
 

K1284044  240113  

EP األمم المتحدة 

UNEP/OzL.Pro.24/10 
 

Distr. General 
22 November 2012 

Arabic 
Original: English المتحدة للبيئة برنامج األمم  

  
  

لألطراف في بروتوكول  االجتماع الرابع والعشرون
  مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠١٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٦ -  ١٢جنيف، 

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة تقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في 
  لطبقة األوزون

  مقدمة
لمؤمترات الدولية جنيف لُعقد االجتماع الرابع والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف مركز   - ١

االجتماع من جزء حتضريي قد تألف . و ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦إىل  ١٢يف جنيف يف الفرتة من 
تشرين  ١٦و ١٥تشرين الثاين/نوفمرب وجزء رفيع املستوى عقد يومي  ١٤إىل  ١٢يف الفرتة من  قدعُ 

  الثاين/نوفمرب.
  الجزء األول: الجزء التحضيري

  افتتاح الجزء التحضيري  -أوالً 
ألكيمادي (هولندا) والسيد غازي قام بافتتاح اجلزء التحضريي رئيساه املشاركان السيدة غودي   - ٢

  .٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢من صباح االثنني  ١٠/١٠عودات (األردن) يف الساعة 
وأدىل ببيانات استهاللية كل من السيد برونو أوبرييل، مدير املكتب الفيدرايل للبيئة ممثًال حلكومة   - ٣

  األوزون. سويسرا، والسيد ماركو غونزاليز األمني التنفيذي ألمانة
اخلمسة والعشرين اليت مضت منذ التوقيع على بروتوكول مونرتيال األعوام  وقال السيد أوبرييل إن  - ٤

الكثري من النجاحات؛ فقد مت حظر العديد من املواد املستنفدة لألوزون وبدأت طبقة األوزون يف شهدت 
ل أن تصل إىل كثافتها األصلية. ولقد سنة قب ٥٠العودة إىل طبيعتها وإن يكن األمر سيستغرق على األقل 

لتفهم الغالف اجلوي لمجتمع الدويل لسس األمت إجناز ما حتقق من جناح حىت احلني ألن العلماء أرسوا 
احلكومات احلاجة إىل التصرف بسرعة ملعادلة ما لتضاؤل طبقة األوزون من آثار أدركت طبقة األوزون، و و 

العامة. كما كان من األمور احلامسة لذلك النجاح أن البلدان النامية  مدمرة حمتملة على البيئة وعلى الصحة
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ا مبوجب الربوتوكول من خالل الصندوق املتعدد األطراف  حصلت على مساعدات كبرية للوفاء بالتزاما
  لتنفيذ بروتوكول مونرتيال.

هناك حقيقة اري. و كذلك أفضى بروتوكول مونرتيال إىل ختفيض يف انبعاثات غازات االحتباس احلر   - ٥
أيضًا غازات احتباس حراري. هي املستنفدة لألوزون هي أن املواد مل تكن معروفة عند توقيع الربوتوكول، 

ية تفاقية األمم املتحدة اإلطار لتابع العن تنظيم غازات االحتباس احلراري مبوجب بروتوكول كيوتو ا ورغماً 
يف اجلو أال وهو مركبات الكربون اهليدروفلورية، كان يرتفع  حدى تلك الغازاتإبشأن تغري املناخ، فإن تركيز 

بشكل ملفت للنظر مهددًا الفوائد املناخية اليت اكتسبت بالفعل. لقد كان جيري إدخال العمل مبركبات 
الكربون اهليدروفلورية يف املقام األول كبديل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وهي مادة مستنفدة لألوزون 

ى وقف جيري التخلص منها تدرجييًا مبوجب بروتوكول مونرتيال. وقد حثت حكومة سويسرا األطراف عل
دروفلورية واتباع بدائل أخرى ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وقال إن ياستخدام مركبات الكربون اهل

دف إىل إخضاع مركبات الكربون لتعديالت املقرتحة اليت لمن الريبة يء من األطراف تنظر بش هناك عدداً 
فحص تُ لتقليل التدرجيي من استخدامها، ولذا فقد اقرتحت حكومته أن ولفلورية لربوتوكول مونرتيال يدرو اهل

طلب من اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد يُ اآلثار املؤسسية واملالية والتقنية املرتتبة على التعديالت وأن 
نافذة متويلية لتدنية آثارها املناخية. كما اقرتح على األطراف أن تقدم  قيم جدوى إجياداألطراف أن تُ 

مركبات  ورية اخلالية منلمسامهات طوعية لتغطية التكاليف املرتبطة ببدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية ف
  الكربون اهليدروفلورية ذات اآلثار الطفيفة على املناخ.

اته إىل أن األمانة وحكومات خمتلفة قد قامت بتنظيم العديد من وأشار األمني التنفيذي يف مالحظ  - ٦
. ومما هو ١٩٨٧األحداث واألنشطة لالحتفال بالذكرى اخلامسة والعشرين لتوقيع بروتوكول مونرتيال يف عام 

محاية ’’موضوعها  ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١١جدير بالذكر أنه مت عقد حلقة دراسية يف جنيف يف 
، وفرت الفرصة لكي نتذكر كل ما مت تنفيذه مبوجب معاهدات ‘‘وي من أجل األجيال املقبلةغالفنا اجل

ا وتطبيقها عند االستجابة للتهديدات البيئية األخرى، مبا يف ذلك تغري  األوزون والدروس اليت ميكن اكتسا
  املناخ.

وعة مواد صحفية وطبعة األمانة موادًا عديدة من أجل هذه الذكرى، مبا يف ذلك جممعدت وقد أ  - ٧
منافسة عاملية لفيديو  انطالقكما أعلنت عن ‘‘ كتيب بروتوكول مونرتيال واتفاقية فيينا’’جديدة من 

  الشباب.
، فال تزال هناك الكثري هذا التاريخبروتوكول مونرتيال حىت اليت حققها جنازات على الرغم من اإلو   - ٨

مثل  - د جدول أعمال االجتماع الراهن. فثمة قضايا عديدة ميكن مالحظته من بنو  من التهديدات، وهو ما
إعفاءات االستخدامات الضرورية واالستخدامات احلرجة، واحلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن 

كثريًا ما كانت متثل بنودًا رئيسية للمناقشة، يف حني أن مثة قضايا جديدة   - واستخدامات املواد الوسيطة
االهتمام من األطراف. ويف االجتماع الراهن ستناقش األطراف من جديد تتطلب تفتأ تظهر للوجود  ال

بعض األمور الصعبة، وحث مجيع الوفود على أن تساهم، بغض النظر عن النتائج، يف املناقشات بنفس 
ات الروح اجلريئة اليت أظهرها من تفاوضوا بشأن بروتوكول مونرتيال قبل مخسة وعشرين عاماً، متذكرين التزام

  بأن تعمل معاً من أجل محاية كوكب األرض. ،الغنية والفقرية ،مجيع الدول، الكبرية والصغرية
ستيفن  السيدجوائز إىل  مع الربوفيسور ماريو مولينا مث قدماألمني التنفيذي مبالحظاته أدىل و   - ٩
ألي من أفرقة التقييم يف ز، ومها االثنان األطول خدمة كرئيسني مشاركني رب جيالمربت كو  السيدو أندرسون  و.
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اعرتاف بقيمة ما   إطار بروتوكول مونرتيال، ملا قدماه من مسامهات بارزة حلماية طبقة األوزون. واجلائزتان
كرسه الرئيسان املشاركان من وقت وجهد على مر أعوام كثرية حلماية طبقة األوزون وبدورمها اهلام يف وضع 

  الربوتوكول وتطويره.

  التنظيمية المسائل  -  ثانياً 
  الحضور  - ألف

 حضر االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال ممثلو األطراف املوقعة التالية:  - ١٠
 وإسرائيل، ،وإستونيا ،وأسرتاليا ،وإسبانيا ،وأرمينيا ،واألردن ،واألرجنتني ،وأذربيجان ،وإثيوبيا ،االحتاد الروسي

 ،وإندونيسيا ،وأنتيغوا وبربودا ،واإلمارات العربية املتحدةواالحتاد األورويب،  ،وأملانيا ،وألبانيا ،وإكوادور
 ،وإيطاليا ،يرلنداآو  ،اإلسالمية)  -  وإيران (مجهورية ،وأوكرانيا ،وأوغندا ،وأوزبكستان ،وأوروغواي ،وأنغوال

 ،وبوتان ،وبنن ،بنغالديشو وبلغاريا،  ،وبلجيكا ،وبروين دار السالم ،والربازيل ،والبحرين ،وباالو ،وباكستان
 ،وبيالروس ،املتعددة القوميات)  -  وبوليفيا (دولة ،وبولندا ،والبوسنة واهلرسك ،وبوروندي ،وبوركينا فاسو

وجزر  ،واجلبل األسود ،وجامايكاليشىت   -وتيمور ،وتونغا ،وتونس ،وتشاد ،وتركيا ،وتركمانستان ،وتايلند
ومجهورية تنزانيا  ،واجلمهورية التشيكية ،هورية أفريقيا الوسطىومج ،وجزر القمر ،وجزر سليمان ،البهاما
ومجهورية كوريا الشعبية  ،ومجهورية كوريا ،واجلمهورية العربية السورية ،واجلمهورية الدومينيكية ،املتحدة

يوغوسالفية ومجهورية مقدونيا ال ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،الدميقراطية
وسان تومي  ،وساموا ،وزمبابوي ،وزامبيا ،والدامنرك ،وجورجيا ،وجنوب أفريقيا ،ومجهورية مولدوفا ،السابقة

 ،وسويسرا ،والسويد ،وسورينام ،والسودان ،وسوازيلند ،والسنغال ،وسنغافورة ،والسلفادور ،وبرينسييب
 ،وغينيا ،وغرينادا ،وغانا ،وغامبيا ،عمانو  ،والعراق ،وطاجيكستان ،والصني ،وصربيا ،وشيلي ،وسيشيل

 ،وفنلندا ،البوليفارية)  -  هوريةوفنزويال (مج ،والفلبني ،وفرنسا ،وفانواتووغينيا بيساو،  ،وغينيا االستوائية
 ،وكمبوديا ،وكرواتيا ،والكرسي الرسويل ،والكامريون ،وكازاخستان ،وقريغيزستان ،وقطر ،وفييت نام ،وفيجي
 ،ولبنان ،وكينيا ،وكرييباس ،والكويت ،والكونغو ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وكوت ديفوار ،وكوبا ،وكندا

 ،واملكسيك ،واملغرب ،ومصر ،ومدغشقر ،وماليزيا ،وليسوتو ،وليختنشتاين وليتوانيا ،وليربيا ،ولكسمربغ
 ،وموزامبيق ،موريشيوسو  ،ومنغوليا ،يرلندا الشماليةآواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  ،وملديف ،ومالوي
 ،ونيكاراغوا ،ونيجرييا ،والنيجر ،ونيبال ،والنمسا ،والنرويج ،املوحدة)- اليات(و وميكرونيزيا  ،وميامنار
  واليونان. ،واليمن ،واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،وهندوراس ،واهلند ،وهاييت ،ونيوزيلندا

ا املخصصة التالية: املنظمة البحرية الدولية، وحضر االجتماع ممثلو هيئات األ  - ١١ مم املتحدة ووكاال
وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة  ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،

وبرنامج األمم  االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، جوأمانة النه التخلص منها عرب احلدود،و 
اللجنة االقتصادية ألوروبا، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية و املتحدة اإلمنائي، 

  واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. الصناعية، ووحدة التفتيش املشرتكة، والبنك الدويل،
ية واهليئات غري احلكومية وحضر االجتماع بصفة مراقبني األفراد وممثلو اهليئات احلكومية الدول  - ١٢

 3M Electronics, Air-Conditioning & Refrigeration European Association, Alliance forالتالية: 

Responsible Atmospheric Policy, Asahi Glass Co. Ltd., Business Council for Sustainable Energy, 

California Strawberry Commission, Ms. Catherine Campbell, Chemtura Corporation, Coca-Cola 

Company, Crop Protection Coalition, Daikin Europe NV Ltd., Daikin Industries, Ltd., Danfoss 
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Refrigeration and Air-Conditioning Controls, Dow AgroSciences LLC, DuPont International, 

Emergent Ventures India (EVI), Environmental Investigation Agency, European Partnership for 

Energy and the Environment, Foam Supplies Inc., Forum for Nature Protection, GIZ Proklima, 

Greenpeace International, Gujarat Fluorochemicals Limited, Mr. Marc De Hondt, ICF International, 

Industrial Technology Research Institute, Institute for Governance and Sustainable Development, 

International Institute of Refrigeration, International Pharmaceutical Aerosol Consortium, Japan 

Fluorocarbon Manufacturers Association, Japan Industrial Conference for Ozone Layer and Climate 

Protection, Japan Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association, Korea Specialty 

Chemical Industry Association, Manitoba Ozone Protection Industry Association, Mayekawa 

(MYCOM), Mebrom PTY Ltd., Natural Resources Defense Council, Navin Fluorine International 

Limited, Öko-Recherche, Pollet Environmental Consulting, Refrigerants Australia, Refrigerants 

Naturally, Mr. Baazia Riad Riad, Shecco, SRF Limited and Trical.  
  إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري  - باء

ول األعمال التايل للجزء التحضريي على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف مت اعتماد جد  -  ١٣
  :UNEP/OzL.Pro.24/1الوثيقة 

  افتتاح اجلزء التحضريي:  - ١
  بيانات ممثل (ممثلي) حكومة سويسرا؛  (أ)

  بيانات ممثل (ممثلي) برنامج األمم املتحدة للبيئة.  (ب)
  املسائل التنظيمية:  - ٢

  عمال اجلزء التحضريي؛إقرار جدول أ  (أ)
  تنظيم العمل.  (ب)

  املسائل اإلدارية:  - ٣
  ؛٢٠١٣النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتيال لعام   (أ)

  التقريران املاليان للصندوقني االستئمانيني لربوتوكول مونرتيال وميزانيتا الربوتوكول.  (ب)
  مونرتيال:من بروتوكول  ٢املسائل املتصلة باإلعفاءات من املادة   - ٤

  ؛٢٠١٣تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام   (أ)
  ؛٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعام   (ب)
  املسائل املتعلقة باحلجر ومعاجلات ما قبل الشحن؛  (ج)
  استخدامات املواد الوسيطة.  (د)

  وزون.معلومات إضافية عن بدائل املواد املستنفدة لأل  - ٥
ئل اإلجرائية املتعلقة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واهليئات الفرعية التابعة املسا  - ٦

  له.
  اقرتاح بشأن التجارة باملواد اخلاضعة للرقابة مع السفن اليت تُبحر رافعة أعالماً أجنبية.  - ٧
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  التحقيقات يف التباين يف بيانات رابع كلوريد الكربون.  - ٨
  ية لربوتوكول مونرتيال.م اآللية املاليتقي  - ٩

من خالل التحكم  ٢٢- اقرتاح بشأن االنتاج النظيف ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  -  ١٠
  يف االنبعاثات الثانوية.

