  طنا١٢٠ًإعفاًء الستخدام  طلب االحتاد الروسي كما. ٢٠١٢و ٢٠١١ لعامي احلاالت بعض

 بعض التطبيقات  الستخدامها يف٢٠١٠لعام ) CFC-113 (١١٣-مركبات الكربون الكلورية فلورية
ولعلم األطراف، ترد يف اجلدول .  من شىت التطبيقات يشمل عدداً تعييناًوقدم العراق. الفضائية اجلوية

  . أدناه الكميات اليت عينها كل طرف والتوصيات اليت وضعها فريق التقييم ذا الشأن١
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 ١اجلدول 
 ٢٠١١ و٢٠١٠ لألعوام ٢٠٠٩ة يف عام التعيينات لالستخدامات الضرورية باألطنان املترية املقدم

  ٢٠١٢و
املعينة لعام  الطرف

٢٠١٠ 
املعينة لعام 
٢٠١١ 

املعينة لعام 
٢٠١٢  

توصية فريق التكنولوجيا 
 والتقييم االقتصادي

  ٥املادة من  ١ الفقرة األطراف غري العاملة مبوجب
أجهزة االستنشاق باجلرعات (االحتاد الروسي 

 )املقننة
 اموصى   - - ٢١٢

  موصى ا  - -  ١٢٠  )التطبيقات الفضائية اجلوية(االحتاد الروسي 
أجهزة االستنشاق (الواليات املتحدة األمريكية 

 )باجلرعات املقننة
 غري قادر على التوصية ا  - - ٦٧

 -  - ٥املادة  ٣٩٩ ٥لألطراف غري العاملة باملادة اموع الفرعي 
  ٥ املادة ن م١ الفقرة األطراف العاملة مبوجب

  األرجنتني
  )أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة(

 موصى ا  - - ١٧٨

  بنغالدش
  )أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة(

 موصى ا  - - ١٥٦,٧

  الصني
  )أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة(

، ٩٧٢,٢متت التوصية بـ  - - ٩٧٧,٢
 كلها باستثناء السيكلسونيد

  مصر
  )ق باجلرعات املقننةأجهزة االستنشا(

، ٢٢٧,٤متت التوصية بـ  - - ٢٢٧,٤
 ووافق الطرف

  اهلند 
  )أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة(

، ٣٤٣,٦متت التوصية بـ  - - ٣٥٠,٦
معد هو كلها باستثناء ما 

 للتصدير إىل اململكة املتحدة
  )اإلسالمية-مجهورية (إيران

  )أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة(
 موصى ا  - - ١٠٥

  العراق
امدات املرتلية، /الرغاوى، الثالجات(

  )واحتياجات الصيانة

  غري قادر على التوصية ا  - ٦٩٠ ٦٩٠

  باكستان
  )أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة(

 ٣٤,٩متت التوصية بـ  ١٦٩,٧ ١٥٨,٢ ١٣٤,٩
، وغري قادر ٢٠١٠لعام 

على التوصية بتعيينات 
  ٢٠١٢ و٢٠١١

  ة العربية السوريةاجلمهوري
  )أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة(

متت التوصية جبميع الكمية   - ٤٩,٢٢ ٤٤,٦٨
، وغري ٢٠١٠املعينة لعام 

قادر على التوصية بالكمية 
  ٢٠١١املعنية لعام 

  -  ١٦٩,٧ ٨٩٧,٤٢ ٢ ٨٦٤,٤٨  ٥اموع الفرعي لألطراف العاملة مبوجب املادة 
  -  ١٦٩,٧ ٨٩٧,٤٢ ٣ ٢٦٣,٤٨  يناتاموع الكلي جلميع التعي
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 هي السنة األوىل اليت استعرض فيها طلبات االستخدامات ٢٠٠٩أنّ سنة إىل وأشار الفريق   - ٢٨
 إىل أنه كان من الصعب وأشار أيضاً. ٥ من املادة ١الضرورية من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

لنقص البيانات عن مدى توافر ويسر بدائل عليه تقييم هذه التعيينات بشكل مناسب نظراً باألخص 
 بالنسبة لألطراف فلورية الكلورية الكربون مبركبات العاملة املقننة باجلرعات االستنشاق أجهزة
 املدرجة كبلدان ٥ من املادة ١املعينة هلذه األجهزة وخباصة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  وأ املصنعة

ق تقييم هذا التوافر واليسر وتقليص الكميات املطلوبة على أساس ولئن حاول الفري. مقصد ملنتجاا
املعلومات املتاحة، فإنه مل يستطع بثقة خفض الكميات من دون قلق بشأن مدى توافر ما يكفي من 

ورغم أنّ ذلك قد أفضى إىل .  لتلبية احتياجات املرضىفلورية الكلورية الكربون مركباتإمدادات 
تعيينات بصيغتها املقترحة، فإنّ الفريق نبه إىل أنه ال ينبغي أن تؤخذ توصياته هلذه املوافقة على معظم ال

وأشار . السنة على أنها إشارة إىل أنّ التعيينات للسنة املقبلة من هذه املواد سوف حتظى بالتوصية
 فلورية ةالكلوري الكربون مركباتالفريق باخلصوص إىل أنّ التعيينات اليت تضمنت كميات كبرية من 

 مل يثبت أي منها أن هذه األجهزة ضرورية يف أسواق أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةاملعدة لصنع 
ويف هذا الصدد، أشار الفريق إىل أمهية استجابة مجيع األطراف للواليات الواردة . التصدير املذكورة

 املتاحة يف بلداا ومعلومات عن وتقدمي املعلومات عن البدائل) ٣الفقرة  (١٢/٢ و١٤/٥يف املقررين 
  .كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت يقدر أنها مل تعد ضرورية

 اليت مل يتسن للفريق التوصية ا ما أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةوكان من بني طلبات   - ٢٩
ادة كانت قيد استعراض تنظيمي  وذلك ألنّ الكمية من تلك املسيكلسونيدتقدمت به الصني إلعفاء ال

 له مزايا املنتوج  أنّ على يكن هناك دليلتكن مطروحة يف السوق بعد، وألنه مل ومل ٢٠٠٩يف عام 
وفيما يتعلق بالتعيني الذي قدمته . طبية إضافية مقارنة بالسترويدات األخرى املتاحة واملنتجة حملياً

 طناً وأرجأت ٢٦٤طوعية من التعيني األويل وهو مصر، الحظ الفريق أنّ حكومة مصر قلصت بصفة 
وفيما خيص تعيني اهلند، قام الفريق خبفض الكمية املطلوبة مبا . ٢٠١١كمية إىل تعيني حمتمل يف عام 

قدره الكمية املعينة للتصدير إىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وذلك على أساس 
أنّ هناك الئحة جديدة سوف حتظر توريد أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة الفهم احلاصل لديه ب

يناير / كانون الثاين١اعتباراً من  العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية إىل االحتاد األورويب
 طن من التعيني الذي قدمته باكستان لعام ١٠٠ومل يتسن للفريق أن يوصي بكمية قدرها . ٢٠١٠
ك على أساس الفهم احلاصل لديه بأنّ الشركة متعددة اجلنسيات اليت من املتوقع أن تصنع  وذل٢٠١٠

ومل تتم . ٢٠٠٩أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة سوف تتوقف عن إنتاج هذه األجهزة يف عام 
لصت إىل أنّ التوصية بالتعيني املقدم من الواليات املتحدة األمريكية ألنّ جلنة اخليارات التقنية الطبية خ

كمية مركبات الكربون الكلورية فلورية املطلوبة ميكن توفريها من املخزونات، مما جيعل إنتاج املزيد 
وعالوة على ذلك، مل ير الفريق أنّ إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة . منها أمراً غري ضروري

 كاستخدام ضروري مبوجب املقرر العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية لإليبنيفرين مؤهل
، واعترب أن البدائل املتاحة يف األسواق مناسبة وذلك على الرغم من أنها، على )أ(، الفقرة ٤/٢٥

وأخرياً، جتدر اإلشارة إىل أنّ الفريق أوصى فقط . ال تتوفّر إال بوصفة طبية عكس اإليبنيفرين،
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وفيما يتعلق بتعيينات  . أو ملا بعده٢٠١١ ومل يوص بأي تعيينات لعام ٢٠١٠بتعيينات عام 
االستخدام الضرورية لالستخدامات من غري أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، أوصى فريق 
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي باملوافقة على طلب االحتاد الروسي بشأن استخدامات الفضاء 

قدم من العراق وأشار إىل أنّ وجود بدائل لتوصية بالطلب املاجلوي، ولكنه مل يتمكّن باملقابل من ا
نة أو املستعملةجمدية جلميع طلبات الطرف الذي بوسعه استخدام املواد املستنفدة لألوزون املخز 

  .وذلك إىل حني تنفيذ مشاريع التحويل ذات الصلة
يف كني املشارأعرب بعض املمثلني وبعد االستماع إىل تقرير فريق التقييم ذا الشأن،   - ٣٠

 احلصول خالل األشهر القليلة عن األمل يفاالجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية 
العالقة اليت أشار إليها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  املسائل إضافية عنالقادمة على معلومات 

بيد أنّ فريق . رار مبزيد التبصري والعشرون لألطراف من اختاذ قوذلك لكي يتمكّن االجتماع احلاد
التكنولوجيا نفسه ذكر يف مداوالت فريق االتصال الذي أنشئ للنظر يف املسائل ذات الصلة بتعيينات 

االستخدامات الضرورية أنه لن يكون مبقدوره إجراء استعراض ثان للتعيينات يف عام إعفاءات 
نات االستخدامات الضرورية وافق الفريق مث ناقش فريق االتصال مشروع مقترح بشأن تعيي. ٢٠٠٩

وميكن االطالع على مشروع .  النظر فيهملواصلة على إحالته إىل اجتماع األطراف العامل الحقاً
 يود وقد. UNEP/OzL.Pro.21/3بالفصل األول من الوثيقة ] حاء[/٢١ يف مشروع املقرر ملقترح ذاكا

أن ينظر يف و اجلزء التحضريي يفر  مشروع املقرينظر يفاالجتماع احلادي والعشرون لألطراف أن 
  .اجلزء رفيع املستوى من االجتماعيف  من تعديالت، اعتماده، مع ما قد يراه مناسباً

  إنتاج مركّبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةمحلة   - ٢
 أوالً يف جدوى إنتاج آخر دفعة ٢٠٠١م نظر فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف عا  - ٣١

من مركبات الكربون الكلورية فلورية لتلبية االحتياجات املتبقية على املدى الطويل لتلك األطراف اليت 
. استمرت يف إنتاج أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة تستخدم فيها مركبات الكربون الكلورية فلورية