اقرتاح بشأن التمويل اإلضايف للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال من   -  ١١
عجيل التخلص من مركبات الكربون أجل تعظيم الفوائد العائدة على املناخ من ت

  ية فلورية.ر اهليدروكلو 
  اقرتاح بشأن متويل مرافق االنتاج ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.  -  ١٢
  .RC-316c ـــــاقرتاح بشأن استعراض فريق التقييم العلمي لـ  -  ١٣
ملتحدة للتنمية املستدامة اقرتاح بشأن اآلثار املرتتبة على الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم ا  - ١٤

  بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول مونرتيال.
  التعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتيال.  -  ١٥
  مسائل االمتثال وإبالغ البيانات:  -  ١٦

انات اقرتاح بصدد االختالفات بني البيانات املبلغ عنها بشأن الواردات والبي  ) (أ
  املبلغ عنها بشأن الصادرات؛

عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال عن عرض   ) (ب
ا احملالة من اللجنة والنظر فيهما.   واملقررات املوصى 

  مسائل أخرى.  -  ١٧
 ٦ إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي، وافقت األطراف على أن تدرج حتت البندوخالل   -  ١٤
تعيني خرباء ‘‘ املسائل اإلجرائية املتعلقة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واهليئات الفرعية التابعة له’’

لالنضمام إىل عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. واتفقت األطراف كذلك على أن تناقش حتت 
ائمة واملعتزمة اليت تؤثر على التخلص ، طلب معلومات بشأن السياسات الق‘‘مسائل أخرى’’ ١٧البند 

التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون؛ وعملية توظيف مسؤول رئيسي جديد للصندوق املتعدد األطراف 
لتنفيذ بروتوكول مونرتيال؛ وحالة التصديق على تعديل بيجني على بروتوكول مونرتيال؛ وحالة إعالن بايل 

  على إحداث االحرتار العاملي. ملستنفدة لألوزون ذات القدرات املنخفضةبشأن االنتقال إىل بدائل للمواد ا
وخالل مناقشة جدول األعمال، تساءل أحد املمثلني عن السبب يف تضمني جدول األعمال   -  ١٥

اقرتاح بشأن االنتاج النظيف ملركب الكربون اهليدروكلوري ’’ ١٠و‘‘ استخدام املواد الوسيطة’’(د)  ٤البنود 
اقرتاح بشأن التمويل اإلضايف للصندوق ’’، ١١و‘‘ من خالل التحكم يف االنبعاثات الثانوية ٢٢- فلوري

املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال من أجل تعظيم الفوائد العائدة على املناخ من تعجيل التخلص 
وقال ‘‘. توكول مونرتيالالتعديالت املقرتحة على برو ’’، ١٥؛ و‘‘ية فلوريةر من مركبات الكربون اهليدروكلو 

تدخل ألسباب شىت يف نطاق اختصاص  املمثل، بتأييد من العديد من املمثلني اآلخرين، إن هذه البنود ال
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، فإن ٤بروتوكول مونرتيال ومن مث ينبغي أال يناقشها اجتماع األطراف. وقال إنه بالنسبة إىل البند 
يغطيها بروتوكول مونرتيال وإن اختاذ مزيد من  زون الاستخدامات املواد الوسيطة للمواد املستنفدة لألو 

ا ينبغي أن يُ  ستبعد من دائرة االهتمام ألسباب اقتصادية هامة وأسباب هامة تتعلق بالسرية. التدابري بشأ
يتم  ٢٣-  ، فإنه سلم بأن كميات صغرية جداً من انبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري١٠وبالنسبة للبند 
ا ختضع بالفعل للرقابة ٢٢- ج ثانوي إلنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريتكوينها كمنت ، إال أن انبعاثا

املقرر أن إىل  ، فإنه أشار١١مبوجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو. وأما بالنسبة للبند 
الصندوق املتعدد األطراف ونص فقط تعظيم الفوائد على املناخ وال التمويل اإلضايف من  مل يتوخ ١٩/٦

على أنه ينبغي أن يكون التمويل املتاح من خالل الصندوق املتعدد األطراف للتعجيل بالتخلص التدرجيي 
، قال إن مركبات الكربون ١٥وفيما خيص البند ‘‘. وكافياً  مستقراً ’’فلورية  يةمن مركبات الكربون اهليدروكلور 
إدخال تعديل على التخلص التدرجيي منها ليس بالتايل فإن نفدة لألوزون و اهليدروفلورية ليست موادا مست

  ينص على التخلص التدرجيي من املواد غري املستنفدة لألوزون. مالئماً، حيث أن بروتوكول مونرتيال ال
وردًا على ذلك، قال أحد املمثلني إنه يف حني أن املواد الوسيطة مستثناة من حساب االستهالك   -  ١٦
ا مغطاة رغمًا عن ذلك بربوتوكول مونرتيال. وقد مت اختاذ عدد من املقررات بشأن املواد واإل نتاج، فإ

الوسيطة يف اجتماعات سابقة لألطراف ومن مث يتعني أن يبقى البند يف جدول األعمال. كما أعرب املمثل، 
ورية يف احللقة الدراسية خبصوص محاية إذ يشري إىل أنه مت التأكيد على أمهية مراقبة مركبات الكربون اهليدروفل

غالفنا اجلوي من أجل األجيال املقبلة، عن تأييد قوي لإلبقاء على التعديالت املقرتحة على جدول 
  األعمال وعلى مناقشتها يف فريق اتصال رمسي.

، ١٥و ١١و ١٠(د) و ٤وقال الرئيس املشارك إنه بالنظر إىل عدم وجود توافق آراء حبذف املواد   -  ١٧
ا ستبقى يف جدول األعمال، رغم أنه ميكن إيالء النظر عند تناوهلا يف أفضل الطرق لالضطالع  فإ

  باملناقشات حوهلا.
  أعضاء المكتب  -جيم 

ترأس اجلزء التحضريي من االجتماع السيدة ألكيمادي والسيد عودات الرئيسان املشاركان للفريق   - ١٨
  وتوكول مونرتيال.مل املفتوح العضوية لألطراف يف بر االع

  تنظيم العمل  - دال
 اتفقت األطراف على أن تتبع اإلجراء الذي درجت على اتباعه وأن تنشئ ما يلزمها من أفرقة  -  ١٩

  .اتصال

  المسائل اإلدارية  - ثالثاً 
  ٢٠١٣ئات بروتوكول مونتريال لعام النظر في عضوية هي  - ألف

للمجموعات اإلقليمية، لدى تقدميه للبند الفرعي، أن  طلب الرئيس املشارك إىل الرؤساء املشاركني  -  ٢٠
م للعديد من املناصب يف هيئات بروتوكول مونرتيال لعام    .٢٠١٣يقدموا إىل األمانة ترشيحا

اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد و واتفقت األطراف، عقب ذلك، على عضوية جلنة التنفيذ   - ٢١
 يق العامل املفتوح العضوية.األطراف وعلى الرؤساء املشاركني للفر 
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قدم ممثل الصني ورقة اجتماع تتضمن مشروع مقرر يؤيد تعيني السيد شاو مني (الصني) رئيساً مشاركاً  - ٢٢
جديدًا لفريق تقييم اآلثار البيئية ويتوجه بالشكر إىل السيدة تانغ ساويان (الصني) رئيسة فريق تقييم اآلثار 

ا، ملا ق   امت به من عمل طويل ومتميز باسم بروتوكول مونرتيال.البيئية املنتهية فرت
قدم ممثل الواليات املتحدة األمريكية ورقة اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن التغيريات يف عضوية   -  ٢٣

ذا الشأن تتمثل يف تأييد إعادة تعيني مخسة من  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. وقال إن التوصية 
واختيار السيدة بيلال مارانيون لتحل حمل السيد أندرسون كرئيسة مشاركة للفريق. وشكر أعضاء الفريق 

  املمثل أيضاً السيد أندرسون على عمله الطويل واملتميز كرئيس مشارك للفريق.
 االنظر فيهملواصلة  اليت تبني اتفاقها على املناصب املذكورة أعاله اتع املقرر ير اوأقرت األطراف مش  -  ٢٤
 اجلزء الرفيع املستوى. يف اادهواعتم

  التقريران الماليان للصندوقين االستئمانيين لبروتوكول مونتريال وميزانيتا البروتوكول  - باء
أشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه للبند الفرعي، إىل أنه كان من املمارسات املتبعة يف اجتماعات   -  ٢٥

تعراض الوثائق املتصلة بامليزانية وإعداد مشروع مقرر أو أكثر األطراف يف املاضي إنشاء جلنة للميزانية الس
هلذه املمارسة،  بشأن املسائل املتعلقة بامليزانية لكي ينظر فيها اجتماع األطراف. ووافقت األطراف، وفقاً 

ادفوفا (اجلمهورية و غوميز (املكسيك) والسيدة كالرا  على إنشاء هذه اللجنة على أن يرأسها السيد إيفيز
  لتشيكية).ا

وقدم رئيس جلنة امليزانية، عقب ذلك، ورقة غرفة اجتماع تتضمن مشروع مقرر عن التقريرين املاليني   - ٢٦
للصندوقني االستئمانيني لربوتوكول مونرتيال وميزانييت الربوتوكول والذي وافقت األطراف على النظر فيه 

  واعتماده يف اجلزء الرفيع املستوى. 

  من بروتوكول مونتريال ٢متصلة باإلعفاءات من المادة المسائل ال  - رابعاً 
 ٢٠١٣تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام   -ألف 

  أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة  -  ١
 أشار الرئيس املشارك لدى تقدميه للبند الفرعي إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قدم  -  ٢٧

 يف ٢٠١٣إعفاءات االستخدامات الضرورية من املواد اخلاضعة للرقابة لعام  توصياته بشأن تعيينات
 االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد

 الرابع اعاملستنفدة لألوزون. وقد أحال الفريق العامل، استنادًا إىل مناقشاته لتلك التوصيات، إىل االجتم
والعشرين لألطراف مشروع مقرر بشأن تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية للنظر فيه 

)UNEP/OzL.Pro.24/8 [ألف]). وبعد انعقاد اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية، ٢٤، ومشروع املقرر /
دام رية تتعلق باستختعيينها بشأن االستخدامات الضرو قدمت الصني إىل الفريق معلومات إضافية عن 

مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة حتتوي على أدوية صينية تقليدية. 
للتقرير املرحلي  ١وترد نتائج استعراض جلنة اخليارات التقنية الطبية هلذه املعلومات يف اإلضافة إىل اجمللد 

  .٢٠١٢لشهر أيار/مايو  لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
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قدمت السيدة هيلني تويب، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية، عرضًا عن استعراض   -  ٢٨
اللجنة للمعلومات اإلضافية املقدمة من الصني، والذي يرد موجز له يف املرفق الثالث للتقرير احلايل. وقد 

لصني ملركبات الكربون الكلورية فلورية ليس ضروريًا مبوجب خلصت اللجنة إىل أن االستخدام املقرتح من ا
بسبب توافر بدائل مناسبة ومن مث مل تستطع أن توصي باستخدام التعيني اخلاص مبركبات  ٤/٢٥املقرر 

، قد ترغب الصني يف النظر يف ختصيص مركبات الكربون ٢٠١٣الكربون الكلورية فلورية. وبالنسبة لعام 
ستخدام املقرتح من الكمية املصرح هلا باستخدامها إلتاحة الوقت للمرضى لالنتقال إىل الكلورية فلورية لال

  البدائل.
  أطنان من  ٧ويف أعقاب العرض، قال ممثل الصني إن بوسع الطرف أن يقبل باستبعاد   -  ٢٩

ه أن أطنان معينة لإلعفاء ولكن استبعاد طّنني صنعها مصنع يف منطقة نائية من الصني من شأن ٩أصل 
خيلق مشاكل اقتصادية واجتماعية ومشاكل لصحة البشر يف تلك املنطقة. ولذلك فإن الصني تأمل يف قبول 

ذه الكمية فيما جيري وضع البدائل موضع االستخدام.   التعيني اخلاص 
ن ووجه ممثل االحتاد الروسي الشكر إىل جلنة اخليارات التقنية الطبية على النظر يف تعييناته بشأ  -  ٣٠

استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة وبشأن التصريح بالكمية 
املطلوبة، ذاكرًا بأن الطرف ملتزم باالضطالع باألنشطة الالزمة لالمتثال للتخلص التدرجيي املعتزم من 

  مركبات الكربون الكلورية فلورية.
ا بالتخلص التدرجيي من واسرتعى ممثل بنغالديش اال  -  ٣١ هتمام إىل جناح بالده يف االمتثال اللتزاما

   .٢٠١٢استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف عام 
وأعرب أحد املمثلني، فيما يشري إىل النجاح الذي حققته أطراف كثرية يف القضاء على استخدام   -  ٣٢

اضعة للرقابة مبوجب إعفاءات االستخدامات الضرورية، عن األمل يف أن يستطيع فريق التكنولوجيا املواد اخل
والتقييم االقتصادي أن يأخذ يف اعتباره يف مداوالته بشأن التعيينات تلك األرصدة العاملية الكبرية من 

ع األطراف اليت تطلب إعفاءات مركبات الكربون الكلورية فلورية املوجود بالفعل وأن يشرح العقبات اليت متن
  من استخدامها لألغراض الصيدالنية.

وشدد السيد أشلي وودكوك الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية الطبية، لدى تناوله للقضايا   -  ٣٣
املثارة، على أن اللجنة عملت لدى نظرها يف حالة الصني على جتنب التمييز لصاحل األدوية احلديثة، وبالتايل 

فحسب. وبالنسبة ملسألة األرصدة الدولية من  ٤/٢٥قد أقامت تقييمها على املعايري احملددة يف املقرر ف
مركبات الكربون الكلورية فلورية، فقد وافق على أن هلذه األرصدة أمهية حامسة خالل عملية التخلص 

احلواجز اليت تعرتض التدرجيي، وقال إن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي سيقدم معلومات عن 
  استخدامها يف تقريره املقبل.

ويف أعقاب العرض واملناقشات، اتفق على أن يواصل فريق غري رمسي من األطراف املعنية مناقشة   -  ٣٤
وأن يقدم تقريراً  ٢٠١٣مشروع مقرر عن إعفاءات االستخدامات الضرورية من املواد اخلاضعة للرقابة لعام 

  إىل األطراف ملناقشته.
وعقب تلك املناقشات غري الرمسية وافقت األطراف على مشروع مقرر بشأن املسألة للنظر فيه   - ٣٥

  واعتماده يف اجلزء الرفيع املستوى.
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  تطبيقات الفضاء الجوي  -  ٢
قدم الرئيس املشارك مشروع مقرر عن تعيينات اعفاءات االستخدامات الضرورية من   -  ٣٦

من أجل تطبيقات الفضاء اجلوي يف االحتاد الروسي  ١١٣ -  الكربون الكلوري فلوري مركب
)UNEP/OzL.Pro.24/8 وقد نوقشت التعيينات يف االجتماع الثاين والثالثني )/[باء]٢٤، ومشروع املقرر .

الجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية ومشروع املقرر يهدف إىل معاجلة الشواغل املثارة من قبل بعض 
  ماع.األطراف يف هذا االجت

  وأقرت األطراف مشروع املقرر بشأن هذا األمر لكي ينظر فيه اجلزء الرفيع املستوى ويعتمده.  -  ٣٧
  معدات التبريد والتثليج البحرية على السفن  -  ٣

 التثليج ، الرئيس املشارك للجنةكوجيربزبناء على طلب من الرئيس املشارك، قدم السيد المربت    -  ٣٨
طناً من مركب  ١٣٠استخدام ضروري مقدم من االحتاد الروسي من أجل استخدام  تعيني ،اخليارات التقنيةو 

من أجل تشغيل أجهزة التربيد والتثليج البحرية يف األسطول  ٢٠١٣يف عام  ١٢ - الكربون الكلوري فلوري
البحري للطرف. وقال إن الطلب الذي قدم إىل األمانة يف وقت سابق قد خضع للتقييم من قبل فريق 

نولوجيا والتقييم االقتصادي إبان االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية وأنه قد جرت التك
بشأنه وأورد موجز هلا يف الوثيقة  ٢٠١٢مناقشات ثنائية يف تشرين األول/أكتوبر 

UNEP/OzL.Pro.24/2/Add.1.  أعقاب تلك املناقشة، ُقدمت معلومات إضافية إىل الفريق. يفو  
، وقد طُلب من االحتاد الروسي يف ربيدربز إنه جرى تقييم التعيني بواسطة خرباء التوقال السيد كوجي  -  ٣٩

م معلومات أخرى، مبا يف ذلك ما إن كان ميكن احلصول على مواد معاد تدويرها من يأعقاب ذلك تقي
رية من أجل استخدام مركب السوق الدويل. وقد مت تقدمي دليل غري كاف لتربير إعفاء لالستخدامات الضرو 

على ظهر السفن، وبالتايل فإن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ١٢ -  الكربون الكلوري فلوري
يستطع أن يوصي بالتعيني. وقال ممثل االحتاد الروسي إن حكومته تتفهم دواعي رفض التطبيق ووجه  مل

رئيس املشارك أن التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا بعد ذلك أعلن ال الشكر إىل الفريق لنظره يف التعيني.
  الجتماع. ل اإللكرتونية بوابةالوالتقييم االقتصادي عن تقييم التعيني قد ُنشر على 

 ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة لعام   - باء 

ة اخلاصة بربوميد امليثيل أشار الرئيس املشارك، وهو يعرض البند الفرعي، إىل أن جلنة اخليارات التقني  -  ٤٠
قد عرضت يف االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية نتائج استعراضها األّويل للتعيينات 

. ومنذ ذلك الوقت، قدَّمت عدة أطراف مطالبة ٢٠١٤و ٢٠١٣اخلاصة باالستخدامات احلرجة لعامي 
  ناء مواصلة تقييمه للتعيينات.بالتعيينات معلومات إضافية، نظر فيها الفريق أث

وقدَّم ثالثة من الرؤساء املشاركني األربعة للجنة اخليارات التقنية اخلاصة بربوميد امليثيل، السيد إيان   -  ٤١
بورتر، والسيدة ميشيل ماركوت، والسيدة مارتا بيزانو، عرضًا تفصيليًا بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة، 

التعيينات، واإلبالغ من جانب األطراف بشأن خمزونات بروميد امليثيل والتوصيات  مبا يف ذلك االجتاهات يف
ذا التقرير موجز للعرض الذي ٢٠١٤و ٢٠١٣النهائية بشأن التعيينات لعامي  . ويرد يف املرفق الثالث 

  أعّده مقّدموه.
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يزال على درجة من األمهية  الوأثناء املناقشة التالية، قال أحد املمثلني إن استخدام بروميد امليثيل   -  ٤٢
لكثري من البلدان النامية، وخصوصًا تلك البلدان اليت تعتمد بشدة على صادرات حمدودة النطاق من 
املنتجات الزراعية، وأن طلبات تلك األطراف فيما يتعّلق بإعفاءات االستخدامات احلرجة ينبغي النظر فيها 

يلتمس توضيحًا بشأن املدى الذي ُأِخذ يف احلسبان بشأن يف ضوء ما ذُِكر. إضافة إىل ذلك، قال إنه 
خمزونات بروميد امليثيل احلالية يف تقييم التعيينات اخلاصة باالستخدامات احلرجة. وقال ممثل آخر إنه ينبغي 
بذل مزيد من اجلهود الستخدام املخزونات احلالية من بروميد امليثيل، وقال إن إجراء مزيد من التقييم وتبادل 
املعلومات بشأن تدابري التخّلص التدرجيي اليت تتخذها مؤسسات مماثلة عاملة يف إطار ظروف جغرافية مماثلة 

  سوف يساعد اجلهود املبذولة للتخّلص من استخدام بروميد امليثيل.
 ٢٠١٣الطرف يلتمس املرونة وذلك بطلب املوافقة على استخدامه يف عام  وقال ممثل أسرتاليا إن  -  ٤٣

من أجل تبخري عبّوات األرز. وستسمح هذه  ٢٠١٤أجزاء من إعفاء االستخدامات احلرجة لعام لبعض 
تقدِّم أسرتاليا تعيينات أخرى  املرونة بأن يتم التخّلص التدرجيي قبل سنة من املوعد املقرر، وبعده سوف ال

 التعيني من جانب بلده لالستخدامات احلرجة فيما يتعّلق بربوميد امليثيل يف قطاع األرز. وبشأن موضوع
يف املائة يف عام  ١٠، قال إن التخفيض بنسبة بسوق الفراولة اجلاريةبشأن االستخدامات احلرجة فيما يتعّلق 

، الذي اقرتحته جلنة اخليارات التقنية اخلاصة بربوميد امليثيل يشّكل صعوبات أمام بلده وقد قامت ٢٠١٤
للرتويج التجاري لنشر أيوديد امليثيل الذي ينتظر أن  حوث والتطويرصناعة الفراولة باستثمارات كبرية يف الب

. ولكن لألسف مت سحب طلب اجلارية الفراولةسوق يف املائة يف صناعة  ١٠٠بنسبة  جمدياً  يكون بديالً 
، وتقوم الصناعة بالتحضري السرتاتيجية بديلة للبحوث والتطوير تركز ٢٠١٢تسجيل أيوديد امليثيل يف عام 

 ١٠ليط من املعاجلات الكيميائية. وقد أوصت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل بتخفيض بنسبة على خ
ألن هذه  ، ولكن هذا غري جمد حالياً ٢٠١٤يف املائة على أساس االنتقال إىل نظام عامل بدون تربة يف عام 

، وقد ال تكون الفراولة اجلاريةسوق الطريقة مل يتم التحقق من جناحها يف عمليات االستنبات التالية من 
كمية  ذلك تطلب اسرتاليا املوافقة على وقد تكون عليها قيود بيئية وختطيطية. وبناء على جمدية اقتصادياً 

وأخرياً، خبصوص مسألة الدليل اإلرشادي بشأن تعيينات االستخدامات . ٢٠١٤تعيينها بالكامل لعام 
الذي ميكن مبقتضاه  ١- ٦- ٢ءل عن التغيري املقتَـرَح يف الفقرة احلرجة خبصوص مركَّب بروميد امليثيل، تسا

للجان الفرعية التابعة للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل أن تقدِّم توصيات إىل اجتماع األطراف، قائًال إن 
ا.   أية توصيات ينبغي أن تنشأ من اللجنة ذا

رف أحرز تقّدماً كبرياً يف ختفيض اعتماده على بروميد وقال ممثل الواليات املتحدة األمريكية إن الط  -  ٤٤
يف املائة من استهالكه  ٢امليثيل وأن طلبه احلايل فيما يتعّلق بإعفاء االستخدامات احلرجة ميّثل أقل من نسبة 

األساسي. فالزراعة من الركائز األساسية القتصاد الواليات املتحدة األمريكية ويود الطرف ضمان أال تعوق 
هود املبذولة يف إطار بروتوكول مونرتيال اجلهود اليت يبذهلا لتوفري األغذية للماليني من السكان. ومع اجل

ذلك، يعين سحب أيوديد امليثان من سوق الواليات املتحدة فقدان بديل هام لربوميد امليثيل، ونتيجة لذلك 
. ٢٠١٤يف تعيني االستخدامات احلرجة لعام  التغيري الكبري قد يتعنيَّ على الطرف أن يقدِّم مقدارًا تكميلياً 

األطراف األخرى يف استكشاف طريقة متكن األطراف من محل جلنة  وأعرب املمثل عن رغبته يف التفاكر مع
ا يف حالة فقدان بديل رئيسي. وفيما يتعلق  اخليارات التقنية لربوميد امليثيل على استعراض احتياجا

اخلاصة بربوميد امليثيل، قال إن الواليات املتحدة تساورها شواغل حول  بتوصيات جلنة اخليارات التقنية
َصنَّع، يف ضوء أنه ال

ُ
َُدخَّن امل

توجد بدائل جمدية  التخفيض املوصى به يف تعيينها اخلاص باللحم املقدَّد وامل
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األغذية. لذلك االستخدام، وأن إجراء خفض سيجعل من الصعب االمتثال للوائح الوطنية اخلاصة بسالمة 
إضافة إىل ذلك، ستوجد صعوبات يشّكلها اخلفض املوصى به يف تعيني االستخدامات احلرجة من أجل 
االستخدام يف حقول الفراولة اليت تتعرَّض لضغوط عالية بشأن اآلفات، يف ضوء عدم وجود بدائل جمدية 

ا. وبالتايل لربوميد امليثيل من أجل ذلك الغرض ال توافق الواليات املتحدة على التخ فيضات املوصى 
سوف تقدِّم الواليات املتحدة ورقة اجتماع تتضّمن مشروع مقرَّر يطلب إىل األطراف املوافقة على كامل 
صنَّع وبشأن الفراولة. وأخرياً، فيما يتعّلق بالدليل 

ُ
املقدار اخلاص بالتعيينات بشأن اللحم املقدَّد واملَدخَّن امل

بشأن التعديل الذي أدخلته جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل على املبادئ  اإلرشادي، أعرب عن القلق
والوارد يف الفرع الرابع من املرفق األول  ١/٤  - من املقرر د.إ ٦التوجيهية االقتصادية املشار إليها يف الفقرة 
ا مفاوضات بكل دقة  )١(لتقرير االجتماع السادس عشر لألطراف، أثناء االجتماع واليت أجريت بشأ

وقال إن املبادئ التوجيهية االقتصادية ال ينبغي تعديلها يف الدليل اإلرشادي املنقح.  االستثنائي لألطراف.
ا الفرعية وقال  وأعرب أيضاً عن اتفاقه مع ممثل أسرتاليا بضرورة أن تنشأ التوصيات من اللجنة وليس من جلا

  على الدليل اإلرشادي. رتح إدخاهلاإنه يعرتض على التغيريات املق
اء التدرجيي للتعيينات اخلاصة بإعفاءات االستخدامات   -  ٤٥ وقال ممثل كندا إن الطرف ُملَتزم متاماً باإل

احلرجة فيما يتعلق بربوميد امليثيل حيث ُسجِّلت بدائل، جمدية من الناحية التقنية وميكن إدخاهلا إىل البلد، 
يعتزم أن يطرح تعيينًا بشأن االستخدامات احلرجة فيما يتعلق  الطرف ال وقال إنه يسره أن يُعِلن أن بلده

. ومع ذلك، ال ميكن هلذا الطرف أن يقبل توصية جلنة اخليارات التقنية اخلاص ٢٠١٥مبطاحن الدقيق لعام 
ألن هذا يعين تربة، نظراً  اجلارية بدونلفراولة سوق ابربوميد امليثيل بأن تتحّول يف املستقبل القريب إىل زراعة 

يضيف  إجراء تغيري كبري يف وسائل اإلنتاج اليت مل ُجتَرَّب بعد يف كندا، مع تشكيل حتّديات تقنية كبرية، مما
الكثري إىل التكاليف وإحداث إخالل يف األسواق. واعرتف الطرف بأن أطرافًا أخرى حقَّقت اإللغاء 

الفراولة، بيد أن تلك األطراف استفادت من بدائل  التدرجيي الستخدام بروميد امليثيل فيما يتعلق بزراعة
دف إىل حّل هذه املسألة، بيد أن هذا  إقليمية ليست متوافرة يف كندا. وقال إن الطرف وضع خطة عمل 

  الطرف طلب يف الوقت نفسه أن توافق األطراف على التعيني الكامل املطلوب لذلك االستخدام.
م باسم جمموعة من البلدان، إن مجيع األطراف يف منطقته قد جنحت وقال أحد املمثلني، وهو يتكلّ   -  ٤٦

وأن أطرافًا أخرى اجلارية الفراولة سوق يف حتقيق إلغاء تدرجيي كامل الستخدام بروميد امليثيل فيما يتعّلق ب
. وحّث أيضًا األطراف على قبول اليت جرى حتديدهاينبغي أن تعمل من أجل إجياد حلول للمشاكل 

جلنة اخليارات التقنية اخلاصة بربوميد امليثيل، واليت تستند إىل اآلراء املهنية للعلماء املوقَّرين الذين توصيات 
. وأعرب عن اتفاقه مع أولئك األطراف اليت قالت إن املخزونات احلالية الكبرية من لبحتةيستخدمون العلوم ا

  نات االستخدامات احلرجة.بروميد امليثيل ينبغي أن تؤَخذ يف احلسبان عند تقييم تعيي
وقال السيد بورتر إنه قد أصغى إىل الشواغل اليت أُعِرب عنها إال أنه يأمل يف إمكان حل معظمها   -  ٤٧

يف مناقشات ثنائية مع األطراف املعنية. وأضاف قائًال إن أخذ خمزونات بروميد امليثيل يف االعتبار تـَُعد قضية 
مل تؤَخذ يف احلسبان يف التوصيات التقنية املقدَّمة من جلنة اخليارات  مطروحة أمام األطراف وأن املخزونات

  التقنية اخلاصة بربوميد امليثيل.

                                                            
)١(  UNEP/OzL.Pro.16/17.  
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وعقب العرض واملناقشة، اقَرتح الرئيس املشارِك أن تتشاور األطراف اليت لديها شواغل أخرى   -  ٤٨
  بشكل ثنائي مع جلنة اخليارات التقنية اخلاصة بربوميد امليثيل.

يف وقت الحق، قدمت أسرتاليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية ورقة اجتماع تتضمن مشروع و   -  ٤٩
. وعرض ممثل كندا مشروع املقرر مشريًا إىل أنه ٢٠١٤مقرر بشأن إعفاءات االستخدامات احلرجة لعام 

ة مسائل تثري قلق يهدف إىل السماح مبستويات حمددة إلنتاج واستهالك بروميد امليثيل، باإلضافة إىل معاجل
  بعض األطراف، من خالل إدراج فقرة يف املنطوق تثين عن تكديس خمزونات بروميد امليثيل.