.  يف عدة مناسبات‘‘محلة اإلنتاج’’ بـذا اإلنتاج املعروف ومنذ ذلك احلني نظرت األطراف يف ه
 قدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريراً أولياً عن محلة اإلنتاج إىل ٢٠/٤ووفقاً للمقرر 

والحظ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره . الفريق العامل يف اجتماعه التاسع والعشرين
 تقدمي التقرير اخنفض بشكل ثابت الفرق يف التكلفة بني أجهزة االستنشاق ىالذي تلأنه يف العام 

باجلرعات املقننة اليت تستعمل فيها مركبات الكربون الكلورية فلورية وتلك اليت تستخدم املركبات 
 البديلة، وأنه خالل هذه الفترة أُحرِز كذلك تقدم على صعيد إقرار وتنفيذ مشاريع لتحويل منتجي

وأخرياً أشار . ٥ من املادة ١أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة إىل أطراف تعمل مبوجب الفقرة 
يب الوحيد املتبقي الذي يصنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة والتقرير إىل أنه يفهم أن املنتج األور

ج هذه املركبات يف األول من اليت تستخدم فيها مركبات الكربون الكلورية فلورية سيتوقف عن إنتا
 ما سيضطر الشركات املصنعة ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة إلجياد ٢٠١٠يناير /كانون الثاين

مصادر جديدة ملركبات الكربون الكلورية فلورية املخصصة لالستخدامات الصيدالنية، وهذه حقيقة 
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جلرعات املقننة اليت كانت تنتج حملياً يف من شأا أن تعرقل التدفق الطبيعي ألجهزة االستنشاق با
  .٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 وكنتيجة للتوقف الوشيك للمصدر الذي يليب الكثري من احتياجات العامل املتبقية من مركبات -٣٢
ناريوهني الكربون الكلورية فلورية املستخدمة يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، قدم الفريق سي

 ‘‘املصدر الوحيد’’السيناريو األول هو ما اصطلح على تسميته بسيناريو . لتنظر األطراف فيهما
واقترح تلبية الطلب العاملي من خالل احلصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية من آخر منتج 

من املمكن أن يوفر املنتجون  فافترض أن ‘‘املصدر املتعدد’’أما السيناريو الثاين . يف الصنيمتبقي هلا 
 يف الواليات املتحدة أو مصانع اإلنتاج املؤقتة يف األطراف العاملة ‘‘هنيويل ’’اإلضافيون مثل شركة

بيد أن الفريق أشار إىل أن .  مثل اهلند مركبات الكربون الكلورية فلورية٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
الصندوق املتعدد األطراف وأخرى إدارية مرتبطة بكل هناك مسائل مهمة قانونية ومسائل ذات صلة ب

وأخرياً أشار الفريق إىل أنه ميكن أن يكون هناك مصدر واحد . سيناريو من السيناريوهني املذكورين
أخري ملركبات الكربون الكلورية فلورية الالزمة لتلبية االحتياجات الضرورية وهو املخزونات املتبقية 

 من املادة ١ورية فلورية عالية النقاء يف األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة من مركبات الكربون الكل
ونظراً ألن كالً من حجم ما سيتبقى بعد التخلص التدرجيي من هذه املواد وحاجة الطرف املعين . ٥

 غري معروفني على وجه التأكيد، ٥ من املادة ١يف املستقبل منها لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  .إن من غري الواضح ما إذا كان مصدر اإلمداد املعين سيليب احتياجات األطرافف

 واستمع الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والعشرين إىل تقرير من فريق االتصال -٣٣
لنظر وبا. اإلنتاجاملعين باملسائل املتعلقة بتعيينات االستخدامات الضرورية عن مداوالته خبصوص محلة 

إىل هذه املداوالت فقد ترغب األطراف يف اجتماعها احلادي والعشرين يف مواصلة النظر يف مسألة 
محلة اإلنتاج خالل اجلزء التحضريي واعتماد قرار رمسي بشأا، إذا كان ذلك مناسباً، خالل اجلزء 

  .الرفيع املستوى

  الضروريةالنظر يف إدخال تعديالت على دليل تعيينات االستخدامات   - ٣
دخال سلسلة من التعديالت إوصى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بأ، ٢٠/٣وفقاً للمقرر  -٣٤

كثر إجراء استعراض مبين على معلومات أعلى دليل تعيينات االستخدامات الضرورية بغية تسهيل 
 املسألة خالل وقد نوقشت هذه. ت االستخدامات الضرورية يف املستقبلاموثوقية لتعيينات إعفاء

 عامة وحبضور فريق اتصال ذي جلسةاالجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية يف 
 فتقرر وجوب أن يقدم مشروع مقرر عن هذه املسألة من جانب الرؤساء املشاركني لفريق ،صلة

. جتماعها احلادي والعشرينل ااالتصال املعين باالستخدامات الضرورية لتنظر فيه األطراف جمدداً خال
دخاهلا يف الدليل مبا يف ذلك تغيري ذو صلة إ تغيرياً مقترح ٢٠ على ما يزيد عن املقرر مشروع يتووحي

باحلصول على املزيد من املعلومات عن الوضع يف األسواق اليت ستوزع فيها أجهزة االستنشاق 
الكلورية فلورية وكمية هذه املركبات اليت قد باجلرعات املقننة اليت تستخدم فيها مركبات الكربون 
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دخاهلا يف  بشأن التغيريات املقترح إوميكن احلصول على مشروع املقرر. تكون متوفرة من املخزونات
وقد ترغب األطراف . UNEP/OzL.Pro.21/3، الفصل األول من الوثيقة ]ايز/[٢١الدليل من املقرر 

يف مشروع املقرر خالل اجلزء التحضريي الحتمال اعتماده يف اجتماعها احلادي والعشرين يف النظر 
  .خالل اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع مع أي تعديالت تراها مناسبة

 ينقح فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية والطبية التابعة له دليل عام -٣٥
لك لتضمني التغيريات املترتبة من املقررات ذات مات الضرورية، وذاستخدال بشأن تعيينات ا٢٠٠٥

 وجيري حالياً. ٢٠/٣ وال سيما املقرر ٢٠٠٨-٢٠٠٥الصلة اليت اعتمدا األطراف خالل الفترة من 
  .٢٠٠٩كتوبر أ/ يف بداية تشرين األولمتام الدليل املنقح لتوزيعه على األطرافإ

واللجنة على املزيد من التغيريات اجلديدة اليت كان  الفريقحالياً اليت جيريها  ال تشتمل التنقيحات -٣٦
وينتظر أن ختضع التغيريات على . ٢٠٠٩ لعام  من تقريره املرحلي٦الفريق قد اقترحها يف الفصل 

ملزيد ، UNEP/OzL.Pro.21/3، الفصل األول من الوثيقة ]ايز[الدليل، كما هو مبني يف مشروع املقرر 
وقد ترغب األطراف يف اجتماعها احلادي . ي والعشرين لألطرافمن النقاش خالل االجتماع احلاد

والعشرين يف النظر يف مشروع املقرر خالل اجلزء التحضريي الحتمال اعتماده بشكل رمسي، مع أي 
  .تعديالت قد تراها مناسبة، خالل اجلزء الرفيع املستوى

  )لجزء التحضرييلال املؤقت  من جدول األعم٨البند (املسائل املتعلقة بربوميد امليثيل   -حاء 

   التكنولوجيا والتقييم االقتصاديعرض من جانب فريق  - ١
عمال أن تستمع األطراف خالل االجتماع إىل عرض من أل ينتظر مبوجب هذا البند من جدول ا-٣٧

وسيتضمن العرض آخر . فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن املسائل املتعلقة بربوميد امليثيل
تعراض أجراه الفريق لتعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل وتقريره النهائي عن اس

 اخلاصة بلجنة ٢٠١٠ما قبل الشحن وخطة العمل لعام  تطبيقات احلجر الزراعي ومعاجلات مسائل
خدمها الفريق يف اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل وأي تغيريات مقترحة يف االفتراضات اليت يست

  .التقييم وتقدمي التوصيات بشأن إعفاءات االستخدامات احلرجة

  ٢٠١١ و٢٠١٠النظر يف تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي   - ٢
 اجتمعت اللجان الفرعية املنبثقة عن جلنة ١٣/١١ واملقرر ٩/٦ من املقرر ٢ عمالً بالفقرة -٣٨

 إعفاءات للشروع يف تقييم أويل لتعيينات ٢٠٠٩ أبريل/د امليثيل يف نيساناخليارات التقنية املعنية بربومي
 أدناه اخلطوط العامة ٢وترد يف اجلدول . ٢٠١١ و٢٠١٠االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي 

وبالتوافق مع . العريضة للتعيينات اليت استعرضتها اللجنة إضافة إىل التوصيات األولية ذا اخلصوص
 معلومات جديدة أيرات ذات الصلة ستجتمع اللجنة مرة أخرى قبل اجتماع األطراف للنظر يف املقر

وستعد األمانة إضافةً إىل املذكرة . تتلقاها بشأن التعيينات وكذلك لالتفاق بشأن التوصيات النهائية
والعشرين يف وقد ترغب األطراف يف اجتماعها احلادي .  الفريق النهائيةتوصياتاحلالية تلخص فيها 
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ذا كان ذلك مناسباً، الحتمال إالنظر يف تلك التوصيات خالل اجلزء التحضريي واملوافقة على مقرر، 
  . قراره بشكل رمسي خالل اجلزء الرفيع املستوىإ

  ٢اجلدول 
تعيينات بشأن  امليثيل بربوميد املعنية التقنية اخليارات جلنةملخص للتوصيات املؤقتة اليت وضعتها 

باألطنان ( حبسب البلدان ٢٠١١ و٢٠١٠لعامي  املقدمة  لربوميد امليثيلدامات احلرجةاالستخ
  )املترية

بشأن االستخدامات احلرجة تعيينات 
  توصية مؤقتة  ٢٠١١ و٢٠١٠ يمقدمة لعام

  البلد
٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  

  ٢٧,٢٢٠    ٣٥,٤٥٠    أستراليا

  ١٩,٣٦٨  ٣,٥٢٩  ١٩,٣٦٨  ٤,٧٤٠  كندا

    ٢٩٠,٩١٤    ٣٨٣,٧٠٠  إسرائيل

  ٢٣٩,٧٤٦    ٢٤٩,٤٢٠    اليابان

  ٢ ٠٥٠,٨١٩    ٢ ٣٨٨,١٢٨     األمريكيةالواليات املتحدة

  ٢ ٣٣٧,١٥٣  ٢٩٤,٤٤٣  ٢ ٦٩٢,٣٦٦  ٣٨٨,٤٤٠  اموع

  ر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحناحلجيف بروميد امليثيل   - ٣
أن يعد تقريراً مؤقتاً فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل طُلب ، ٢٠/٦ وفقاً للمقرر -٣٩

لالجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية وتقريراً ائياً لالجتماع احلادي والعشرين 
ويعمل الفريق . ما قبل الشحنيف احلجر الزراعي ومعاجلات بروميد امليثيل  بشأن تطبيقات لألطراف

ويف . صاً له يف إضافة املذكرة احلالية حال اكتماله ملخاألمانةحالياً على تقريره النهائي الذي ستقدم 
. األثناء سيتبع ذلك ملخص وجيز لبعض النقاط الرئيسية الواردة يف عرض الفريق يف تقريره املؤقت

لتقرير يف النص اإلجنليزي ل ١٧٩-١٤٥وميكن احلصول على التقرير املؤقت بالكامل على الصفحات 
  .٢٠٠٩املرحلي للفريق لعام 

بان الفريق عندما قدم تقريره املؤقت إىل الفريق العامل أن اإلنتاج واالستهالك العامليني  وأ-٤٠
ما قبل الشحن ظال مستقرين تقريباً على امتداد الفترة من الزراعي ومعاجلات ألغراض احلجر 

وبلغ . ومع ذلك، كانت هناك تقلّبات كبرية من سنة إىل أخرى مل تعرف أسباا. ٢٠٠٧-٢٠٠٤
، مع ١٩٩٥ طن متري يف السنة منذ عام ١١ ٠٠٠ط االستهالك العاملي هلذه األغراض حنو متوس
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 وأعلى ١٩٩٨ طن عام ٨ ٠٠٠بعض االختالف من عام آلخر حيث بلغ أدىن مستوى له أقل من  
 ٢٠٧ طناً و١٢ ٢٨٦ طناً و١٢ ٤٢٥ حيث بلغ ٢٠٠٦ و٢٠٠٣ و١٩٩٩مستوى له يف األعوام 

ومعاجلات ما قبل الشحن يف نقطة الزراعي احلجر تطبيقات تم رياً ما توكث.  طناً على التوايل١٢
  .التصدير للوفاء مبتطلبات البلدان املستورِدة

 يف املائة من ٦٢ حنو ٥ من املادة ١وبلغ نصيب األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   - ٤١
 يف املائة من ٨٢ بـ واستأثر طرفان. ٢٠٠٧ يف املائة منه يف عام ٤٦ و٢٠٠٦االستهالك يف عام 

وأفادت الواليات املتحدة عن تفاوتات سنوية كبرية . ٢٠٠٧جمموع استهالك هذه األطراف يف عام 
ومعاجلات ما قبل الشحن، حيث بلغ االستهالك ذروته عند الزراعي يف االستهالك ألغراض احلجر 

وشهد . ٢٠٠٧يف عام  طناً ٢ ٩٣٠ مث اخنفض إىل ٢٠٠٦ طناً مترياً يف عام ٥ ٠٨٩كمية قدرها 
، وخباصة يف آسيا، ٢٠٠٠ زيادة منذ عام ٥ من املادة ١استهالك األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

وبلغ االستهالك لدى األطراف العاملة . ولكنه اخنفض لدى األطراف غري العاملة مبوجب هذه الفقرة
 يف ٥٤ و،٢٠٠٦الك العاملي يف عام مجايل االسته يف املائة من إ٣٨ نسبة ٥ املادة  من١مبوجب الفقرة 

  .٢٠٠٧املائة منه يف عام 
الزراعي ورغم الثغرات املعلوماتية وأوجه عدم اليقني فإنّ فرقة العمل املعنية باحلجر   - ٤٢

 ٧٧كثر من ات أولية ألحجام استخدامات تشمل أومعاجلات ما قبل الشحن متكنت من وضع تقدير
وقدرت . ومعاجلات ما قبل الشحنالزراعي بلغ عنه ألغراض احلجر يف املائة من جمموع االستهالك امل

 يف املائة على األقل من جمموع االستهالك العاملي ناجم عن مخس فئات ٦٦فرقة العمل أنّ ما نسبته 
، احلبوب، وال ) يف املائة من االستخدامات املعروفة٨(الفواكه واخلضروات الطازجة : استخدام رئيسية

؛ واخلشب ومواد ) يف املائة٢١(؛ جذوع األخشاب ) يف املائة١٤(؛ التربة ) يف املائة١٢(سيما األرز 
ويف مجيع هذه الفئات كان هناك على األقل بعض احلاالت اليت ).  يف املائة١٣(التغليف اخلشبية 

  .فيها البدائل من الناحية التقنيةإنعدمت 
ات إضافية، فإنّ األمر يتطلب من ورغم املسوحات األخرية وتقدمي أطراف شىت لبيان  - ٤٣

األطراف تقدمي بيانات كمية إضافية عن االستهالك يف االستخدامات الرئيسية وذلك للسماح بإجراء 
، ٥ من املادة ١وخبصوص األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة . تقييم مرضٍ الجتاهات االستخدام

ك اإلمجايل املقدر بالتحليل املنطلق من  بني االستهال٢٠٠٧ طن لعام ١ ٣٠٠هناك عدم تطابق بنحو 
 من جهة ٧القاعدة من جهة وبني االستهالك اإلمجايل الذي أبلغت عنه األطراف مبوجب املادة 

وقد ظهر عدم . والفرق ناجم فيما يبدو عن استخدام غري معروف من جانب أحد األطراف. أخرى
وجيري العمل على زيادة توضيح هذه . ٢٠٠٧-٢٠٠٣تطابق مماثل كل سنة على امتداد الفترة من 

  .املسألة
والحظت فرقة العمل أنه ال يزال من الصعب تطوير بدائل لربوميد امليثيل ألغراض احلجر   - ٤٤

ومن عوامل التعقيد كثرة السلع األولية .  ما قبل الشحن فيما خيص السلع األوليةمعاجلاتوالزراعي 
مي والتجاري  تطبق فيها املعاجلات، وتغري املشهد التنظياليت تتم معاجلتها، وتنوع األوضاع اليت
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 ما قبل الشحن، معاجلاتوالزراعي برام اتفاقات ثنائية بشأن تدابري احلجر باستمرار، ومتطلبات إ
واملتطلبات املتعلقة مبستويات فعالية عالية مؤكدة، وغياب الرباءات أو غريها من أنواع احلماية التجارية 

 وحده عقبة كربى أمام وتشكل اللوائح اليت تقضي باملعاجلة بربوميد امليثيل. حملتملةلبعض البدائل ا
إن االختبارات الصارمة . اعتماد بدائل ألنه ال توجد يف معظم األحيان حوافز لتغيري هذه اللوائح

الالزمة إلثبات فعالية بديل من البدائل متثل عقبة رئيسية أمام تطوير بدائل ملعاجلة التربة بغية زراعة 
  .نباتات حبالة صحية عالية ومعتمدة

ى طلب األطراف حتديد االستخدامات اليت جرى تصنيفها من جانب بعض ورداً عل  - ٤٥
 ما قبل الشحن، أشار ومعاجلات  الزراعياألطراف دون سواها على أا استخدامات خاصة باحلجر

معاجلة القهوة املصدرة يف : الفريق إىل أنه مل حيدد حىت اآلن إال القليل من هذه احلاالت، وهي كما يلي
ند وفيتنام، ومعاجلة التربة إلنتاج مواد اإلكثار يف صدرة يف تايلة األرز ورقائق الكسافا املفيتنام، ومعاجل

  .الواليات املتحدة األمريكية
وأفاد الفريق بأنه سيضمن تقريره النهائي قائمة بالتطبيقات اليت مل حتدد هلا بدائل جمدية من   - ٤٦

 أن تقدم يف أقرب وقت ممكن بيانات كمية إضافية كذلك حثّ الفريق األطراف على. الناحية الفنية
  .بشأن االستهالك املتعلق باالستخدامات الرئيسية

الزراعي احلجر تطبيقات  حلقة عمل مدا يوم واحد بشأن مسائل األمانةوسوف تعقد   - ٤٧
وقد ترغب األطراف .  ما قبل الشحن، وذلك قبيل االجتماع احلادي والعشرين لألطرافومعاجلات

 اجتماعها احلادي والعشرين يف النظر يف التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف
ونتائج حلقة العمل خالل اجلزء التحضريي، ومن مث اقتراح اإلجراء الذي تراه مناسباً الحتمال إقرار 

  .التقرير والنتائج خالل اجلزء الرفيع املستوى

 من جدول ٩البند (ة عن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املسائل األخرى الناشئ  - طاء
  )األعمال املؤقت اخلاص باجلزء التحضريي

 التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف يبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاع  - ١
  )١٩/٨املقرر ( اليت تسودها ظروف خاصة ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

، أن يشرع يف إجراء ١٩/٨ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبقتضى املقرر إىلطُلب   - ٤٨
دراسة استقصائية لتقييم بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعي التربيد وتكييف 

اخية خاصة وظروف  اليت تأثرت بظروف من٥ من املادة ١اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
وخالل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية قدم فريق . استثنائيةعمل 

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريراً مؤقتاً عن النتائج اليت توصل إليها ركّز فيه على املربدات البديلة 
يف اهلواء األحادية اليت تعمل يف ظروف  اخلاصة بالتربيد التجاري ومعدات تكيHCFC-22ملركبات 

ونظر التقرير، الذي كان ذا طبيعة تقنية عالية، يف . درجات حرارة حميطة عالية ويف املناجم العميقة
 R-404A وHFC-32 وHFC-134Aمبا يف ذلك ( جمموعة من مركبات الكربون اهليدروكلورية وخماليطها
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) HC-1270 وHC-600a وHC-290(يدروكربونات واهل) HFC-1234yf وR-422B وR-410A وR-407Cو
بوصفها بدائل حمتملة ملركبات الكربون ) R-744(وثاين أكسيد الكربون ) R-717(واألمونيا 

وأشار الفريق إىل أنه سيقدم يف الوقت املناسب تقريراً ائياً ذا الشأن إىل . اهليدروكلورية فلورية
  . احلادي والعشرين لألطرافاالجتماع

وأثناء مناقشة الفريق العامل املفتوح العضوية هلذه املسألة أُشري إىل الطبيعة التقنية العالية   - ٤٩
ويف ضوء هذه املالحظات اتفقت . للتقرير واحلاجة إىل أن يدرس اخلرباء الوطنيون حمتوياته بعناية

غب األطراف وقد تر. األطراف على مناقشة املوضوع مرة أخرى خالل اجتماعها احلادي والعشرين
خالل ذلك االجتماع يف مواصلة املداوالت خبصوص هذه املسألة خالل اجلزء التحضريي واملوافقة 