 وأقرت األطراف مشروع املقرر ليجري النظر فيه واعتماده إبان اجلزء الرفيع املستوى.  -  ٥٠

  المسائل المتعلقة بالحجر ومعالجات ما قبل الشحن  - جيم 
رك البند الفرعي، مشريًا إىل أن ممثل االحتاد األورويب قد طرح مشروع مقرَّر عرض الرئيس املشا  -  ٥١

بشأن املسائل املتعلقة باحلجر ومعاجلات ما قبل الشحن ملرّكب بروميد امليثيل من أجل النظر يف االجتماع 
املقرَّر بيد أنه الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية. وقد ُشكِّل فريق اتصال للنظر يف مشروع 

يتوّفر له الوقت الستكمال أعماله. وهلذا طلب الفريق العامل إىل األطراف املهتمة باألمر الدخول يف  مل
مشاورات غري رمسية بشأن املسائل املعّلقة املطروحة أمام االجتماع الرابع والعشرين لألطراف. ويرد مشروع 

  /[جيم]).٢٤املقرر (مشروع  UNEP/OzL.Pro.24/8املقرر يف الوثيقة 
وطلب ممثل االحتاد األورويب مزيدًا من الوقت لوضع الصيغة النهائية ملشروع املقرر، موّضحًا أن   -  ٥٢

إحدى القضايا األساسية اليت يتعّني حّلها هي التعامل مع األرقام الصفرية واخلانات الشاغرة يف مناذج 
من  ٧ املادة ألحكامنات املواد املستنفدة لألوزون وفقًا اإلبالغ اليت يستخدمها األطراف يف اإلبالغ عن بيا

بروتوكول مونرتيال. ورّدًا على ذلك الحظ الرئيس املشارِك أن مسألة األرقام الصفرية يف مناذج اإلبالغ عن 
البيانات قامت جلنة التنفيذ مبعاجلتها يف اجتماعها التاسع واألربعني، الذي وافق على مشروع مقّرر بشأن 

  ألة لتنظر فيه األطراف يف االجتماع احلايل.املس
وأّكد أحد املمثلني على أمهية أن تنظر بلدان التصدير واالسترياد يف املسائل املتعّلقة باحلجر   -  ٥٣

  ومعاجلات ما قبل الشحن ملرّكب بروميد امليثيل بغية منع انتشار اآلفات واألمراض على املستوى العاملي.
ى إنشاء فريق اتصال، يشارك يف رئاسته السيد أوغستني سانشيز (املكسيك) واتفقت األطراف عل  -  ٥٤

  والسيدة أليس غوستاد (النرويج)، ملواصلة العمل بشأن مشروع املقرر.
قدم الرئيس املشارك لفريق االتصال عقب ذلك، ورقة غرفة اجتماعات تتضمن صيغة منقحة   -  ٥٥

وافقت األطراف على إحالة مشروع املقرر للجزء الرفيع ملشروع املقرر الذي أعده فريق االتصال. وقد 
  املستوى للنظر فيه واعتماده.

  استخدامات المواد الوسيطة  - دال 
وأشار الرئيس املشارك، وهو يعرض هذا البند الفرعي، إىل أن االحتاد األورويب قد طرح يف   -  ٥٦

روع مقّرر بشأن استخدامات املواد املستنفدة االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، مش
لألوزون كمواد وسيطة. وجرت مناقشة مشروع املقّرر بشكل غري رمسي وقد ُدعي األطراف إىل تقدمي 

  تعليقات إضافية إىل مقّدمي مشروع املقرر.
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حتاد األورويب وقدَّم ممثل االحتاد األورويب بعد ذلك نسخة منّقحة من مشروع املقّرر املقدَّم من اال  -  ٥٧
على جمموعها زيد ي ةمجالي/[دال]). وقال إن هناك كمية إ٢٤ر مشروع مقرّ  ،UNEP/OzL.Pro.24/8(وكرواتيا 

مليون طن من املواد املستنِفدة لألوزون جيري استخدامها ألغراض استخدامات املواد الوسيطة، ومن املتوقَّع 
صد أَدّق للحالة، هناك خطورة بتحويل مقادير كبرية من أن يزداد هذا املقدار. ويف ضوء ما ذُِكر، وبدون ر 

املواد املستنفدة لألوزون إىل االستخدامات اليت كانت حمظورة مبقتضى بروتوكول مونرتيال. وَعقب املناقشات 
اليت جرت أمام الفريق العامل املفتوح العضوية، قام مقّدمو مشروع القرار بتنقيح مقرتحهم حلماية سّرية بعض 

يطلب فريق التكنولوجيا والتقييم س، تكون مصنفةلومات اليت جيري جتميعها. ورغم أن هذه املعلومات املع
  االقتصادي وأمانة األوزون بعض املعلومات بشكل ُمَصنَّف.

وأعاد أحد املمثلني، وهو يشري إىل بيانه أثناء اعتماد جدول األعمال، التأكيد على الرأي ومفاده   -  ٥٨
ا ليست استخدامات خاضعة للرقليست هناك حاجة  بة فيما املناقشة استخدامات املواد الوسيطة نظرًا أل

يتعّلق مبقاصد بروتوكول مونرتيال، وبينما يوافق على أن الرصد نشاط هام، سأل ملاذا ُتطرَح املسألة يف الوقت 
ون. وطلب توضيحاً ملاذا كلوريد الكرب  رابعمن التام التدرجيي لتخلص احلايل، بعد مخس وعشرين سنة وبعد ا

  اعَتَرب مقّدمو مشروع املقّرر أن استخدامات املواد الوسيطة تندرج يف نطاق بروتوكول مونرتيال.
واقتَـرَح أحد املمثلني أن يتم اإلبالغ عن استخدامات املواد الوسيطة، بيد أن شخصًا آخر أوَضح   -  ٥٩

وينبغي مواصلة مناقشته  فقطاألطراف املهتمة باألمر مل تناقشه حىت اآلن سوى أن مشروع املقرر املقتَـرَح 
  فيما يتعّلق مبسألة السرّية، ضمن أمور أخرى.

بة املستخَدمة بشكل كلي للمواد اِعَدت املواد اخلاضعة للرقستبُ ثل االحتاد األورويب أنه بينما اوقال مم  -  ٦٠
ا ١الوسيطة من تعريف اإلنتاج مبقتضى املادة  بة، وأشار إىل امع ذلك مواد خاضعة للرق من الربوتوكول، فإ

أن األطراف دعت يف املاضي إىل خفض االنبعاثات النامجة عن استخدامات املواد الوسيطة. ويف ضوء ما 
  ذُِكر، ميكن لألطراف اعتماد مقررات أخرى بشأن استخدامات املواد الوسيطة حلماية طبقة األوزون.

 جيري استخدامها ألغراض املواد الوسيطة ليست مواد خاضعة وقال أحد املمثلني أن املواد اليت  -  ٦١
بة يف إطار مقِصد الربوتوكول. وسوف يدعو مشروع املقرر األطراف إىل االستعاضة عن املواد املستنفدة اللرق

لألوزون يف استخدامات املواد الوسيطة ببدائل أخرى بالقدر املمكن دون مراعاة إىل ما إذا كانت البدائل 
من الناحية االقتصادية. وسوف يطلب املقرتَح أيضًا إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن  جمدية

، ٢١/٨، معلومات على النحو املطلوب يف املقرر ٢٠١٣يواصل أعماله وأن يقدِّم، يف تقريره املرحلي لعام 
ملواد الوسيطة، ولتقييم وخصوصًا بشأن حتديد بدائل للمواد املستنفدة لألوزون من أجل استخدامات ا

اجلدوى التقنية واالقتصادية للتدابري الرامية إىل مساعدة األطراف على خفض أو إزالة االنبعاثات النامجة عن 
هذه االستخدامات. وُيطَلب إىل الفريق اآلن أن حيّدد البدائل الستخدامات املواد الوسيطة بيد أن املعلومات 

تشري فحسب إىل استخدام رابع كلوريد الكربون. وأعاد التأكيد  ٢١/٨رر اليت جيري جتميعها يف إطار املق
ا يف إطار بروتوكول  على أن املواد املستنفدة لألوزون اليت جيري استخدامها كمواد وسيطة مسموح 
مونرتيال. زيادة على ذلك، تُعَتَرب هذه املواد مفيدة للمجتمع واستخدامها كمواد وسيطة ليس له سوى أثر 

 ٢٠١١ادي يف تقاريره لعامي ملا أكده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتص ل للغاية على البيئة وفقاً ضئي
  .٢٠١٢و
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واقرتَح الرئيس املشارك أنه ينبغي ملقّدمي مشروع املقرر، يف ضوء وجهات النظر املتباعدة بشأن   -  ٦٢
م.املسألة، أن يواصلوا مناقشة املسألة مع ممثلي األطراف املهتمة با   ألمر وإبالغ نتائج مناقشا

ليجري النظر فيه بشأن هذه املسألة أقرت األطراف مشروع مقرر وعقب تلك املناقشات،   -  ٦٣
 اجلزء الرفيع املستوى. يفواعتماده 

  معلومات إضافية عن بدائل المواد المستنِفدة لألوزون  - خامساً 
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد  أشار الرئيس املشارك، وهو يعرض هذا البند، إىل أن  -  ٦٤

، تقريراً عن البدائل للمواد املستنفدة لألوزون يف االجتماع الثاين والثالثني للفريق ٢٣/٩عرض، وفقًا للمقّرر 
العامل املفتوح العضوية. وقد طرح ممثل الواليات املتحدة األمريكية بعد ذلك مشروع مقرر يهدف إىل 

تاحة بشأن املسألة، واليت نُظرت يف اجتماع لفريق اتصال. ومع ذلك ظّلت مسائل كثرية حتسني املعلومات امل
اية ذلك االجتماع، واتفق الفريق العامل على طرح مشروع املقّرر  ، UNEP/OzL.Pro.24/8(بدون حل يف 

، إىل /[هاء])، واملدرج بني قوسني معقوفني لإلشارة إىل عدم وجود توافق يف اآلراء٢٤مشروع مقرر 
  النظر فيه. مواصلةاالجتماع الرابع والعشرين لألطراف من أجل 

واتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال، تشارك يف رئاسته السيدة آن غابريل (أسرتاليا) والسيد   -  ٦٥
  لزيل مسيث (غرينادا)، ملواصلة العمل بشأن مشروع املقرر.

مشروع مقرر بشأن تتضمن  نية ورقة غرفة اجتماعذلك، قدم الرئيس املشارك للجنة امليزاوعقب   - ٦٦
 جيري النظر فيه واعتماده يف اجلزء الرفيع املستوى.أقرت األطراف أن هذه املسألة 

  المسائل اإلجرائية المتعلقة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والهيئات الفرعية التابعة له  - سادساً 
هذا البند، إىل أن اجتماع األطراف قد طلب إىل فريق أشار الرئيس املشارك، وهو يعرض   -  ٦٧

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يتخذ عددًا من اإلجراءات لتحسني أدائه واإلجراءات الالزمة لتعيني 
). وقدَّمت فرقة عمل أنشأها الفريق لتنفيذ املقرر النتائج ٢٣/١٠الصادرات للفريق وهيئاته الفرعية (املقرر 

لت إليها إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين والثالثني، وطرح ممثل الواليات اليت توصّ 
املتحدة األمريكية يف ذلك االجتماع مشروع مقرر بشأن املسألة، جرى النظر فيه الحقًا أمام فريق اتصال. 

ريق العامل على طرح مشروع ورغم إحراز تقّدم كبري، مل يستطع فريق االتصال استكمال مهمته ووافق الف
/[واو])، الوارد بني قوسني معقوفني لإلشارة إىل عدم وجود ٢٤، مشروع مقرر UNEP/OzL.Pro.24/8(املقرر 

توافق يف اآلراء، لتنظر فيه األطراف يف االجتماع احلايل. وطُِلب إىل فرقة العمل أيضًا أن تُِعّد مصفوفة تبنيِّ 
عضاء الفريق وجلانه اخلاصة باخليارات التقنية؛ واقرتاح خطط من أجل إعادة اخلربة احلالية والالزمة بني أ

تنظيم تلك اللجان، مبا يف ذلك إجراءات أداء أعماهلا؛ ولتقدمي مزيد من التوضيح بشأن شكل ودور هيئة 
املؤرخ أيار/مايو من التقرير املرحلي  ٣تسوية النزاعات احملتمَلة. وُقدِّمت أعماهلا بشأن تلك املسائل يف اجملّلد 

  املقدَّم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. ٢٠١٢
وأفادت الرئيسة املشاركة لفرقة العمل بأن الفرقة أعدت مصفوفات منقحة للخربة القائمة واملطلوبة   -  ٦٨

جتماع الثاين ألعضاء الفريق وجلنة اخليارات التقنية، مع مراعاة التعليقات اليت أبداها فريق االتصال يف اال
والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية. وقد صاغت أيضاً ورقة نقاش خمتصرة تقدم التوضيح املطلوب بشأن 
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اهليئة املقرتحة لتسوية النزاعات. وفيما يتعلق خبطط إعادة التنظيم واإلجراءات التشغيلية املقرتحة للجان 
ا تعتزم مواصلة السعي الستكمال اخليارات التقنية، قالت إن فرقة العمل مل تتمك ن من استكمال عملها، وأ

جمموعة من املقرتحات لتقدميها إىل األطراف يف املستقبل القريب. ويف الوقت نفسه، فإن فرقة العمل على 
  استعداد لإلجابة على أي أسئلة يثريها تقريرها.

كمارغو (كولومبيا) والسيدة فيري  ووافقت األطراف على إنشاء فريق اتصال برئاسة السيد خا  -  ٦٩
  ي فوجيموتو (اليابان)، ملواصلة العمل بشأن مشروع املقرر.ماسام

وعقب ذلك، قدم الرئيس املشارك للجنة امليزانية ورقة غرفة اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن   - ٧٠
 هذه املسألة أقرت األطراف أن جيري النظر فيه واعتماده يف اجلزء الرفيع املستوى.

  اقتراح بشأن التجارة بالمواد الخاضعة للرقابة مع السفن التي تبحر رافعة أعالماً أجنبية  -  سابعاً 
قدم فريق التكنولوجيا  ٢٣/١١أشار الرئيس املشارك عند تقدمي هذا البند إىل أنه إحلاقًا للمقرر   -  ٧١

ن يف االجتماع الثاين والثالثني والتقييم االقتصادي تقييمًا للمواد املستنفدة لألوزون واملستخدمة خلدمة السف
ا األطراف استخدام  للفريق العامل املفتوح العضوية، وأن األمانة قدمت معلومات عن الطريقة اليت نظمت 
املواد املستنفذة لألوزون خلدمة السفن واإلبالغ عنها؛ وأن االحتاد األورويب تقدم مبشروع مقرر يهدف إىل 

لة هذه املواد. وقد أنشأ الفريق العامل فريق اتصال ملناقشة مشروع املقرر. مجلة أمور من بينها توحيد معام
ونظرًا لوجود عدد من القضايا اليت ظلت دون حل، فقد وافق على تقدميها ضمن الوثيقة 

)UNEP/OzL.Pro.24/8 [زاي])، وهي موضوعة بني أقواس معقوفة لبيان عدم التوصل ٢٤، مشروع املقرر/
ا، كي تبحثها األطراف يف االجتماع احلايل. وطلب أيضاً من أعضاء فريق االتصال إىل توافق يف اآلرا ء بشأ

  أن يواصل العمل حلل هذه القضايا خالل فرتة ما بني الدورات.
وقدم ممثل االحتاد األورويب ورقة غرفة اجتماع أعدها االحتاد األورويب وكرواتيا تتضمن صيغة منقحة   -  ٧٢

. وطلبت الورقة من فريق التكنولوجيا والتقييم UNEP/OzL.Pro.24/8يف الوثيقة  ملشروع املقرر الوارد
االقتصادي أن يقدم طائفة من املعلومات اإلضافية اليت ميكن أن تساعد يف حل القضايا املعقدة على 

البحري. املستويني الوطين والعاملي، وحتديد بدائل حمتملة للمواد املستنفدة لألوزون املستخدمة يف القطاع 
وأبدى أحد املمثلني اهتمامه ببحث الصيغة املنقحة ملشروع املقرر، مقرتحًا أن املعلومات اإلضافية املطلوبة 

  من الفريق قد تكون مرهقة وغري ضرورية.
ووافقت األطراف على إنشاء فريق اتصال يشرتك يف رئاسته السيد دواين كورتيز (جزر البهاما)   -  ٧٣

يف  مشاركاً  (كندا) لبحث مشروع املقرر املنقح. وقد عمل السيد شيموين رئيساً والسيد فيليب شيموين 
يف االجتماعني الثاين الثالث  مشاركاً  فيما عمل زميله السيد برينارد مادي رئيساً  ،االجتماع األول للفريق

بشأن  ورقة غرفة اجتماع تتضمن مشروع مقرر لفريق االتصالوعقب ذلك، قدم الرئيس املشارك  للفريق.
 أقرت األطراف أن جيري النظر فيه واعتماده يف اجلزء الرفيع املستوى.و هذه املسألة 

أشار الرئيس املشارك لفريق االتصال، لدى عرضه مشروع املقرر، إىل أن أحد األطراف اقرتح   -  ٧٤
ن. ويف حني مل اعتماد إجراء موافقة مسبقة عن علم بشأن املواد املستنفدة لألوزون اليت يتم تزويدها للسف

يف  النظر جمدداً على بشأن تلك املسألة، فقد اتفقوا  يتفق أعضاء الفريق على تضمني مشروع املقرر أحكاماً 
   هذه املسألة يف االجتماع القادم للفريق العامل املفتوح العضوية.
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  التحقيقات في التباين في بيانات رابع كلوريد الكربون  - ثامناً 
أن  ،٢٣/٨ارك عند تقدمي هذا البند إىل أن األطراف قررت، مبوجب املقرر أشار الرئيس املش  -  ٧٥

تطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مواصلة التحقيق يف أسباب التباين الذي مت حتديده بني 
تقديرات االنبعاثات املشتقة من اإلنتاج واالستهالك اليت مت اإلبالغ عنها وتلك اليت استخلصت من 

اسات الغالف اجلوي، وتقدمي تقرير عن عمله إىل االجتماع احلايل. مث دعا السيد بول نيومان من فريق قي
  التقييم العلمي إىل تقدمي تقرير عن التقدم الذي ُأحرز يف هذا العمل.

وأشار السيد نيومان إىل أن كميات رابع كلوريد الكربون يف الغالف اجلوي تواصل اخنفاضها لكن   -  ٧٦
 "باستخدام بيانات كل قطاع على حدة"بني تقديرات االنبعاثات  جيغا غرام ٤٠تباين يبلغ حنو هناك 
، واليت تعد متغرية بدرجة كبرية، وتقديرات ربنامج األمم املتحدة للبيئةل ُقدمتمن البيانات اليت  املستقاة

. وكان من الصعب تفسري املستخلصة من قياسات الغالف اجلوي "باستخدام املؤشرات العامة"االنبعاثات 
هذا التباين، ولكن توجد معلومات جديدة تساعد على تضييق الفجوة بني التقديرين. وأضاف أن فقدان 
رابع كلوريد الكربون يف اجلو أثناء التخزين، والنقل، واخلدمة، والعمليات األخرى كان أقل من املعتقد، وتفيد 

. عاماً  ٢٦عامًا بدًال من  ٣٣ف اجلوي ينبغي تقديره بنحو املعلومات اجلديدة بأن عمر املادة يف الغال
سرتالية إىل أن االنبعاثات العاملية اإلمجالية لرابع كلوريد الكربون من وعالوة على ذلك، أشارت دراسة أ

سنوياً، وأن بعض االنبعاثات الضئيلة ميكن أن  جيغا غرام ١٢إىل  ٨مدافن النفايات ميكن أن ترتاوح ما بني 
االنبعاثات "باستخدام بيانات كل قطاع أيضًا إىل كلورة املياه. ونتيجة لذلك فإن التباين يف تقديرات  تُعزى

قد تقلص ولكن مل خيتف متامًا نتيجة للمعلومات  على حدة" والتقديرات "باستخدام املؤشرات العامة"
  اجلديدة.

كبريًا نظرًا ألن عدد املشاريع اليت   يعد جيغا غرام ٤٠وقال أحد املمثلني إن التباين الذي يبلغ   -  ٧٧
اعتمدت ميكن أن تتخلص من مئات األطنان من املواد املستنفدة لألوزون، وهلذا فإنه يرحب باملعلومات 
اجلديدة اليت تساعد على تطبيق التباين، وقال إن هناك حاجة إىل فهم أفضل حلالة املعرفة احلالية من حيث 

املستخدم كمادة وسيطة. واقرتح أنه سيكون من املهم ملمثلي فريق التقييم عالقتها برابع كلوريد الكربون 
العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يشاركوا يف فريق صغري يتناول قضية املواد الوسيطة. وأيد 

  ممثل آخر هذا االقرتاح.
وي من أجل األجيال املقبلة، أفاد وقال ممثل آخر إنه أثناء احللقة الدراسية عن محاية غالفنا اجل  -  ٧٨

؛ وقال إن هذا الرأي يتناقض مع موقف يف تزايد مطردمقدم احللقة بأن استخدام رابع كلوريد الكربون 
تناول فقط  وردًا على ذلك، قال ممثل فريق التقييم العلمي إن العرضالفريق، وطلب تفسريًا هلذا التباين. 

يق االستخدام العاملي لرابع كلوريد الكربون، وكذلك املعلومات اجلديدة اليت احلالة يف أوروبا، بينما تناول الفر 
 ‘‘باستخدام بيانات كل قطاع على حدة’’االنبعاثات تقديرات االنبعاثات تفسر التباين بني تقديرات 

أن  . وقال ممثل آخر إن قضية استخدامات املادة الوسيطة ينبغي‘‘باستخدام املؤشرات العامة’’والتقديرات 
االنبعاثات "باستخدام بيانات كل قطاع تقديرات االنبعاثات تظل منفصلة عن قضية التباين يف تقديرات 

  .‘‘باستخدام املؤشرات العامة’’على حدة" والتقديرات 
تقدم تقريرًا عن أن و  بشكل ثنائي واقرتح الرئيس املشارك أن تناقش األطراف املهتمة هذه املسألة  -  ٧٩

  ا.نتيجة مناقشا
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املشاورات، مت االتفاق على عدم ضرورة املضي يف مناقشة هذا البند خالل االجتماع تلك عقب و   - ٨٠
 احلايل.

  تقييم اآللية المالية لبروتوكول مونتريال  -  تاسعاً 
، إجراء ٢٢/٢أشار الرئيس املشارك عند تقدمي هذا البند إىل أن األطراف قررت، مبوجب املقرر   -  ٨١

ا نظرت يف مشروع التقرير اخلتامي عن هذا التقييم يف االجتماع تقييم لآللية امل الية لربوتوكول مونرتيال، وأ
الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية. ووافقت األطراف يف ذلك الوقت على عملية الستكمال 

الدولية اليت  ICFارية التقرير، تتضمن تقدمي مزيد من التعليقات من جانب األطراف إىل املؤسسة االستش
موجز تنفيذي للتقرير اخلتامي جبميع  UNEP/OzL.Pro.24/4أجرت التقييم وأعدت التقرير. ويرد يف الوثيقة 

اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، بينما يرد التقرير الكامل باللغة االنكليزية فقط يف الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro.24/INF/4.  

حملة عامة عن عملية التقييم، مبا يف ذلك جدول  ICFاغنر من املؤسسة الدولية وقدم السيد مارك ف  -  ٨٢
 ١-٦ فرعنيالتقييم واألطراف اليت ُأجريت مقابالت معها. ونتيجة للتعليقات اليت وردت، مت استكمال ال

ا الشركة االست ٢-٦و شارية من مشروع التقرير، وأضيف تذييل إىل التقرير لتفسري الطريقة اليت تناولت 
  من التقرير الذي يتضمن التوصيات. ٢-٧ فرعالتعليقات. ومت أيضاً استكمال ال

ليتضمن املالمح الرئيسية للصندوق املتعدد األطراف واليت كانت من بني  ١-٦ فرعواستكمل ال   ٨٣
جه املوجه حنو االمتثال، ووصوله املباشر والسريع نسبيًا إىل أموال املشروع، واستخدامه  عوامل جناحه، مثل 

املتسق ملبدأ التكاليف اإلضافية، ومنوذجه الشفاف اخلاص بتخطيط العمل، ودعمه املستمر جلهود التعزيز 
  ، وعملية صنع قراره اليت تعتمد على التحليل التقين الشامل.اتاملؤسسي وبناء القدر 

ة. وتتضمن هذه الدروس بتقدمي الدروس املستفادة من مرفق البيئة العاملي ٢-٦ فرعوقد استكمل ال  -  ٨٤
أن الكيان اخلاص، واالستدامة احلكومية، وااللتزام تعد دوافع حامسة لنجاح مرفق البيئة العاملية والصندوق 
املتعدد األطراف على حد سواء. وتساهم املشاركة القوية للقطاع اخلاص أيضاً، مبا يف ذلك عن طريق 

رجيي من املواد املستنفدة لألوزون. وقد ُعلم أن وحدات التمويل املشرتك، يف سرعة ومواصلة التخلص التد
ا مبرحلة انتقال قد توقفت عن العمل مبجرد انتهاء الدعم املقدم من  األوزون الوطنية للبلدان اليت متر اقتصادا

دد طبقة األ وزون، مرفق البيئة العاملية، األمر الذي قد حيول دون تنفيذ تدابري التصدي لألخطار الباقية اليت 
مبا يف ذلك التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وتدمري املواد املستنفدة لألوزون. وقد لوحظ 
أيضًا أن عمليات مرفق البيئة العاملية كانت أقل فعالية من حيث التكلفة مقارنة بعمليات الصندوق املتعدد 

يع مرفق البيئة العاملية مل تلتزم دائمًا بإجراءات األطراف، ويُعزى السبب يف ذلك بصورة جزئية إىل أن مشار 
  التمويل اإلضايف.

وأشاد مجيع من تكلموا بالشركة االستشارية لتقريرها الشامل. غري أن أحد املمثلني قال إنه من   -  ٨٥
ر املقرر املهم أال يقتصر العمل على جمرد اإلحاطة علمًا بالتقرير، وأنه يلزم طريقة للمضي ُقدماً، رمبا على غرا

، للسماح للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف بأن تنظر فيه. وأشار ممثل آخر إىل أن ١٦/٣٦
االستعراضات السابقة لآللية املالية متت فقط على أساس خمصص، وأنه يلزم عملية أكثر انتظامًا لتقييم 

  فعالية اآللية املالية.
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دور الصندوق املتعدد األطراف بوصفه أحد ركائز نظام محاية وقال ممثل الربازيل إن التقرير أكد   -  ٨٦
من الربوتوكول االمتثال  ٥من املادة  ١أتاحت لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  األوزون. وقال إن اآللية

ج قطري. غري أنه ذكر مع القلق أن األطراف غري العاملة مبوجب هذه الفقرة، أثناء  ا عن طريق  اللتزاما
لألطراف، أبدت  ات بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف يف االجتماع الثالث والعشريناملفاوض

ا ستكون  املوارد عدم ترددها الشديد يف املوافقة على اليت قال فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إ
توكول خالل فرتة السنوات من تنفيذ الربو  ٥من املا دة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة  ضرورية لتمكني

  .٢٠١٤- ٢٠١٢الثالث 
وأعرب ممثالن عن موافقتهما، وقال أحدمها إن االفتقار إىل املوارد جعل من املستحيل إجراء   -  ٨٧

استعراض أكثر مشوًال لآللية املالية، وأنه ينبغي لألطراف مواصلة دعم وحدات األوزون الوطنية والوكاالت 
  طراف وتوفري موارد أكرب للصندوق.تعدد األاملنفذة التابعة للصندوق امل

وبعد العرض واملناقشة، طلب الرئيس املشارك من األطراف املهتمة أن تتشاور بصورة غري رمسية يف   -  ٨٨
  إعداد مشروع مقرر كي تنظر فيه األطراف.

، كما قدم يف وقت الحق، قدم أحد األطراف املعنيني تقريرًا عن التقدم الذي أحرزته املشاوراتو   -  ٨٩
اليساندرو بريو  رأسه السيديورقة اجتماع تتضمن مشروع مقرر. واتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال، 

  ناقشة مشروع املقرر.مل ،(إيطاليا)
قرر املشروع صيغة منقحة ملورقة غرفة اجتماع تتضمن  فريق االتصال وعقب ذلك، قدم رئيس  -  ٩٠

 أن جيري النظر فيه واعتماده يف اجلزء الرفيع املستوى. أقرت األطرافو ذه املسألة املتعلق 

من خالل التحكم في  ٢٢- فلوري ياقتراح بشأن اإلنتاج النظيف لمركب الكربون الهيدروكلور   - عاشراً 
  االنبعاثات الثانوية

 ٢٢-نتاج النظيف ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوريقدم الرئيس املشارك مشروع مقرر بشأن اإل  -  ٩١
/[حاء])، مذكرًا بأنه ٢٤، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.24/8( خالل التحكم يف االنبعاثات الثانوية من

وقش من قبل إبان االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية. وأضاف ممثل الواليات قد نُ 
ذا الشأن مناصري مشروع املقرر، أن األطراف عقدت مشامن املتحدة األمريكية، وهي  ورات غري رمسية 

  خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني.
ورداً على طلب توضيح لعدد من املسائل املتعلقة مبشروع املقرر، قال ممثل الواليات املتحدة أوًال إن   -  ٩٢

، بل إنه يشري عمومًا إىل فكرة تفادي اآلثار ‘‘اإلنتاج النظيف’’اهلدف ليس إعطاء تعريف حمدد ملصطلح 
ري احملبذة على البيئة، ومنها إطالقات امللوثات اليت قد تنشأ من العمليات الصناعية يف اهلواء ويف املياه. غ

 ٢٣- فلورييدرو وثانياً، أن اقرتاح املشاريع اإليضاحية للقضاء على االنبعاثات الثانوية ملركب الكربون اهل
حتصل على اعتمادات لتخفيض  آت اليت الللمنش ٢٢ -  كلوري فلورييدرو أثناء إنتاج مركب الكربون اهل

يتوخى تأجيل التخلص التدرجيي املعّجل  االنبعاثات يف إطار آلية التنمية النظيفة التابعة لربوتوكول كيوتو، ال
من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، بل اهلدف من هذه املشاريع هو تيسري التوصل إىل فهم أفضل 

فلورية خالل العقدين القادمني. ثالثاً، لن يُطلب إىل من مركبات الكربون اهليدرو  رجييلتبعات التخلص التد
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن جيري دراسة ذات نطاق واسع جداً، بل سترتكز ضمن نطاق ضيق 
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عاته البيئية. ومنافعه وتب ٢٢ -  كلوري فلورييدرو ركب الكربون اهلللغاية، وستدرس تكاليف اإلنتاج النظيف مل
وأخرياً، أوضح املمثل أن اهلدف من االقرتاح ليس تعجيل التخلص التدرجيي بصورة إضافية، بل إيالء قدر 

 ٢٢ - كلوري فلورييدرو مركب الكربون اهل أكرب من البحث ملا قد يشكل نتائج غري مقصودة ملواصلة إنتاج
  خالل العقدين القادمني.