  .على قرار، إذا كان ذلك مناسباً، الحتمال اعتماده بشكل رمسي خالل اجلزء الرفيع املستوى

 التنبؤ ذه االختالالت  واآلليات احملتملة لتحسنيات يف توفر اهلالون املتوقعةاالختالالت اإلقليمية  - ٢
  )١٩/١٦املقرر (والتخفيف من حدا 

 أنه ميكن أن ٢٠٠٧ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره املرحلي لعام الحظ  - ٥٠
 يف توفر اهلالونات من شأا أن تؤدي إىل عدم متكن بعض الدول من إقليميةتكون هناك اختالالت 

جتماعها التاسع وعليه فقد أقرت األطراف يف ا. ستخدامات الضروريةاحلصول على هذه املواد لال
 الفريق دراسة ومناقشة آليات حمتملة ميكن استخدامها للتنبؤ إىلالذي طلبت فيه ، ١٩/١٦عشر املقرر 

  .مبثل هذه االختالالت يف املستقبل والتخفيف من حدا
عه التاسع والعشرين يف التقرير األويل وقد نظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتما  - ٥١

لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املتعلق ذه املسألة والذي ميكن االطالع عليه يف الصفحات 
ويعرف فريق . ٢٠٠٩من التقرير املرحلي للفريق العامل لعام يف النسخة اإلجنليزية  ١١٩-٨٩

االختالالت اإلقليمية بأا غياب للتعادل بني العرض التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره 
وفيما . والطلب على املستوى اإلقليمي، وليست اختالفات يف الكميات املتاحة من منطقة إىل أخرى

 املعاد ١٢١١ أشار الفريق إىل أنه على الرغم من أن إمدادات كافية من اهلالون ١٢١١خيص اهلالون 
 يف مجيع املناطق، فقد كانت هناك إشارات قوية إىل أنه قد ال تكون تدويره قد بدت متوفرة حالياً

ومن مواطن االنشغال اليت أشار إليها . هناك كميات كافية لتلبية الطلب يف املستقبل خارج الصني
الفريق قطاع الطريان والقطاع العسكري يف االحتاد األورويب واالحتاد الروسي والواليات املتحدة 

 يف املائة فقط من املصارف ٢٠، فقد أشار الفريق إىل أنّ ١٣٠١ فيما يتعلق باهلالون أما. األمريكية
وأشار الفريق . ٥ من املادة ١العاملية من هذه املادة كانت توجد يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

ملادة اليت إىل أنّ الصني أعربت عن القلق من أنها قد ال تكون قادرة على تلبية احتياجاا من هذه ا
 عن انشغاالت ٥ من املادة ١تعتربها أساسية، لكن مل يعرب أي طرف غري عامل مبوجب الفقرة 

وأخرياً، أشار الفريق إىل أنّ القيود على الواردات، اليت فرضها الصندوق املتعدد األطراف فيما . مماثلة
 قد حتتاجه يف املستقبل بعض  الذي١٣٠١يتعلق مبشاريع ختزين اهلالونات، قد تعيق استرياد اهلالون 
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، فإن فريق التكنولوجيا ٢٤٠٢وفيما يتعلق باهلالون . ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
والتقييم االقتصادي مل يقف على نقص واضح على املستوى العاملي ولكنه اكتشف وجود مشاكل 

يواجه فيها املستخدمون مشاكل يف تلبية اليت ) باألخص الدفاع والطريان(إقليمية يف بعض القطاعات 
  . املعاد تدويره٢٤٠٢الطلب وذلك ألسباب منها ارتفاع تكلفة اهلالون 

 إىلوفيما يتعلق بالتخفيف من حدة االختالالت، يشري فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   - ٥٢
أما فيما يتعلق .  السوق الدولية يف١٢١١أنّ األطراف رمبا تود أن تستطلع سبالً لزيادة تدفق اهلالون 

 أنّ زيادة استعمال البدائل سيؤدي إىل زيادة تدفق هذه املادة من إىل فيشري الفريق ١٣٠١باهلالون 
 يشري الفريق إىل أن ٢٤٠٢وفيما يتعلق باهلالون . تطبيقات أخرى إىل تطبيقات هي حباجة أمس إليها

 تشرع يف تقييم االحتياجات وأنه ال ينبغي تدمري اهلالون األطراف اليت تستخدم هذه املادة ينبغي هلا أن
  . قبل تلبية الطلب احلايل١٣٠١
وأثناء النظر يف هذا التقرير خالل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية   - ٥٣

 والتقييم أشارت بعض األطراف إىل أمهية أن يكون هناك املزيد من التعاون بني فريق التكنولوجيا
ووافقت األطراف على . االقتصادي ومنظمة الطريان املدين الدويل فيما يتعلق باستخدامات الطائرات

  .ضرورة النظر جمدداً يف املسألة خالل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

  )١٩/١٨ و١٧/١٠املقرران (التحليلية و يةإعفاءات االستخدامات املخترباالقتراح املتعلق ب  - ٣
 أن متدد اإلعفاء العاملي اخلاص باالستخدامات ١٩/١٨قررت األطراف مبقتضى املقرر   - ٥٤

 باستثناء مركبات الكربون اهليدروكلورية  الذي يشمل كل املواد اخلاضعة للرقابةاملختربية والتحليلية،
القتصادي  فريق التكنولوجيا والتقييم اإىل وأن تطلب ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١فلورية، حىت 

وجلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية التابعة له تقدمي قائمة باالستخدامات املختربية والتحليلية 
من املواد املستنفدة لألوزون مع اإلشارة إىل املواد اليت توجد هلا بدائل، وذلك حبلول االجتماع احلادي 

 اليت أعدها الفريق استجابةً هلذا الطلب من وميكن احلصول على القائمة. والعشرين لألطراف
 الذي يشتمل على ٢٠٠٩من التقرير املرحلي للفريق لعام يف النسخة اإلجنليزية  ٥٦-٥٢الصفحات 

وعند النظر يف النتائج اليت . معلومات عن كل البدائل املناسبة بالفعل لكل االستخدامات املشار إليها
يف الفصل األول من ] ألف/[٢١مشروع املقرر (بية اقتراحاً وورتوصل إليها الفريق قدمت اجلماعة األ

يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية اقترحت  )UNEP/OzL.Pro.21/3الوثيقة 
ويعرض . فيه استثناء عدد من التطبيقات املختربية والتحليلية اخلاصة اليت هلا بدائل حمددة من اإلعفاء

الوثيقة (رر كذلك مسألة نوقشت يف مذكرة إىل الفريق العامل أعدا األمانة مشروع املق
UNEP/OzL/Pro.WG.1/29/3 وتشري املذكرة إىل أنه بالنظر إىل لغة املقررات ). ١٩ و١٨، الفقرات

 كان من إذاالسابقة فيما خيص االستخدامات املختربية والتحليلية فقد ترغب األطراف يف دراسة ما 
 بشأن حال االستخدامات املختربية يف األطراف إيضاحات أيفيه أو من املناسب تقدمي املرغوب 

وقد ناقشت األطراف مشروع املقرر املتعلق . ٢٠١٠ بعد عام ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
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 يب، واتفقت على ضرورة أن تنظر فيه جمدداً خالل اجتماعهاوذه املسألة والذي قدمه االحتاد األور
بيد أنه لوحظ أن مشروع املقرر ال يزال حيتوي على الكثري من األقواس املعقوفة . احلادي والعشرين

وقد ترغب األطراف يف اجتماعها . وأن الراعني سيعملون بني الدورات سعياً حلل املسائل العالقة
خالل اجلزء احلادي والعشرين يف النظر يف مشروع املقرر خالل اجلزء التحضريي الحتمال إقراره 

  .الرفيع املستوى مع أي تعديالت تراها مناسبة

  ) من تقرير االجتماع العشرين لألطراف١٠٠ والفقرة ١٧/٦املقرر (اقتراح بشأن عوامل املعاجلة   - ٤
 واإلجراء الذي اختذته األطراف يف اجتماعها العشرين، استمع الفريق ١٧/٦وفقاً للمقرر   - ٥٥

 اجتماعه التاسع والعشرين إىل عرض قدمته أمانة الصندوق املتعدد األطراف العامل املفتوح العضوية يف
، التصنيع من استخدامات عوامل للرقابةبشأن التقدم احملرز على صعيد ختفيض انبعاثات املواد اخلاضعة 

 التصنيع استخدامات عوامل إعفاءاتكما استمع إىل تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن 
النبعاثات غري ذات الشأن املرتبطة ذه االستخدامات واستخدامات عوامل املعاجلة اليت ميكن وا

 ١٠/١٤وترد يف اجلدول ألف من املقرر .  أو حذفها منه١٠/١٤ إىل اجلدول ألف من املقرر إضافتها
 املقرر  بينما يورد اجلدول باء من نفستصنيعقوائم باستخدامات املواد اخلاضعة للمراقبة كعوامل 

ومن . احلدود القصوى لالنبعاثات اخلاصة باستخدامات عوامل املعاجلة واليت اقترحتها بعض األطراف
بني أشياء أخرى أفاد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بأن ثالثة فقط من بني عشرة تعيينات 

 يف اجلدول ألف، وهي رابع راجهاإلد قُدمت حديثاً قد استوفت املعايري التقنية الالزمة التصنيعلعوامل 
كلوريد الكربون كعامل مشتت أو خمفف يف إنتاج فلوريد البوليفينيلدين، ورابع كلوريد الكربون 

ـَرة يف إنتاج خالت أثيل البرتكمذيب ألغراض األ ويل رباعي الفلور، ورابع كلوريد الكربون ثي
وأكد الفريق وجلنة اخليارات التقنية املعنية . برموفينول-٤كمذيب ألغراض الربومة والتنقية يف إنتاج 

 يف اجلدول ألف ٦رقم (باملواد الكيميائية التابعة له أن استخدام عوامل املعاجلة يف إنتاج الدايكوفول 
أما . ، وأوصى حبذف هذا االستخدام من اجلدول ألف٢٠٠٧قد توقّف يف عام ) ١٩/١٥من املقرر 

لفريق إىل عدم وجود معلومات كافية لديه لتقدمي أي توصيات فيما يتعلق باجلدول باء فقد أشار ا
بشأن التخفيضات احملتملة يف بنية اجلدول أو االنبعاثات الواردة فيه حيث مل تقدم بعض األطراف 

  .البيانات ذات الصلة
وقد نظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   - ٥٦
جنة التنفيذية وناقش اقتراحاً بتعديل اجلدول ألف ليشري إىل املوافقة على استخدامات عوامل والل