الذي طلب هذه التوضيحات، وأيده يف ذلك ممثلني آخرين، إن  وردًا على ذلك، قال املمثل  -  ٩٣
مبادئ اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال تركز على محاية طبقة األوزون وخفض املواد املستنفدة لألوزون؛ وتبعاً 
لذلك، ينبغي أال يعاجل اجتماع األطراف مسألة القضاء على االنبعاثات الثانوية ملركب الكربون 

، فهي ليست مادة مستنفدة لألوزون، وبالتايل فإن املشروع اإليضاحي املقرتح غري مؤهل ٢٣ -  لوريفيدرو اهل
للحصول على التمويل من الصندوق املتعدد األطراف. وعالوة على ذلك فإن هذه االنبعاثات ختضع للرقابة 

مركب التخلص التدرجيي من يف إطار االتفاقية اإلطارية لتغري املناخ وبروتوكول كيوتو. وأضاف قائًال إن 
الذي ال يقع ضمن والية بروتوكول مونرتيال سيؤدي مع مرور الوقت  ٢٢ -  كلوري فلورييدرو الكربون اهل

. وال داعي يف هذه احلالة إىل أن تواصل ٢٣ - فلورييدرو مركب الكربون اهلوبصورة طبيعية إىل ختفيض 
  األطراف النظر يف مشروع املقرر.

خر إن الكثري من املعلومات عن ختفيف االنبعاثات تتوافر اليوم يف إطار آلية التنمية وأضاف ممثل آ  -  ٩٤
النظيفة، وال توجد بالتايل قيمة مضافة ميكن كسبها من املشروع اإليضاحي. ويضاف إىل ذلك أن األموال 

خلص التدرجيي من املتاحة للصندوق املتعدد األطراف هي أموال حمدودة، وينبغي بالتايل إعطاء األولوية للت
  .٢٢ -  كلوري فلورييدرو مركب الكربون اهل

مل  ٢٢ - كلوري فلورييدرو مركب الكربون اهلورأى عدد من املمثلني أنه ما دام التخلص من إنتاج   -  ٩٥
يتم خالل عقدين أو أكثر إذا مت حتويل منشآت اإلنتاج حنو استخدامات املواد الوسيطة، فال بد من حبث 

. وقالوا إن من صالحية اجتماع ٢٣ -  فلورييدرو ركب الكربون اهلبعاثات الثانوية ملالتخفيف من االن
ذا الشأن،  ن من املهم إجراء تقييم لفعالية التدابري املتاحة مقارنة بتكلفتها، إاألطراف أن جيري مناقشة 

و أمر غري جمٍد ه ٢٢ - كلوري فلورييدور مركب الكربون اهلسيما وأن التعجيل اإلضايف يف التخلص من  ال
من الناحية االقتصادية. وعالوة على ذلك، ويف حني أن التحول باإلنتاج إىل استخدامات املواد الوسيطة قد 

ختاذ أي يكون أكثر التدابري فعالية من حيث التكلفة، فإن على األطراف التزام أخالقي يتمثل يف جتنب ا
كيوتو أو غريه من االتفاقات البيئية املتعددة   ر بتحقيق أهداف بروتوكولاضقرارات قد يكون هلا أثر 

األطراف. وأضاف أحد املمثلني قائًال إن الدراسة املقرتحة ستوفر معلومات قيمة ميكن للجنة التنفيذية 
للصندوق املتعدد األطراف أن تأخذها يف االعتبار عند تقريرها اسرتاتيجية للتخلص التدرجيي من إنتاج 

  .٥من املادة  ١كلورية فلورية لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة مركبات الكربون اهليدرو 
واقرتح أحد املمثلني تأجيل أي مناقشة إضافية هلذا البند إىل أن تفتتح األطراف املناقشة بشأن   -  ٩٦

، يةاقرتاح بشأن متويل مرافق االنتاج ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلور من جدول األعمال املتعلق ب ١٢البند 
  باعتبار أن البندين يتعلقان بإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.

، جرت مناقشة مستفيضة حملاسن إنشاء فريق اتصال ١٢يف الفرع أدناه بشأن البند ا ورد ووفقًا مل  -  ٩٧
اية املناقشة، مت االتفاق على أن يواصل فريق غري رمسي تر  ١٢و ١٠يتناول البندين  أسه الواليات معاً. ويف 

  .١٠املتحدة املناقشات بشأن البند 
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من التنقيحات على  أجنز عدداً  االتصال أنه بالرغم من أن فريق الحقاً  ممثل الواليات املتحدةوأورد   - ٩٨
ذه املسألة ( /[حاء])، مل يتسن التوصل إىل ٢٤مشروع املقرر  ،UNEP/OzL.Pro.24/8مشروع املقرر املتعلق 

على أبداء حتفظاته على النص. وقال ممثل ذلك الطرف إنه  ألن أحد األطراف ظل ثابتاً توافق يف اآلراء 
 ماإ انآخر  نلوجود حساسيات فنية وسياسية معينة. وقال ممثال ميكنه أن يوافق على النص نظراً  ال
 تقع خارج تأييد مشروع املقرر ألنه يف األساس يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية، واليت انيستطيع ال

نطاق اختصاصات بروتوكول مونرتيال. وبناء على اقرتاح من الرئيس املشارك، اتفقت األطراف على تأجيل 
  مواصلة املناقشة يف هذا البند إىل االجتماع القادم للفريق العامل املفتوح العضوية.

وتوكول مونتريال من أجل اقتراح بشأن التمويل اإلضافي للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بر   - حادي عشر
تعظيم الفوائد العائدة على المناخ من تعجيل التخلص التدريجي من مركبات الكربون 

  الهيدروكلورية فلورية
ن سويسرا قد قدمت يف االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل م الرئيس املشارك البند مذكراً بأقد  -  ٩٩

اإلضايف للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال من أجل  املفتوح العضوية اقرتاحاً بشأن التمويل
تعظيم الفوائد العائدة على املناخ من تعجيل التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ويطلب 

نافذة متويل علقة بإنشاء تعدد من اخليارات امل قيام جبملة أمور من بينها، تقييماالقرتاح إىل اللجنة التنفيذية ال
لتعظيم الفوائد العائدة على املناخ من التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، واملوافقة على 
اإلجراءات واالختصاصات املتعلقة باشتغاهلا استنادًا إىل عدد من الشروط احملددة. وبعد إجراء مشاورات 

 /[طاء])٢٤، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.24/8رر (قاملغري رمسية، اتفق الفريق العامل على إحالة مشروع 
ا لسويسرا بغية التقدم يف هذا  لتنظر فيه األطراف إبان هذا االجتماع، ودعا األطراف إىل تقدمي تعليقا

  الشأن يف الفرتة الفاصلة بني الدورات.
ا   -١٠٠ وفرت فرصة إليضاح وقال ممثل سويسرا إن املناقشات اليت دارت بني الدورتني كانت مثمرة، وأ

املسائل املثارة وللتوصل إىل فهم أفضل لوجهات نظر خمتلف األطراف. وفيما يتعلق بنطاق االقرتاح، قال إنه 
ا  ال يسعى إىل إجياد التزامات جديدة لألطراف املسامهة يف الصندوق املتعدد األطراف، أو خلفض التزاما

  امهات الطوعية لألنشطة ذات اآلثار املناخية القليلة.الراهنة، بل أنه يرمي إىل حشد املزيد من املس
 تنقيحاتاملتعلق ب ١٩/٦ويف املناقشات اليت أعقبت ذلك، قال أحد املمثلني مشريًا إىل املقرر   -١٠١

(ب) من  ١١أو الفقرة  ٥بروتوكول مونرتيال ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، إن الفقرة 
من اإلمتثال للجدول لتمكينها  ٥من املادة  ١علقتني بتمويل األطراف العاملة مبوجب الفقرة ذلك املقرر املت

تمويل للمشاريع والربامج، الالزمين املعجل للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومعايري 
دوق املتعدد األطراف. الفوائد العائدة على املناخ أو إىل التمويل اإلضايف للصنمضاعفة إىل  انتشري  ال

املتعلقة  ١٩/٦حاجة للمضي يف مناقشة مشروع املقرر. وقال ممثل آخر إن أحكام املقرر  وبالتايل فال
املناخ، وتشمل والكايف، مبا يف ذلك متويل املشاريع والربامج اليت تقلل من اآلثار على البيئة،  ستقربالتمويل امل

التمويل للمشاريع اليت تأخذ املنافع املناخية يف احلسبان، ورأى  ينبغي أن تكون مالئمة حبيث تكفل توافر
  بالتايل أنه ال حاجة الختاذ تدابري إضافية قد جتعل عمل الصندوق املتعدد األطراف أكثر تعقيداً.

وقال أحد املمثلني إن االقرتاح شامل جدًا لكنه يثري عددًا من الصعوبات العملية، منها ما يتعلق   -١٠٢
فذة التمويل املقرتحة على عمليات الصندوق املتعدد األطراف، وحشد املسامهات الطوعية، والعالقة بأثر نا
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ا. وباختصار  مع مؤشر الصندوق املتعدد األطراف لألثر على املناخ، وهي أمور ال يزال النقاش جاريًا بشأ
يف سيزيد من فعاليته مقارنة ليس من الواضح كيف سيعزز االقرتاح اشتغال الصندوق املتعدد األطراف أو ك

خذين يف االعتبار آِبشأن املوارد املالية املتاحة، بتكلفته. وقال ممثل آخر إن من الضروري توخي الواقعية 
 - ٢٠١٢جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفرتة  ات بشأنصعوبات اليت ظهرت خالل املفاوضال

متاحة للصندوق جيب أن ترتكز على األولويات الراهنة، مبا يف . وقال عدة ممثلني إن أي موارد مالية ٢٠١٤
ذلك تعجيل التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وأنه ينبغي االنتباه لتفادي إضعاف اجلهود 

  املبذولة حلماية طبقة األوزون من خالل حبث مسائل تقع خارج والية الربوتوكول.
فرصة جلين الفوائد العائدة على املناخ يتيح القرتاح، وقالوا إنه ون يؤيدون اكثري وتكلم ممثلون آخرون    -١٠٣

، قال أحد ١٩/٦جراء التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وفيما يتعلق بصياغة املقرر 
اللجنة املمثلني إن النص ذا الصلة مل يذكر بالتحديد تعظيم املنافع العائدة على املناخ، بل قال إن على 

التنفيذية أن تأخذ يف اعتبارها التقليل من اآلثار على املناخ عند وضعها وتطبيقها ملعايري متويل املشاريع 
والربامج، وأنه يف حال وجود إمكانية من هذا القبيل، فإن األطراف خمولة باستكشافها. وباإلضافة إىل 

لية للربوتوكول تتضمن حكمًا يتعلق بالتمويل الطوعي من الربوتوكول املتعلقة باآللية املا ١٠ذلك، فإن املادة 
مما يعين أن هذا الشكل من أشكال التمويل قد أخذ يف احلسبان عند إنشاء الصندوق. وأعرب املمثل عن 
موافقته على أن إنشاء نافذة متويل إضافية هو أمر معقد، لكنه قال إن من املمكن التغلب على الصعوبات 

ش بشأن هذه املسألة. وشدد بعض املمثلني على أن التمويل الطوعي املقرتح هو من خالل مواصلة النقا
متويل يضاف إىل التمويل القائم، وأنه لن يقلل من التمويل ألغراض أخرى ولن يعرقل عمل الصندوق 

  املتعدد األطراف.
لكامريون) والسيد واتفقت األطراف على إنشاء فريق غري رمسي يشارك يف إدارته السيد بيرت إينوه (ا  -١٠٤

  فيليب شيموين (كندا) للمضي يف مناقشة االقرتاح ولتوضيح اآلثار املرتتبة عن أحكامه املقرتحة.
وعقب ذلك، أفاد الرئيس املشارك لفريق االتصال أن أعضاء الفريق قد اتفقوا على العديد من   -١٠٥

ذا البند، مبا يف ذلك أن يقتصر الت ماس التمويل املتوخى يف مشروع املقرر على املسائل الرئيسية املتعلقة 
، وأن يطلب من اللجنة التنفيذية للصندوق وإضافياً  جديداً  التربعات فقط، وأن يكون ذلك التمويل متويالً 

م مل يتفقوا على جوانب كثرية  املتعدد األطراف أن ينظر يف تلقي وإدارة املسامهات يف هذا التمويل. بيد أ
م مل يتوصلوا إىل اتفاق بشأن من جوانب األغراض ال يت ميكن أن يستخدم فيها هذا التمويل، وبالتايل فإ

لذلك على تأجيل مواصلة  مشروع املقرر برمته. وبناء على اقرتاح من الرئيس املشارك، اتفقت األطراف تبعاً 
  املناقشة يف هذا البند إىل االجتماع القادم للفريق العامل املفتوح العضوية.

  فلورية يةاقتراح بشأن تمويل مرافق إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلور   -ثاني عشر
بشأن متويل مرافق اإلنتاج ملركبات قدم الرئيس املشارك البند مذكرًا بأن اهلند تقدمت باالقرتاح   -١٠٦

حيث االقرتاح فتوح العضوية. و املإبان االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل  الكربون اهليدروكلورية فلورية
، اللجنة التنفيذية على امتام املناقشات بشأن ١٩/٦الذي يشري إىل األحكام املتعلقة بالتمويل من املقرر 

املبادئ التوجيهية لتمويل مرافق اإلنتاج، ويطلب إليها أن تأخذ يف االعتبار اإلجراءات التنظيمية االستباقية 
ا بعض األطراف بغية احلد من اإل نتاج. ويف أعقاب املناقشات غري الرمسية، اتفق الفريق العامل اليت اعتمد
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/[الم])، ملواصلة مناقشته يف هذا ٢٤مشروع املقرر  ،UNEP/OzL.Pro.24/8(على إحالة مشروع املقرر 
  االجتماع.