ىل حذف التطبيقات اليت أفادت إ واالقتصادياملعاجلة اجلديدة اليت أوصى ا فريق التكنولوجيا والتقييم 
 مشروع املقرر وميكن االطالع على االقتراح يف. األطراف بأا قد ختلصت منها تدرجيياً بالفعل

وقد ترغب األطراف يف اجتماعها احلادي . UNEP/OzL.Pro.21/3، الفصل األول من الوثيقة ]باء/[٢١
 الرفيعوالعشرين يف النظر يف مشروع املقرر خالل اجلزء التحضريي الحتمال إقراره خالل اجلزء 

  .املستوى مع أي تعديالت تراها مناسبة
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   باملزيد من العمل فيما خيص انبعاثات رابع كلوريد الكربوناقتراح بشأن احتمال القيام  - ٥
نظرت األطراف خالل السنوات العديدة املاضية يف مسألة رابع كلوريد الكربون وحديثاً يف   - ٥٧

املنطلقة ’’ والتحليالت ‘‘املنطلقة من القاعدة’’التقديرات املتضاربة اليت نتجت عما يعرف بالتحليالت 
وخالل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل . ثات رابع كلوريد الكربون النبعا‘‘من القمة

يب، اقتراحاً يتعلق باملسألة وناقشته واملفتوح العضوية أعدت السويد، بوصفها رئيسةً لالحتاد األور
وقد وافق الفريق العامل املفتوح العضوية على تقدمي مشروع . بشكل ثنائي مع العديد من األطراف

متعلق ذه املسألة إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف مدركاً أنه سيتم القيام باملزيد من مقرر 
وميكن االطالع على أحدث صيغة من مشروع . العمل فيما بني الدورات سعياً إىل تنقيح االقتراح

وقد . UNEP/OzL.Pro.21/3، الفصل االول من الوثيقة ]جيم/[٢١االقتراح املعين يف مشروع املقرر 
ترغب األطراف يف اجتماعها احلادي والعشرين يف النظر يف مشروع املقرر خالل اجلزء التحضريي 

  . املستوى مع أي تعديالت تراها مناسبةالرفيعالحتمال إقراره خالل اجلزء 

  الفريقمسائل أخرى ناشئة عن تقارير   - ٦
، أن تنظر يف مسائل أخرى ناشئة ينتظر من األطراف، مبوجب هذا البند من جدول األعمال  - ٥٨

عن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك أي طلبات لتأييد تعيني رؤساء مشاركني 
  .جدد للفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له

قت اخلاص  من جدول األعمال املؤ١٠البند  (املسائل املتصلة باآللية املالية لربوتوكول مونتريال  -ياء 
 )باجلزء التحضريي

  اقتراح بشأن اإلطار املرجعي لتقييم اآللية املالية  - ١
أنشأ الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والعشرين فريق اتصال ملناقشة   - ٥٩

وقد .  كندا إجراء تقييم يف املستقبل لآللية املالية لربوتوكول مونتريال استناداً إىل اقتراح قدمتهإمكانية
 على أن تناقش األطراف جمدداً يف اجتماعها احلادي والعشرين ضويةح العواملفت وافق الفريق العامل

  .توقيت إعداد مثل هذا التقييم وإطاره املرجعي
الفصل ، ]هاء/[٢١وميكن االطالع على مشروع املقرر املتعلق ذه املسألة يف مشروع املقرر   - ٦٠

قد ترغب األطراف يف اجتماعها احلادي والعشرين يف النظر و. UNEP/OzL.Pro.21/3ول من الوثيقة ألا
يف مشروع املقرر خالل اجلزء التحضريي الحتمال إقراره خالل اجلزء الرفيع املستوى مع أي تعديالت 

  .تراها مناسبة

  اقتراح بشأن أنشطة التقوية املؤسسية حتت إشراف الصندوق املتعدد األطراف  - ٢
ح التقوية املؤسسية يف سياق بروتوكول مونتريال باألموال اليت تقدم غالباً ما يتعلق مصطل  - ٦١

 لتمكينها من تشغيل ٥ من املادة ١عرب الصندوق املتعدد األطراف إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
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ويف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية . وحداا الوطنية املعنية باألوزون
جمموعة أمريكا الالتينية ودول البحر الكارييب مشروع اقتراح تطلب مبقتضاه من اللجنة قدمت 

التنفيذية متديد وزيادة مستويات الدعم املايل اخلاص بالتقوية املؤسسية من جانب األطراف العاملة 
طراف يف  مع األخذ يف احلسبان النتائج اليت توصلت إليها أمانة الصندوق املتعدد األ٥مبوجب املادة 

  .‘‘التمويل واملستويات: ٢٠١٠التقوية املؤسسية بنهاية عام ’’ املعنونة ٥٧/٦٣وثيقتها 
وبعد مناقشة مطولة قرر الفريق العامل املفتوح العضوية تقدمي مشروع املقرر املشار إليه على   - ٦٢

ر فيه األطراف  لتنظUNEP/OzL.Pro.21/3ول من الوثيقة أليف الفصل ا] واو/[٢١أنه مشروع املقرر 
وقد ترغب األطراف يف النظر يف مشروع املقرر خالل اجلزء . جمدداً يف اجتماعها احلادي والعشرين

  .التحضريي الحتمال إقراره خالل اجلزء الرفيع املستوى مع أي تعديالت تراها مناسبة

  )للجزء التحضريي األعمال املؤقت  من جدول١١البند  (مسائل االمتثال واإلبالغ عن البيانات  - كاف

  )١٨/١٧املقرر (اقتراح بشأن معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون ذات الصلة باالمتثال   - ١
نظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السادس واألربعني يف تقرير األمانة بشأن   - ٦٣

تنفدة لألوزون من أجل استخدامات  مسمعاجلة جلنة التنفيذ للحاالت اليت خزنت فيها األطراف مواداً
 من وأشارت األمانة يف تقريرها، الذي ناقشته جلنة التنفيذ، إىل أن عدداً. معفاة يف سنوات مقبلة

األطراف اليت جتاوزت يف سنوات سابقة املستويات احملددة من إنتاج أو استهالك مواد معينة خاضعة 
  : أو استهالكها الزائدين يف سنة معينة ميثالنللرقابة بالنسبة لسنة معينة، أوضحت أن إنتاجها

 أو تصديرها من إنتاج مواد مستنفدة لألوزون مت ختزينها من أجل تدمريها حملياً  )أ(
  أجل هذا االستخدام يف سنة مقبلة؛

 إنتاج مواد مستنفدة لألوزون مت ختزينها من أجل استخدامها كمادة وسيطة أو   )ب(
  م يف سنة مقبلة؛تصديرها من أجل هذا االستخدا

إنتاج مواد مستنفدة لألوزون مت ختزينها من أجل تصديرها لتلبية احتياجات حملية   )ج(
  أساسية لبلدان نامية يف سنة مقبلة؛

مواد مستنفدة لألوزون مستوردة يف تلك السنة مت ختزينها من أجل استخدامها   )د(
  .كمادة وسيطة حملية يف سنة مقبلة

 بأنه ال ميكن إال  منها متاماً إىل االستعراض الذي قامت به وتسليماًتناداًذكرت األمانة، اس  - ٦٤
لألطراف ذاا أن تفسر الربوتوكول، مالحظة مفادها أنه من بني أنواع االحنراف األربعة املذكورة 

رر ول بالنظر إىل أحكام املقوحده الذي يتسق مع الربوتوك) د(، يبدو أن النوع املذكور يف الفقرة آنفاً
وفيما يتعلق باألنواع الثالثة األخرى من احنرافات . اليت يبدو أا تسمح بذلك النشاط، ٧/٣٠

، ذكرت األمانة أا غري قادرة على آنفاً) ج (- )أ(االستهالك واإلنتاج املذكورة يف الفقرات الفرعية 
األنواع من االحنرافات حتديد أي أحكام يف الربوتوكول أو القرارات اليت قد تؤيد استنتاج بأن هذه 

  .تتسق مع الربوتوكول
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قرر االجتماع الثامن عشر لألطراف عند نظره يف هذه املسألة بالكامل أن يشري يف مقرره   - ٦٥
؛ وأن يشري إىل أن جلنة التنفيذ خلصت إىل أن السيناريو  إىل احلاالت األربع اليت نوقشت آنفا١٨/١٧ً

توكول مونتريال ومقررات اجتماعات األطراف؛ وأن يطلب يتفق، على أي حال، مع أحكام برو) د(
إىل األمانة أن حتتفظ بسجل جممع للحاالت اليت فسرت األطراف فيها أن حاالا نتجت عن 

ن هذا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ، للعلم فقط، ويف ، وأن تضم)ج(أو ) ب(أو ) أ(السيناريوهات 
 من الربوتوكول؛ وأن يقر بأن جلنة ٧ للمادة ة من األطراف وفقاًتقرير األمانة بشأن البيانات املقدم

 إلجراءات عدم االمتثال  وفقا١ًالتنفيذ ستعاجل السنياريوهات اجلديدة اليت مل تتم تغطيتها يف الفقرة 
للربوتوكول واملمارسات املرعية مبوجب ذلك؛ وأن يوافق على أن يعيد االجتماع احلادي والعشرين 

  . من القرار٣ للفقرة  وفقاًاليت يتم جتميعهار يف املسألة يف ضوء املعلومات لألطراف النظ
، إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع ١٨/١٧ للمقرر قدمت األمانة، وفقاً  - ٦٦

 اوزها املبلغة يف اإلنتاج باحلاالت اليت شرحت فيها األطراف بأن مستويات جت جممعاًوالعشرين سجالً
ويف أعقاب عرض قدمته اجلماعة األوروبية .  عن واحد من احلاالت األربع املشار إليها آنفاًقد نتجت

عن هذه القضية إىل الفريق العامل املفتوح العضوية، فإا طرحت مشروع اقتراح وافقت األطراف 
ع االقتراح ويقترح مشرو. على أنه ينبغي لالجتماع الواحد والعشرين لألطراف أن يواصل مناقشته

يف الفصل األول من الوثيقة ] دال[/٢١الع عليه بوصفه مشروع املقرر الذي ميكن االط
UNEP/OzL.Pro 21/3 امن مجلة أمور، بأن بإمكان األطراف اليت تستخدم هذه األحكام أن تفيد بأ ،

 يف  لإلبالغ والرصد لكفالة أن يكون التصدير أو االستخدام من النوع املذكوروضعت أطراً
واقترح كذلك أال .  لإلعفاءات اليت أبلغت عنها األطراف بداءةالسيناريوهات األربعة قد حدث وفقاً

تستعرض جلنة التنفيذ مرة ثانية حاالت من هذا النوع حيثما يكون االستخدام أو التصدير قد حدثا 
مشروع املقرر وقد يرغب االجتماع احلادي والعشرين لألطراف أن ينظر يف . خالل حد زمين معني

أثناء اجلزء التحضريي من أجل احتمال اعتماده بصفة رمسية، مع أي تعديالت قد يراها مناسبة، أثناء 
  .اجلزء رفيع املستوى

  اما والنظر فيه اليت أوصت جلنة التنفيذ واملقررات عرض عن عمل  - ٢
دمي تقرير عن حالة سيقوم رئيس جلنة التنفيذ، مبوجب هذا البند من جدول األعمال، بتق  - ٦٧

ويرد مشروع مقرر بشأن حالة التصديق . التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديالته
  .UNEP/OzL.Pro 21/3الوثيقة  من يف الفصل الثالث] ألف ألف/ [٢١رر بوصفه املق

يت نظرت فيها عن قضايا امتثال األطراف ال  بتقدمي تقريروسيقوم رئيس جلنة التنفيذ أيضاً  - ٦٨
ومن املتوقع توزيع مشروع مقرر متصل . اللجنة يف اجتماعيها الثاين واألربعني والثالث واألربعني

وقد يرغب . باالمتثال مقدم من جلنة التنفيذ على األطراف أثناء اليوم الثاين من عمل اجلزء التحضريي
ناء اجلزء التحضريي من أجل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف أن ينظر يف مشروع املقرر أث

  .احتمال اعتماده بصفة رمسية، مع أي تعديالت قد يراها مناسبة، أثناء اجلزء رفيع املستوى
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  )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٨ و٧(اجلزء رفيع املستوى   - الم

  ) من جدول األعمال املؤقت للجزء رفيع املستوى١البند  (افتتاح اجلزء رفيع املستوى  - ١
ن املقرر أن يفتتح اجلزء رفيع املستوى من االجتماع الواحد والعشرين لألطراف يف الساعة م  - ٦٩

  .نوفمرب/الثاين تشرين ٧العاشرة من صباح السبت 
  احلكومة املصرية) ممثلي(ات ممثل بيان  )أ(
  األمم املتحدة) ممثلي(انات ممثل بي  )ب(
  بيان رئيس االجتماع العشرين لألطراف  )ج(

اع العشرين لألطراف ببيانات مممثلو حكومة مصر وممثلو األمم املتحدة ورئيس االجتسيدىل   - ٧٠
  .افتتاحية

  ) من جدول األعمال املؤقت للجزء رفيع املستوى٢البند  (املسائل التنظيمية  - ٢

  االجتماع احلادي والعشرين لألطراف أعضاء مكتب انتخاب  )أ(
 وثالثة الجتماع احلادي والعشرين لألطراف رئيساً للنظام الداخلي، جيب أن ينتخب اوفقاً  - ٧١

وقد ترأس ممثل طرف جمموعة دول أوروبا الشرقية االجتماع العشرين . نواب للرئيس ومقرراً
 إىل واستناداً. لألطراف، يف حني توىل ممثل طرف من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ العمل كمقرر

 فقد ترغب األطراف يف انتخاب طرف من جمموعة التناوب اإلقليمي الذي اتفقت عليه األطراف،
 من دول أمريكا الالتينية والكارييب لرئاسة االجتماع احلادي والعشرين لألطراف وأن تنتخب طرفاً

 يف انتخاب ثالثة نواب وقد ترغب األطراف أيضاً. جمموعة دول أوروبا الشرقية كمقرر لالجتماع
لدول األفريقية وجمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ إضافيني للرئيس، واحد من كل من جمموعة ا

  .وجمموعة دول أوروبا ودول أخرى

  إقرار جدول أعمال االجتماع احلادي والعشرين لألطراف  )ب(
 الوثيقة يرد جدول األعمال املؤقت للجزء رفيع املستوى يف الفصل الثاين من  - ٧٢

UNEP/OzL.Pro 21/1د ترغب األطراف يف إقرار هذا اجلدول وق.  ، وسيعرض على األطراف إلقراره
  .‘‘مسائل أخرى’’ ٩لألعمال، مبا يف ذلك أي بنود قد تتفق على إدراجها حتت البند 

  تنظيم العمل  )ج(
  .من املتوقع أن يوجز رئيس االجتماع خطة عمل ملناقشة البنود الواردة يف جدول األعمال  - ٧٣
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  وثائق تفويض املمثلني  )د(
 من النظام الداخلي الجتماعات األطراف يف بروتوكول مونتريال، جيب ١٨ دة للماوفقاً  - ٧٤

تقدمي وثائق تفويض ممثلي األطراف احلاضرين الجتماع األطراف إىل األمني التنفيذي يف موعد غايته 
ويستحث املمثلون على أن حيضروا إىل االجتماع ومعهم .  ساعة من افتتاح االجتماع، إن أمكن٢٤

. موقعه على النحو الواجب وأن يقدموها إىل األمانة بأسرع ما ميكن بعد بدء االجتماعوثائق تفويض 
 من النظام الداخلي، يقوم املسؤولون ١٩دة  للماومبوجب هذا البند من جدول األعمال، ووفقاً

  .املنتخبون لالجتماع بفحص وثائق التفويض وتقدمي تقرير عنها إىل األطراف

البند  (فاقية فيينا وبروتوكول مونتريال والتعديالت على بروتوكول مونتريال التصديق على اتةحال  - ٣
  ) من جدول األعمال املؤقت للجزء رفيع املستوى٣
ستقوم األطراف، مبوجب هذا البند من جدول األعمال، باستعراض حالة التصديق على   - ٧٥

وع مقرر يسجل حالة وميكن االطالع على مشر. الصكوك املتفق عليها مبوجب نظام األوزون
  .UNEP/OzL.Pro 21/3الوثيقة يف الفصل الثاين من ] ألف ألف/ [٢١التصديق بوصفه املقرر 

 من جدول ٤البند  (عرض من أفرقة التقييم بشأن حالة عملهم مع التركيز على آخر التطورات  - ٤
  )األعمال املؤقت للجزء رفيع املستوى

 موجزة عن عملها، مع البند من جدول األعمال، عروضاًستقدم أفرقة التقييم، مبوجب هذا   - ٧٦
  .التركيز على وجه اخلصوص على أي تطورات جديدة

عرض من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف عن عمل اللجنة التنفيذية وأمانة   - ٥
األعمال  من جدول ٥البند  (التابعة للصندوق املنفذة وكاالتالالصندوق املتعدد األطراف و
  )املؤقت للجزء رفيع املستوى

  مونتريال تقريراًتوكولورسيقدم رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ ب  - ٧٧
  .UNEP/OzL.Pro 21/6الوثيقة عن اللجنة التنفيذية إىل األطراف، بالصيغة املعممة يف 

  )ؤقت للجزء رفيع املستوى من جدول األعمال امل٦البند  (بيانات رؤساء الوفود  - ٦
وستبدأ . سيدعى رؤساء الوفود، مبوجب هذا البند من جدول األعمال، إىل اإلدالء ببيانات  - ٧٨

 وجتميع قائمة ي لالجتماع، يف تلقي طلبات الكلمة من اليوم األول للجزء التحضرياًاعتباراألمانة، 
للعدالة بني مجيع الوفود وكفالة أن تتاح لكل  اًومن املهم، توخي. ىل تلك الطلباتباملتكلمني استنادا إ

من يرغب يف الكالم الفرصة يف القيام بذلك، أن يقصر رؤساء الوفود بيانام على أربع أو مخس 
 بتفهم بأن  لترتيب استالم طلبام بالكالم، رهناًوسيتم اإلدالء ببيانات رؤساء الوفود طبقاً. دقائق

  .األولوية ستمنح للوزراء
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وصى باعتمادها يف رير الرؤساء املشاركني للجزء التحضريي، والنظر يف املقررات اليت يتق  - ٧
  ) من جدول األعمال املؤقت للجزء رفيع املستوى٧البند  ( االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

إىل  التحضريي للجزء ركوناملشا الرؤساءضمن هذا البند من جدول األعمال، سيدعى   - ٧٩
 املطروحة الفنية املسائل بشأن اآلراء يف توافق إىل التوصل يف إحرازه مت الذي التقدمب طرافاأل إحاطة

  .األعمال جدول على

 من جدول األعمال املؤقت ٨البند (  والعشرين لألطرافتاريخ ومكان انعقاد االجتماع الثاين  - ٨
  )للجزء رفيع املستوى

ل باملكان احملتمل النعقاد االجتماع الثاين سيتم إطالع األطراف على أية معلومات تتص  - ٨٠
  . ذا الشأنورمبا تود األطراف عندها أن تتخذ مقرراً. والعشرين لألطراف

  ) من جدول األعمال املؤقت للجزء رفيع املستوى٩البند (  أخرىمسائل  - ٩
 إدراجها ة مسائل فنية أخرى اتفق علىأي تناول األعمال جدول من البند هذا ضمن سيتم  - ٨١

  ".األعمال جدول إقرار "،األعمال جدول من) ج (٢ البند ضمن

 من جدول األعمال املؤقت ١٠البند (  احلادي والعشرين لألطرافاعتماد مقررات االجتماع  - ١٠
  )للجزء رفيع املستوى

ستعتمد األطراف، ضمن هذا البند من جدول األعمال، املقررات اليت سيتخذها االجتماع   - ٨٢
  .ادي والعشرون لألطرافاحل

 من جدول األعمال املؤقت للجزء ١١البند (  احلادي والعشرين لألطرافاعتماد تقرير االجتماع  - ١١
  )رفيع املستوى

ستعتمد األطراف، ضمن هذا البند من جدول األعمال، تقرير االجتماع احلادي والعشرين   - ٨٣
  .لألطراف

  ) األعمال املؤقت للجزء رفيع املستوى من جدول١٢البند ( اختتام االجتماع  - ١٢
من املتوقع أن يختتم االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف الساعة السادسة من مساء   - ٨٤

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٨يوم األحد 
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  عرضها على األطرافتاملسائل اليت تود األمانة أن   - ثانياً

  بعثات األمانة  -ألف 
 ورصدها، األخرى احملافل أنشطة يف باملشاركة يتعلق فيما األطراف تلتوجيها وفقاً  - ٨٥

 يف عدة العضوية املفتوح العامل فريقاالجتماع التاسع والعشرين لل منذ وأسهمت األمانة شاركت
بالفرنسية والناطقة بلدان األفريقية الناطقة اإلقليمية للاجتماعات شبكة األوزون : اجتماعات منها
وب شرق آسيا واحمليط اهلادئ، نبلدان أوروبا وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، وجباإلنكليزية، و

وعالوة على ذلك، جرى متثيل األمانة يف املشاورات غري . وغرب آسيا، وأمريكا الالتينية والكارييب
 الفريق العامل املخصص ٢٠٠٩ أغسطس/آبالرمسية بني الدورات اليت عقدها يف بون، أملانيا، يف 

 املخصص العامل الفريق، وكيوتو بروتوكول مبوجب األول املرفق ألطراف األخرى اللتزاماتبااملعين 
 يف اجلزء األول من وكانت األمانة ممثلةً أيضاً. االتفاقية مبوجب األجل طويل التعاوين بالعملاملعين 

، ويف تفاقيةاال مبوجب األجل طويل التعاوين بالعملالدورة السابعة للفريق العامل املخصص املعين 
 املرفق ألطراف األخرى بااللتزاماتلفريق العامل املخصص املعين لاجلزء األول من الدورة التاسعة 

وشاركت األمانة . ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول، املعقودتني يف بانكوك يف كيوتو بروتوكول مبوجب األول
 يف سبتمرب/أيلوليف مطلع  يف االجتماع االستشاري لربنامج املساعدة على االمتثال الذي عقد أيضاً

مركبات باريس، ويف اجتماعات أصحاب املصلحة الوطنيني يف خطة إدارة التخلص التدرجيي من 
  .٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول، اليت عقدت يف الصني يف كلورية فلوريةيدروالكربون اهل

 البديلة العاملي االحترار إحداث على العالية القدرات ذات املواداملناقشات غري الرمسية بشأن   - باء
  لألوزون املستنفدة للمواد
بطلب من أمانة األوزون، قامت أفرقة خرباء يف مراحل شىت من تاريخ بروتوكول مونتريال   - ٨٦

وقد ذهب هؤالء اخلرباء إىل أبعد من نطاق الواليات . بعقد اجتماعات إلجراء مناقشات غري رمسية
صية اآلخرين يف معارفهم وخربام، ومتكّنوا من الوطنية املسندة إليهم وأشركوا بصفتهم الشخ

  .احلديث حبرية عن املسائل اهلامة الراهنة املتعلقة حبماية األوزون ومن اإلسهام يف حلّها
وحفاظًا على هذا التقليد، عقدت األمانة، كجزء ال يتجزأ من االجتماعات اليت تعقد يف   - ٨٧

 من املناقشات غري الرمسية إلبداء املزيد من األفكار ذا إطار برنامج املساعدة على االمتثال، سلسلة
 االحترار إحداث على العالية القدرات ذات املوادالشأن ولتوطيد فهم املسائل والقضايا املتصلة ب

واستندت تلك املناقشات إىل املعلومات اليت جاءت يف . لألوزون املستنفدة للمواد البديلة العاملي
وتسعى املذكرة إىل وضع ). UNEP/Ozl.Pro.21/INF/3الوثيقة  ( لألطرافستتاحمذكرة معلومات 

مسألة البدائل ذات القدرات العالية على إحداث االحترار العاملي يف السياق التارخيي لربوتوكول 
 ما تراه األمانة نتائج رئيسة للمناقشات األولية اليت دارت بشأن هذه وهي تستعرض أيضاً. مونتريال
 حلقة العمل عن املوضوع ويف اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية الذي عقد يف جنيف املسألة يف
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وعالوة على ذلك، تعرض املذكرة ملخصات للتطورات ذات الصلة ذه . ٢٠٠٩يوليه /يف متوز
  .فتوح العضويةاملاملسألة واليت طرأت منذ االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل 

   مبادرة االجتماعات الالورقية ليشمل جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئةتوسيع نطاق  - جيم
املنتدى البيئي /جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئةبأن يسر األمانة أن تبلغ األطراف   - ٨٨

يا، على  دورته االستثنائية احلادية عشرة القادمة اليت ستعقد يف بايل، إندونيسيعتزم أن يعقدالوزاري، 
. منوال مبادرة االجتماعات الالورقية اليت طبقتها األطراف بفعالية وبكرمي مساعدة من حكومة قطر

وحنن نشجع مجيع األطراف يف الربوتوكول على مساعدة زمالئهم املشاركني يف الدورة االستثنائية 
ي حققته األطراف يف  من أجل ضمان استفادم من نفس النجاح الذلربنامج األمم املتحدة للبيئة

  .بروتوكول مونتريال يف استخدام نظام االجتماعات الالورقية

االحتفاالت بالتصديق : ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٦اليوم العاملي للحفاظ على طبقة األوزون،   - دال
  الشامل
ية  محا-املشاركة العاملية " للحفاظ على طبقة األوزون هو داًموضوع اليوم العاملي اخلاص ج  - ٨٩

، وهو مصمم إلبراز أنّ اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال مها أكثر ما مت "األوزون توحد العامل
  .التصديق عليه من معاهدات األمم املتحدة حىت اآلن

ليشيت العضو السادس والتسعني بعد املائة يف معاهدات األوزون، مثلما -أصبحت تيمور  - ٩٠
ليشيت، يف العاصمة ديلي يف -نا غومسايو، رئيس وزراء تيمورأعلن عن ذلك السيد كاي راال كزانا

وبرنامج األمم املتحدة ويف هذا اليوم، عمد األمني العام . ، تاريخ االنضمام٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٦
ليشيت وتشيد بالعامل التحاده - وعدة أطراف أخرى إىل إصدار بيانات صحفية ترحب بتيمورللبيئة

وأصبحت اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال امللحق ا أول ما حظي . نحول محاية طبقة األوزو
  .بالتصديق الشامل من املعاهدات الدولية املودعة لدى األمني العام

وقد أُعدت ملصقات إضافية أُرسلت إىل موظفي األوزون حول العامل لنشرها يف بلدام،   - ٩١
: نشطتها املتعلقة ذا اليوم على موقعها على اإلنترنتكما نشرت األمانة إفادات من األطراف بشأن أ

http://www.unep.ch/Ozone/Events/ozone_day_2009/index.shtml.  
 يف مجيع أحناء العامل وتود األمانة أن تقر بالدعم الكبري الذي تلقته من ممثلي احلكومات   - ٩٢

وال سيما موظفي األوزون على وجه اخلصوص، والزمالء يف شىت وكاالت األمم املتحدة وأعضاء 
املؤسسات األكادميية والصناعية واتمع املدين الذين يعملون معاً حلماية طبقة األوزون، وأن تشكرهم 

  .مجيعاً على اإلجناز الكبري الذي حنتفل به يف هذا اليوم

http://www.unep.ch/Ozone/Events/ozone_day_2009/index.shtml
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  ة اإللكترونية واملنشورات األخرىالنشرة اإلخباري  -هاء
 وهي -سنتروم (جرى تقاسم النسخة الثانية من النشرة اإلخبارية اإللكترونية النصف سنوية   - ٩٣

منرب لتقاسم األفكار من جانب األطراف وسائر أصحاب املصلحة املعنيني حبماية األوزون بغية حتديد 
 ٤ مع األطراف وسائر أصحاب املصلحة يوم - البيئية املتعددة األطراف أوجه التآزر بني االتفاقات

وحتتوي هذه النسخة على مواضيع من ستة أطراف ومسامهتني أخريني، ونشرت . ٢٠٠٩يوليه /متوز
 http://www.unep.ch/ozone/Publications/index.shtmlجبانب النسخة األوىل على املوقع اإللكتروين 

وقد بدأت األمانة بالفعل يف العمل إلصدار . وتأمل األمانة أن حتوز هذه النسخة على موافقة األطراف
أوجه التآزر على املستويني ’’النسخة الثالثة واليت تأمل أن تنشرها بنهاية العام اجلاري حتت موضوع 

  .ونرحب باملسامهات يف النسخة الثالثة. ‘‘الوطين واإلقليمي
اإلسهام الكبري إلنبعاثات مركبات ’’ موضوعاً بعنوان ٢٠٠٩يوليه / متوز١وزعت األمانة يف   - ٩٤

. م. الذي أصدره جوس ج‘‘ الكربون اهليدروفلورية املتوقعة يف استعجال التغريات املناخية يف املستقبل
وقائع األكادميية أندرسن يف . ال وماك ماكفرالند وستيفن وداني. وفاهي وجون س. فلدرز وديفيد و
وميكن اإلطالع على هذا املوضوع واملواضيع ). ٢٠٠٩يونيه / حزيران- ١٠٦الد  (الوطنية للعلوم

:  املوقع اإللكتروين ألمانة األوزونلىالسابقة اليت تقامستها األمانة مع أصحاب املصلحة ع
http://www.unep.ch/ozone/Publications/index.shtml.  

  املوقع اإللكتروين اجلديد  -واو
تعمل األمانة، بناءاً على اقتراح األطراف، على إنشاء موقع جديد سيتم إطالقه رمسياً خالل   - ٩٥

ل هذا املوقع حمل املوقع احلايل ألمانة األوزون وسيح. افتتاح االجتماع احلادي والعشرين لألطراف
ولتسهيل االنتقال من موقع آلخر سيعمل املوقعان معاً جنباً إىل جنب حىت اية عام . على اإلنترنت

 األمانة جلعل مظهر املوقع اجلديد وتصفحه يف أبسط صورة ممكنة، وتأمل أن يشعر تعسوقد . ٢٠٠٩
  .ادة منه يف هذا الشكلاملستخدمون بالقدرة على االستف

http://www.unep.ch/ozone/Publications/index.shtml
http://www.unep.ch/ozone/Publications/index.shtml
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  )١(املرفق األول

قائمة باألفكار اليت ميكن النظر فيها عند وضع مقرر بشأن اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف 
من جانب فريق االتصال املعين باإلدارة السليمة بيئياً ملصارف (املواد املستنفدة لألوزون 

 والعشرين للفريق العامل املفتوح املواد املستنفدة لألوزون املنبثق عن االجتماع التاسع
  )العضوية

  :وقدمت االقتراحات التالية/أُثريت النقاط  -١
 وضع اللمسات - ٢٠/٧مواصلة ج اخلطوة خطوة الذي اتفق عليه يف املقرر   ) أ(

، وتقدميها بوصفها مسألة ٢٠/٧األخرية على االستراتيجيات واخلطط الوطنية اليت دعي إليها يف املقرر 
، رمبا أمكن استخدام األموال املتبقية من ٥نسبة للبلدان األطراف العاملة مبوجب املادة  وبال-ملحة 

خطط التخلص تدرجيياً من مركبات الكربون الكلورية فلورية لتحديد كميات املواد املستنفدة 
 ؛ذه البلدان أا فائضة عن احلاجةلألوزون اليت تشعر ه

 من خالل مشاريع رائدة لتدمريية امواصلة استحداث معلومات عملية بشأن عمل  ) ب(
ومشاريع تنطوي على متويل مشترك، وتوزيع معلومات عن الربامج القائمة، ومزيد من االقتراحات 

  ؛لتدمريبشأن مشاريع ا
 من خالل جهود تدمريمواصلة حماولة إيضاح نطاق االستعادة املستصوب وجهود ال  )ج(

وتقدمي /ملصارف، ومواصلة تصنيف التدمري اجلاهزة لوطنية لتحديد كمية املواد املستنفدة لألوزون
  ؛تفاصيل عنها

استخدام الصندوق املتعدد األطراف لتحديد ااالت ذات األولوية ومتويل إيضاح   )د(
حداث ختفيضات  واملشاريع األخرى املتسمة بكفاءة التكلفة اليت ميكن أن تسفر عن إالتدمريعملية 
  ؛)مثرة دانية(كبرية 

اث مزيد من املعلومات املتعلقة بالطريقة اليت راعت فيها البلدان، اليت لديها استحد  )ه(
برامج للتخلص، تلبية االحتياجات على األجل الطويل لتمكني مجيع األطراف من معرفة كيف ميكن 

  ؛سبان يف سياق أوضاعها اخلاصة اهلا أن تأخذ هذه املسألة يف احل
 بالتدمري األطراف عن العمل قيد اإلجناز املتعلق طلب تقارير من الصندوق املتعدد  )و(

يف ذلك تقارير عن حالة املشاريع الرائدة ومدى جناحها، والعقبات اليت  ، مبا٢٠/٧عمالً باملقرر 
  ؛الصلة املتعلقة بالتمويل املشتركووجهت، والدراسات اليت اضطلع ا، واخلربة ذات 

أنشطة ميكن االضطالع ا يف : ا أعاله إىل فئتنيوقد اقترح أن تصنف العناصر املشار إليه  -٢
  .إطار بروتوكول مونتريال، وأنشطة ميكن أن تضطلع ا فرادى البلدان األطراف

                                                        
  .رمسياً ريرحللت ق املرفت هذاتوياحمع ض ختمل  )١(
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ناقش فريق االتصال أيضاً إمكانية تشاطر املعلومات مع مرفق البيئة العاملية، واألساليب   -٣
توجيه مجاعي من /دف من خالل مقررولوحظ أنه ميكن حتقيق هذا اهل .احملتملة للتمكني من ذلك

وميكن أن يتضمن هذا اإلجراء طلباً . األطراف يف بروتوكول مونتريال توجهه إىل مرفق البيئة العاملية
  :إىل مرفق البيئة العاملية لـ

 مرفق البيئة العاملية لتدابري التصدي القصرية األجل ملعاجلة إتالف نافذةإعادة تنشيط  -
 وزون؛املواد املستنفدة لأل

 وتوسيع دعمه لألطراف العاملة  متر اقتصاداا مبرحلة انتقالمواصلة دعمه للبلدان اليت -
 املواد املستنفدة لألوزون على حنو مصارف للتخلص من ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

 .سليم بيئياً

 وكبديل لتقدمي توجيه مجاعي من البلدان األطراف يف بروتوكول مونتريال، لوحظ أنه  -٤
مرفق البيئة العاملية املشاركة أن تنظر بنفسها يف متابعة هذه املسائل مع /ينبغي لفرادى األطراف/يتعني

  .مرفق البيئة العاملية
 موارد مرفق جتديدواعتقد البعض أنه سيكون من املفيد ألمانة األوزون أن تشارك يف عملية   -٥

ويف هذا الصدد، اقترح تعزيز . جتديد املواردعد عملية البيئة العاملية ويف املداوالت اليت جيريها املرفق ب
فرص إجراء حوار مع مرفق البيئة العاملية، وأنه ينبغي أن تقدم أمانة األوزون وأمانة الصندوق املتعدد 

 املواد املستنفدة لألوزون واألنشطة ذات مصارف تدمرياألطراف ملرفق البيئة العاملية معلومات عن 
وقد أشري إىل قيمة احلوار املؤسسي بني مرفق البيئة العاملية  .ضطالع االصلة اليت جيري اال

وتوكول مونتريال بوصفه مهماً ال على مستوى األمانة فحسب، بل أيضاً على مستوى األطراف؛ روب
 أنه ميكن توسيع اجلهد املتعلق مبسائل بروتوكول مونتريال ليشمل املشاركني يف مرفق البيئة ورئي
  .العاملية
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  )٢(املرفق الثاين

  ةاملفاهيم املهمة يف التعديل املقترح بشأن مركبات الكربون اهليدروفلوريبقائمة 

  :بشأن ما يلي) تبادل املعلومات(مناقشة املفاهيم 
  وكيفية تصنيفها إىل فئات) املرفق واو(املواد اليت يتعني تغطيتها   - ١

بات الكربون ومرك] ١٢٣٤ ze، ١٢٣٤ yfمثال  (HFOs[تضاف إىل القائمة  §
 اهليدروفلورية ومركبات الكربون البريوفلورية

؟ ٢٣ -ما العمل مع ضوابط الرقابة املفروضة على مركبات الكربون اهليدروفلورية  §
 هل تعطى األولوية ملركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف اموعة األوىل؟

  شريعات أخرىبعض مركبات الكربون اهليدروفلورية غري مشمولة يف أية ت §
  خط األساس  - ٢

احلاجة إىل حساب إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلوروفلورية ومركبات  •
 الكربون اهليدروفلورية معاً؟

  كيف العمل على ضمان الدقة؟-البيانات غري معروفة  •

 احلاجة إىل فترة مساح؟ •

 خط األساس يكون مطابقاً خلط األساس يف بروتوكول كيوتو؟ •

   التدرجييوات التقليلخط  - ٣
 ال توجد بدائل جلميع التطبيقات املعدل -التقليل التدرجيي، ليس التخلص التدرجيي  •

  ؟)HFCsأو / وHCFCs(متماثلة أو خمتلفة تبعاً الختالف تشكيلة خط األساس  والنسبة؟
 املبذولة اجلهودإىل  تعود نتيجةيها من زاوية عاملية، أي املنافع اليت  البيئية ينظر إلالفوائد •

 العاملة ا على السواء؟غري  والبلدان ٥من البلدان العاملة باملادة 

عود مبنافع بيئية إضافية مقارنة بالضوابط الوطنية اليت ستتقييم ظروف التقليل التدرجيي  •
القائمة أو اليت توضع مستقبالً ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وتقييد مركبات 

 عن طريق عملية الصندوق املتعدد األطراف؟الكربون اهليدروفلورية 

احلاجة إىل النظر يف الروابط مع عملية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  •
 فلورية؟كلورية اهليدرو

                                                        
  .رمسياً ريرحللت ق املرفت هذاتوياحمع ض ختمل  )٢(
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تقييم مستوى املراحل اليت تلزم لالنتقال من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  •
 توفر البدائل اليت تكون جمدية من إىل مركبات الكربون اهليدروفلوية، مع مراعاة مدى

 الناحية التقنية واالقتصادية وحنو ذلك

 العاملة باملادة  البلدان أو على٥على البلدان غري العاملة باملادة واحنصاره  التطبيق نطاق •
  أيضاً؟٥

 تقييم مسامهة عملية التقليل التدرجيي يف بروتوكول كيوتو؟ •

  حدة اإلطارية بشأن تغري املناخربط العمل مع اتفاقية األمم املت  - ٤
 تقييم مسامهة التقليل التدرجيي يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؟ •

 إجياد نطاق لإلبالغ عن التآزر؟ •

ما األدوار املناسبة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول  •
  اهليدروفلورية؟مونتريال فيما يتعلق مبركبات الكربون

مبا يف ذلك (كيف ستتعاون مؤسسات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  •
بروتوكول مونتريال يف إجراء /واتفاقية فيينا) الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

اجتماع (واإلبالغ، وصنع القرارات ) العلمية التقنية وحنو ذلك(التقييمات 
 ، وحنو ذلك؟)مؤمتر األطراف/األطراف

 حتقيق املنافع البيئية؟ضمان كيفية  •

 انبعاثات ملراقبةمتثل اإلطار املناسب بشأن تغري املناخ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  •
 االسهامات التقنية؟/مركبات الكربون اهليدروفلورية، ويوفر بروتوكول مونتريال الدعم

 ساعدة للبلدان الناميةتعزيز التعاون يف جمال تقدمي امل •

 اإلنتاج واالستهالك مبوجب اتفاقية األمم املتحدة يفهل ميكن وضع ضوابط حتكم  •
 اإلطارية بشأن تغري املناخ؟

 ضمان أن تؤدي الرقابة على اإلنتاج واالستهالك إىل ختفيضات يف االنبعاثات؟ •

  ، وحنو ذلك؟لقدرة على إحداث االحترار العاملي خلط األساسبابية اسحتديد وحدة ح •
  التمويل  - ٥

ما الدور الذي يقوم به الصندوق املتعدد األطراف، ومرفق البيئة العاملية واملؤسسات  •
 املالية ذات الصلة األخرى وكيف يتم ضمان حتقيق التعاون فيما بينها؟

 كيف يتم ضمان حتقيق نقل التكنولوجيا؟ •
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ضافية، حتقيق متوسط ختفيض  التكاليف اإل-منوذج بروتوكول مونتريال حيقق الفعالية  •
 متواصل ودائم وحنو ذلك

ما هو األساس القانوين الستخدام الصندوق متعدد األطراف يف مسألة مركبات  •
 الكربون اهليدروفلورية؟

 ما نوع منوذج التمويل الذي سيكون مالئماً للتقليل من االنبعاثات؟ •

  انبعاثات املنتجات الثانوية  - ٦
 وارتباطها مبركبات الكربون ٢٣ - اهليدروفلورية انبعاثات مركبات الكربون •

 ٢٢ -اهليدروكلورو فلورية 

  الوحدة احلسابية  - ٧
 قد تكون وحدة حساب قدرة االحترار العاملي هي األنسب؟ •

دورة حياة أداء حتليل دورة احلياة و(بطريقة عملية خرى اخليارات األكيف ميكن تطبيق  •
 ؟)، وحنو ذلكاملناخ

  خيص توريد وتصدير مركبات الكربون اهليدروفلوريةأمهية نظم تر - ٨
 سيلزم - كثري من البلدان ال متتلك هذه النظم، ولذا يف الوقت احلاضرالزمةليست  •

 تقدمي الدعم إلنشاء هذه النظم؟

يلزم تقدمي الدعم لإلبالغ عن قوائم اجلرد والبيانات اخلاصة مبركبات الكربون  •
  إنشاء هذه النظم مستقبالً؟النظر يفينبغي اهليدروفلورية؟ وهل 

 مدى التوافق مع اهليئات ذات الصلة األخرى مثل منظمة التجارة العاملية؟ •

__________________  