، على أنه ينبغي ١٩/٦وقدم ممثل اهلند االقرتاح قائًال إن األطراف قد اتفقت مبوجب املقرر   -١٠٧
وكافيًا لتغطية مجيع التكاليف املتزايدة مستقرًا املتاح من خالل الصندوق املتعدد األطراف أن يكون للتمويل 

من االمتثال للجدول الزمين املعجل للتخلص  ٥من املادة  ١لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
من الوقت إال القليل قبل دخول  التدرجيي من استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ومل يتبق

أوىل تدابري الرقابة املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حيز النفاذ بالنسبة لتلك األطراف يصاحبها 
يف املائة عن خط األساس  ١٠وختفيض بنسبة  ٢٠١٣جتميد عند مستوى خط األساس يبدأ تطبيقه يف عام 

سيما فيما يتعلق بالتمويل، سيعرض   ، ال١٩/٦ الصحيح للمقرر وقال إن التنفيذ غري ،٢٠١٥يف عام 
األطراف اليت لديها مرافق لإلنتاج خلطر عدم االمتثال وقد اختذت بعض تلك األطراف، مبن فيها اهلند، 
دف إىل احلد من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف املرافق املوجودة  إجراءات تنظيمية استباقية 

ديها حبيث جتاوزت اإلجراءات املطلوبة لالمتثال للجدول الزمين للرقابة، فحققت بذلك ختفيضًا كبريًا لألثر ل
  احملتمل لتلك املواد على طبقة األوزون.

ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، قال أحد املمثلني، وأيده آخرون، إن مشروع املقرر غري ضروري، إذ   -١٠٨
الذي حظي بقسط كبري من املناقشات خالل هذا االجتماع وغريه  ،١٩/٦قرر حاجة لتكرار عناصر امل ال

من االجتماعات، وألن اللجنة التنفيذية تعمل جبد إلمتام املبادئ التوجيهية لتمويل مرافق إنتاج مركبات 
لك فإن الكربون اهليدروكلورية فلورية وغريها من املهام اهلامة املتعلقة بقطاع اإلنتاج. وباإلضافة إىل ذ

ا األطراف للحد من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  اإلجراءات التنظيمية االستباقية اليت اختذ
تقع ضمن فئة التكاليف املتزايدة املؤهلة للتمويل. وقال ممثل آخر إن الفكرة القائلة بأن متويل التخلص  ال

ى االنتهاء من وضع املبادئ التوجيهية هي فكرة خاطئة. من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يتوقف عل
فليس هناك ما مينع اللجنة التنفيذية من النظر يف طلبات التمويل للتخلص من إنتاج مركبات الكربون 
اهليدروكلورية فلورية، على الرغم من أنه مل يقدم حىت اآلن سوى مشروع واحد. وعالوة على ذلك، وإن  

اقية اليت تتوخى االمتثال لتدابري الرقابة جديرة بالتقدير، فإن والية الصندوق املتعدد كانت اإلجراءات االستب
  تشمل تقدمي تعويض رجعي لتلك التدابري. األطراف ال

مشروع املقرر تتسم بأمهية كبرية فيما  اوقال أحد املمثلني، وأيده آخرون، إن املسائل اليت يثريه  -١٠٩
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لدى األطراف العاملة مبوجب يتعلق بتحقيق أهداف التخلص من 

منحها أولوية كبرية نظرًا للتبعات االجتماعية واالقتصادية املرتتبة عن عدم  ي، وأنه ينبغ٥من املادة  ١الفقرة 
  االمتثال احملتمل.

، ١٠ أيضًا مناقشة البند واقرتح أحد املمثلني أن يتم تناول هذا البند يف إطار فريق اتصال يتوىل  -١١٠
نظراً ألن البندين يتعلقان بإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وكيفية متويل األنشطة املتعلقة بتنظيمها. 

املتعلق بالتخلص املعجل من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاع  ١٩/٦وقال ممثل اهلند إن املقرر 
وأن تناوله يعد أمرًا عاجًال وينبغي إعطاؤه أولوية أكرب من األولوية املمنوحة  ،٢٠٠٧اإلنتاج يعود إىل عام 

، سواًء على مستوى اللجنة التنفيذية أو يف ٢٢ - لإلنتاج النظيف ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
ا يف نفس احملفل. االجتماع احلايل. وشدد على أن املسألتني غري مرتبطتني ببعضهما البعض وينبغي أال تعاجل
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من جدول األعمال يركز على مركبات الكربون اهليدروفلورية،  ١٠وقال ممثل آخر وأيده آخرون إن البند 
على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وبالتايل فإن من غري املناسب أن يوضع  ١٢بينما يركز البند 

اً عاماً بني املواضيع وأن مناقشة البندين يف نفس  البندان معاً. وقال ممثل آخر، وأيده آخرون، إن هناك تشا
  احملفل متثل سبيًال عادًال للمضي قدماً.

. ووفقاً ملا ورد يف الفرع ١٢وقررت األطراف إنشاء فريق غري رمسي تنظمه اهلند ويتوىل مناقشة البند   -١١١
ن تنظمه الواليات املتحدة األمريكية ، قررت األطراف إنشاء فريق غري رمسي ثا١٠بشأن البند  ،أعاله العاشر

  من جدول األعمال. ١٠ويتوىل مناقشة البند 
 وقال ممثل اهلند عقب ذلك، إنه مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء يف املناقشات الرمسية. ومعرباً   -١١٢

ن يكون نص على أ ١٩/٦بتسجيل مالحظاته يف هذا التقرير، أضاف أن املقرر  عن خيبة أمله، ومطالباً 
من الربوتوكول من تغطية مجيع  ٥من املادة  ١لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة  وكافياً  التمويل مستقراً 

التكاليف اإلضافية الالزمة لالمتثال للجدول الزمين املعجل للتخلص التدرجيي التام من مركبات الكربون 
ج. وقال إنه وبعد مخس أعوام من اعتماد ذلك املقرر، كلورية فلورية يف كال قطاعي االستهالك واإلنتا يدرو اهل

، مل تكمل ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١وقبل شهور فقط من موعد بدء نفاذ جتميد االستهالك واإلنتاج، يف 
اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف حىت اآلن صياغة املبادئ التوجيهية للتمويل يف قطاع االنتاج. 

لن تتمكن من االمتثال للتجميد إذا  ٥ ادةمن امل ١إن األطراف العاملة مبوجب الفقرة ونتيجة لذلك ف
من حتقيق نسبة التخفيض  حصل تأخري أكثر من ذلك من جانب اللجنة التنفيذية بل وقد ال تتمكن أيضاً 

  .٢٠١٥يف املائة يف عام  ١٠املتوخاة بنسبة 
لن  ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة وأعرب ممثل آخر عن عدم اتفاقه مع فكرة أن   -١١٣

ا مبوجب الربوتوكول قائالً  عن  إن ما قاله ممثل اهلند هو عبارة عن رأي وليس تعبرياً  تتمكن من الوفاء بالتزاما
  الواقع.
وبناء على اقرتاح من الرئيس املشارك، اتفقت األطراف على تأجيل مواصلة النظر يف هذا البند إىل   -١١٤

  .٢٠١٣الجتماع القادم للفريق العامل املفتوح العضوية يف عام ا

  RC-316cاقتراح بشأن استعراض فريق التقييم العلمي لمادة   - ثالث عشر
أشار الرئيس املشارك عند تقدمي هذا البند إىل أنه يف االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل   -١١٥

تحدة األمريكية مشروع مقرر يطلب إىل األطراف تقدمي معلومات عن املفتوح العضوية، قدم ممثل الواليات امل
، ويطلب إىل فريق التقييم العلمي RC-316cقدرات استنفاد األوزون وقدرات إحداث االحرتار العاملي ملادة 

استعراض هذه القدرات. وقد اعتربت جلنة اخليارات التقنية الكيميائية هذه املادة الكيميائية، أثناء عرض 
ختضع حاليًا لرقابة  اليت الاجلديدة  الكربون الكلورية فلورية، أحد مركبات ٢٠١٢التقرير املرحلي لعام 

بروتوكول مونرتيال، وطلب االقرتاح من جلنة التقييم العلمي تقدمي تقرير عن نتائجها إىل الفريق العامل املفتوح 
  العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني.

حتاد الروسي إن فريق خرباء مستقًال يف االحتاد الروسي قد حترى عن التأثريات املناخية وقال ممثل اال  -١١٦
ا تتأثر RC-316cملادة  ا هذه املادة الكيميائية يف اجلو، وخلص إىل أ . وقد قيم الفريق الطريقة اليت تتغري 

. ومت أيضًا فحص عامًا لكي تتحلل ١٦٠و ١٥٠بالضوء عند موجات بأطوال معينة وتستغرق ما بني 
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ا مماثلة لقدرة مركب الكربون الكلور  ا على استنفاد األوزون وتبني أ أو مركب الكربون  ١٢  - فلوري يقدر
 ١١٣ - فلوري ي. ويبحث االحتاد الروسي حاليًا عن بدائل ملركب الكربون الكلور ١١٣-  فلوري يالكلور 
ات املتحدة، وأنه يبحث ما إذا كان يستخدم مادة الفضائية، وبعض هذه البدائل يُنتج يف الوالي هلصناعت

RC-316c   يف عملية التنظيف اخلاصة بالصواريخ. ولكن على  ١١٣-  فلوري يكبديل ملركب الكربون الكلور
  ضوء النتائج املوضحة أعاله، قرر الطرف أال يفعل ذلك.

ثل فريق التقييم العلمي إن املادة وبناًء على طلب ممثلة الواليات املتحدة ملزيد من املعلومات، قال مم  -١١٧
من األيزومريات يبدو أن عمرها وخصائصها يف اجلو ال ختتلف كثرياً. وقد مت الكيميائية تنطوي على نوعني 

يف دراسات خمتربية، ويبدو أنه حيدث أساسًا يف طبقة  RC-316cتقييم فقدان التحلل الضوئي ملادة 
و األشعة فوق البنفسجية. وهذه املادة تشبه مركب الكربون السرتاتوسفري، والسبب الرئيسي يف ذلك ه

‘‘ النافذة’’مع أن مقطعه أعلى بدرجة خفيفة يف  ١١٣- فلوري يوالكربون الكلور  ١٢- فلوري  يالكلور 
عاماً، مع قدرة على  ٨١نانومرت. ويقاس عمره يف املخترب مبقدار  ٢١٠إىل  ١٩٠الرئيسية اليت ترتاوح من 

، وهذان القياسان يعادالن تقريباً نصف ما الحظه الباحثون يف االحتاد الروسي. ٠,٤٦بلغ استنفاد األوزون ت
لديها قدرة على  RC-316cوبناًء على البيانات املختربية واألعمار احملسوبة يف الغالف اجلوي، يبدو أن مادة 

ومتاثل قدرة مركب  تقريباً  ١٢-فلوري يالكلور  إحداث االحرتار العاملي تبلغ نصف قدرة مركب الكربون
  .١١- فلوري يالكربون الكلور 

ا   -١١٨ وقالت ممثلة الواليات املتحدة إنه على ضوء املعلومات اليت قدمها فريق التقييم العلمي فإ
م. وقال ممثل االحتاد الروسي إنه على  ستتشاور مع مقدمي مشروع املقرر اآلخرين وستبلغ األطراف مبناقشا

  ده بعدم املضي يف استخدام مادةــــــض على تنفيذ مشروع املقرر، بالنظر إىل قرار بليعرت  الرغم من أنه ال

RC-316c.إال أنه يرى أنه ليست هناك حاجة إىل مناقشة مشروع املقرر ،  
ختضع لرقابة بروتوكول مونرتيال، عما إذا   ال RC-316وتساءل أحد املمثلني، بعد أن قال إن مادة   -١١٩

راف مطالبة فريق التقييم العلمي إجراء دراسة عن هذه املادة دون تعديل الربوتوكول. كان باستطاعة األط
وقال أيضًا إنه من املهم حبث اإلطالقات املتعمدة يف الغالف اجلوي، وأشار إىل أنه مل يتم يف املاضي حبث 

بون، واهلالونات عند تقييم قدرة إحداث االحرتار العاملي ملركبات الكربون الكلورية فلورية، ورابع كلوريد الكر 
  هذه املواد.

وبعد املناقشة، طلب الرئيس املشارك من مقدمي مشروع القرار واألطراف املهتمة التشاور بصفة   -١٢٠
م.   غري رمسية وتقدمي تقرير إىل األطراف عن نتائج مناقشا

إبان اجلزء الرفيع ليجري النظر فيه واعتماده وعقب املشاورات، أقرت األطراف مشروع املقرر   -١٢١
  املستوى.

اقتراح بشأن اآلثار المترتبة على الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة   - عشر رابع
  بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول مونتريال

اآلثار املرتتبة على مشروع مقرر بشأن بأنه قد جرت مناقشة  قدم الرئيس املشارك البند مذكراً   -١٢٢
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية فيما يتعلق بتنفيذ 
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املفتوح العضوية، وأنه قد أحيل لتواصل  ملاع الثاين والثالثني للفريق العاإبان االجتم بروتوكول مونرتيال
  مناقشته يف االجتماع احلايل.األطراف 

إىل أن مقدمي مشروع املقرر األصليني، ومها سانت لوسيا وترينيداد  وقال ممثل غرينادا، مشرياً   -١٢٣
جيل مناقشة مشروع أوتوباغو، مل حيضرا هذا االجتماع، إنه قد طلب إليه نقل التماس من سانت لوسيا بت

جيل مناقشة أملفتوح العضوية. وأقّر الرئيس املشارك بأن من املفيد تاملقرر إىل االجتماع القادم للفريق العامل ا
  املوضوع إىل أن حيضر مقدموه.

وتساءل أحد املمثلني عما إذا كان ذلك يعين أن البند مؤهل لإلدراج تلقائيًا على جدول األعمال   -١٢٤
اخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية املؤقت لالجتماع القادم للفريق العامل املفتوح العضوية، مبوجب النظام الد

، ميكن إدراج أي ٩فيينا واجتماعات األطراف يف بروتوكول مونرتيال. وأوضح ممثل األمانة أنه مبوجب املادة 
بند على جدول األعمال متت املوافقة عليه يف االجتماع السابق. وعالوة على ذلك، وحيث أن مجيع 

السابق للفريق العامل املفتوح العضوية، فإن طلب إدراجه يف األطراف قد ناقشت االقرتاح يف االجتماع 
جدول أعمال االجتماع القادم ال ينبغي أن يأيت بالضرورة من املقدمني األصليني فقط، وليس عليهم أن 

  يعيدوا تقدمي نص االقرتاح.
دم للفريق واتفقت األطراف على تأجيل مناقشة االقرتاح وإدراجه يف جدول أعمال االجتماع القا  -١٢٥

  العامل املفتوح العضوية.

  التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال -خامس عشر
الحظ الرئيس املشارك عند تقدميه هلذا البند أن هناك تعديالن مقرتحان على بروتوكول مونرتيال   -١٢٦

نيزيا املوحدة وكندا ُقدما إىل األمانة وفقًا ألحكام اتفاقية فيينا والربوتوكول، من جانب واليات ميكرو 
م بإجياز.   واملكسيك والواليات املتحدة، على التوايل. ومن مث طلب إىل املؤيدين أن يقدموا مقرتحا

 )UNEP/OzL.Pro.24/5(وقال ممثل واليات ميكرونيزيا املوحدة إن التعديل الذي اقرتحته بالده   -١٢٧
ج حظي بالدعم خالل مؤمتر األمم سيؤثر على التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروف لورية، وهو 

). وقد أدرك املشاركون يف املؤمتر أن التخلص التدرجيي ٢٠+  ريواملتحدة األخري بشأن التنمية املستدامة (
من املواد املستنفدة لألوزون أدى إىل زيادة سريعة يف استخدام وإطالق مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل 

من  ٢٢٢دوا ختلصًا تدرجييًا من إنتاج هذه املركبات واستهالكها، وفق ما هو مبني يف الفقرة البيئة ولذلك أي
. وميتلك بروتوكول مونرتيال، حبكم خربته يف جهود ‘‘بتغيهاملستقبل الذي ن’’الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املعنونة 

خرى املستنفدة لألوزون، اخلربة الالزمة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واملواد األ
واملسؤولية األخالقية للتعامل مع هذه املسألة. وكان وفد املمثل على استعداد لتقبل اآلراء األخرى ألن من 
املهم الشروع يف مناقشات بشأن هذا األمر، لكن من املهم أيضًا توفري احلماية للفقراء واجملموعات الضعيفة 

  من غريها من عدم اختاذ أي إجراء.اليت ستعاين أكثر 
م املقرتحة   -١٢٨ ، )UNEP/OzL.Pro.24/6(وقدم ممثلو كندا واملكسيك والواليات املتحدة تعديال

موجهني االهتمام إىل األسئلة املتكررة واإلجابات اليت قدمها املؤيدون واليت ُمجعت يف وثيقة معلومات لفائدة 
  .)UNEP/OzL.Pro.24/INF/7(األطراف املشاركة يف هذا االجتماع 



UNEP/OzL.Pro.24/10  

26 

طن من مكافئات ثاين  غيغا ١٠٠يكية إن االقرتاح سيولد وقال ممثل الواليات املتحدة األمر   -١٢٩
، كما أن املكاسب على صعيد كفاءة ٢٠٥٠أكسيد الكربون يف شكل فوائد مناخية مباشرة حبلول عام 

بات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرات الطاقة اليت ستتحقق عرب خفض مستوى االعتماد احلايل على مرك
ا األطراف يف  املرتفعة على إحداث االحرتار العاملي ستعزز املنافع الناجتة. ورغم أن القرارات اليت اختذ
الربوتوكول تعين أن طبقة األوزون ستتعاىف حبلول منتصف القرن احلايل فإن من املهم معاجلة آثار هذه 

اخي وكذلك قدرة املواد املستنفدة لألوزون على مفاقمة مشكلة تغري املناخ. إن القرارات على النظام املن
بروتوكول مونرتيال هو أداة مالئمة متامًا ملعاجلة مسألة مركبات الكربون اهليدروفلورية، كما أن مؤسساته 

ل نفس عاجلت مشاكل أخرى مماثلة وعملت على ضمان كون اخليارات السياساتية مستنرية وقادرة على عم
ا تستخدم يف نفس القطاعات  الشيء فيما يتعلق بالتخفيض التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية أل

استخدم فيها بروتوكول مونرتيال بفعالية. كذلك يتمتع الربوتوكول بنموذج ناجح ملعاجلة املواد املنتجة عن ليت ا
  الكها.عمد من خالل اخلفض التدرجيي إلنتاج هذه املواد واسته

أوضح بعض املعلومات اليت قدمها و  UNEP/OzL.Pro.24/INF/7ووجه ممثل كندا االنتباه إىل الوثيقة   -١٣٠
دف  ٢(ب) من املادة  ٢املؤيدون. وقال إن من املمكن تعديل الربوتوكول وفقًا للفقرة  من اتفاقية فيينا 
ها. ولن تتداخل اإلجراءات املتخذة مبوجب مواءمة السياسات املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون وبدائل

بروتوكول مونرتيال مع اإلجراءات املتخذة يف إطار بروتوكول كيوتو أو اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغري املناخ، وذلك ألن الغرض من التعديالت املقرتحة هو دعم األهداف العاملية للنظام املناخي، فهي 

الصكني. إن هاتني العمليتني تكميليتان ولن يكون هناك تداخل مع عمل  تؤثر على أحكام هذين ال
االتفاقية اإلطارية. ونظرًا ألن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف وافقت بالفعل على املرحلة األوىل 

إن من من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للكثري من األطراف ف
املهم مساعدة هذه األطراف على اختاذ القرارات الصحيحة عند اختيارها للبدائل، من خالل إنشاء إطار 

  طويل األجل ملراقبة استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية.
وقال ممثل املكسيك إن االقرتاح يستند إىل مبادئ بروتوكول مونرتيال اليت تتضمن االعرتاف   -١٣١

املشرتكة جلميع القطاعات. وعرب عن أمله يف أن تكون مناقشة االقرتاحات مثمرة وحث  باملسؤوليات
  األطراف على عدم االنتظار حىت يصبح األمر سباقاً مع الزمن.

  أسئلة إلى المؤيدين  - ألف
  عقب العروض اليت قدمها املؤيدون طرح املمثلون عدداً من األسئلة.  -١٣٢
ا إذا كانت التعديالت املقرتحة ستؤدي إىل إحداث تغيريات يف طبقة وطلب أحد املمثلني بيان م  -١٣٣

األوزون؛ وما إذا كان املؤيدون يلمحون إىل أن اهليئات العاملة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تخذة يف تغري املناخ يفتقرون للخربة املالئمة؛ وما إذا كانت التعديالت هي حماولة الستباق اإلجراءات امل
 ٢٠+  إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ. وكذلك سأل عن سبب أخذ القرارات املعتمدة يف قمة ريو

  يف االعتبار رغم كون هذه القرارات غري ملزمة قانوناً.
وردًا على هذه األسئلة قال ممثل الواليات املتحدة إن هدف التعديالت املقرتحة ليس هو محاية   -١٣٤
ألوزون بل معاجلة الرابط بني اجلهود اهلادفة حلمايتها وآثار هذه اجلهود على النظام املناخي، وهو أمر طبقة ا

يتسق متامًا مع السلطة القانونية اليت يوفرها بروتوكول مونرتيال. وال يلمح املؤيدون للتعديالت إىل أن الفريق 
عنية باملشورة العلمية والتكنولوجية وغريها من اهليئات احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واهليئة الفرعية امل
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املماثلة تفتقر للخربة الالزمة فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية. بيد أنه ال ينتظر من هذه اهليئات أن 
نظراً تعاجل آثار تغري املناخ النامجة عن التخلص التدرجيي املعجل من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

ا ال اخلربة الالزمة لعمل ذلك. وردًا على السؤال الثاين قال املمثل إن التعديالت  متتلك الوقت وال أل
املقرتحة، يف حال اعتمادها، ستعزز العمل الذي سيكون مبثابة إضافة للجهود الرامية ملعاجلة مركبات الكربون 

املناخ، ولن تؤدي حبال من األحوال إىل استباق هذه اهليدروفلورية يف إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تغري 
اجلهود أو زعزعتها. وتتجاوز هذه التعديالت كثريًا نطاق تلك االتفاقية حيث تدعو إىل ختلص تدرجيي 
هيكلي متدرج ينطوي على اإلدخال التدرجيي لتكنولوجيات جديدة تنتج عنها فوائد مناخية كبرية. عالوًة 

القول بأن الدول العديدة اليت وقعت على االتفاقيات اليت مت التوصل إليها يف  على ذلك سيكون من اخلطأ
ستتعامل معها بشكل غري جدي جملرد أن هذه االتفاقيات غري ملزمة قانوناً. وأضاف ممثل  ٢٠قمة ريو + 

ملستقبل  واليات ميكرونيزيا املوحدة أن الدول حريصة على مراعاة هذه االتفاقيات نظرًا ألمهيتها بالنسبة
الكوكب، وأن حقيقة أن انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية مشمولة بربوتوكول كيوتو ال متنع معاجلة 

  إنتاجها واستهالكها يف إطار بروتوكول مونرتيال.
ا بروتوكول   -١٣٥ وسأل أحد املمثلني عن كيفية تأثري التعديالت املقرتحة على الطرق اليت يعمل 

تفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ. وردًا على ذلك قال ممثل واليات ميكرونيزيا املوحدة إنه مونرتيال مع اال
يتعني التوصل يف النهاية إىل تسوية بني النـُُّهج املختلفة وأن هذا املوضوع هو أحد املواضيع اليت يناقشها فريق 

  اتصال.
 جيري استخدامها بالفعل يف عدد من وردًا على سؤال عن مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت  -١٣٦

القطاعات كنتيجة جلهود التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، قال ممثل الواليات 
املتحدة إن التعديل املقرتح، يف حال اعتماده، سيوفر معاجلة شاملة جلميع مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا 

ويقدم التعديل عددًا من التحديات من حيث التكنولوجيا، وهي حتديات يتعني  يف ذلك القاعدة احلالية.
دراستها فيما خيص كل قطاع على حدة. وسيعاجل التخلص التدرجيي املقرتح ذلك الشاغل نظرًا لكونه 

موجودة بالفعل،  يعرتف بأن هناك بعض البدائل اجملدية ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي
واملواد املفلورة وغري املفلورة اليت ميكن أن تساعد يف إحراز تقدم من  )HFOs(ومنها األوليفينات اهليدروفلورية 

حيث تعزيز كفاءة الطاقة. كذلك يبعث التعديل برسالة إىل القطاع اخلاص مفادها أن هناك سوق 
  للتكنولوجيات اجلديدة يف هذه اجملاالت.

ا املؤيدون فعالية كلفة البدائل املتاحة عند وضع وسأل أحد املمثلني عن ا  -١٣٧ لكيفية اليت حسب 
جداوهلا املقرتحة من أجل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية، طالبًا املزيد من املعلومات 

ا االعتبارات الت جارية. ورداً عن املواد البديلة، مبا يف ذلك مىت ميكن أن تصبح متاحة والكيفية اليت قُيمت 
على ذلك قال ممثل الواليات املتحدة إن أحد االعتبارات الرئيسية عند إعداد االقرتاح كان هو توفر البدائل 
املفلورة وغري املفلورة وأن هناك كمية كبرية من املعلومات اليت ُقدمت يف مجلة وثائق منها الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro.24/INF/7عل يف السيارات وأجهزة التربيد املنزلية وأجهزة . وجيري استخدام البدائل بالف
والقطاعات األخرى. وقد مت اختيار بعض هذه البدائل على أساس متوسط جهد اوى تكييف اهلواء والرغ

احرتارها العاملي. ومن بني هذه البدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية واألوليفينات اهليدروفلورية ذات جهد 
نخفض نسبيًا واليت ميكن استخدامها وإعادة تدويرها، مثًال من خالل ممارسات إدارة االحرتار العاملي امل

التربيد، خالل فرتة زمنية طويلة نسبياً. أما من حيث فعالية كلفة هذا التحول فإنه على الرغم من أن فوائد  
يف تقديرات املنافع، إال أن كفاءة استخدام الطاقة يف جماالت مثل التربيد التجاري مل تؤخذ غالباً يف االعتبار 
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التخلص من التكنولوجيات ذات االستهالك العايل للطاقة سيساعد يف خفض عبء استهالك الكهرباء 
  يحقق بالتايل املزيد من املنافع.سو 

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان قد مت إيالء اهتمام للحاجة ملساعدة البلدان النامية يف اعتماد   -١٣٨
ية متقدمة ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وجه ممثل واليات ميكرونيزيا املوحدة االنتباه إىل بدائل تكنولوج

للتخلص  الوثيقة اليت حتتوي على االقرتاح الذي قدمه وفده واليت تتضمن معلومات عن التكنولوجيات املهمة
  التدرجيي من هذه املواد.

  المناقشات العامة  - باء
بات جرت مناقشات عامة نظرت خالهلا األطراف بشكل مطول يف ما إذا كان بعد األسئلة واإلجا  -١٣٩

يتعني مناقشة التعديالت املقرتحة يف االجتماع احلايل وكيفية عمل ذلك. وعرب بعض املمثلني عن دعمهم 
  .املسألة لعمل ذلك لكن ممثلني آخرين عربوا عن معارضتهم الشديدة ألي دراسة رمسية هلذه

طراف أيضًا يف مناقشات مكثفة بشأن إمكانية معاجلة مركبات الكربون اهليدروفلورية واخنرطت األ  -١٤٠
يف إطار بروتوكول مونرتيال. وقال الكثري من املمثلني إن هذه املركبات ال تقع ضمن نطاق الربوتوكول الذي 

لني إن هناك حاجة يتعني عليه االقتصار على املسائل اليت حتت واليته بشكل واضح. وقال العديد من املمث
للتعاون بشأن هذه املسألة مع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ. وحذر بعضهم من أن اختاذ إجراءات 
بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية قبل معاجلتها من جانب األطراف يف االتفاقية اإلطارية قد يُنظر إليه 

ينا تسمح من اتفاقية في ٢ثلني آخرين جادلوا بأن املادة بيد أن ممعلى أنه تدخل يف عمل هذه االتفاقية. 
ا املتعلقة بإدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومن  لألطراف بتنسيق سياسا

بينها مركبات الكربون اهليدروفلورية، والبدء باستخدام بدائل هلا، وأن اإلجراءات املتخذة خلفض مركبات 
مونرتيال نظرًا ألن اإلدخال التدرجيي هلذه املواد   ن اهليدروفلورية هي إجراءات مربرة مبوجب بروتوكولالكربو 

كان نتيجة مباشرة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي جرى تنفيذه يف إطار 
خالقية ملعاجلة هذه املسألة وتفادي الربوتوكول. ويقع على عاتق األطراف يف بروتوكول مونرتيال مسؤولية أ

اعتماد مركبات الكربون اهليدروفلورية كبدائل للمواد املستنفدة لألوزون. وقال أحد املمثلني إنه إذا متت محاية 
  طبقة األوزون على حساب املناخ فإن االنتصار سيكون انتصاراً أجوفاً.

رتيال ال تشمل محاية املناخ وأن مهمة التخلص وقال العديد من املمثلني إن أولويات بروتوكول مون  -١٤١
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يستنزف بالفعل موارد الكثري من األطراف العاملة مبوجب 

. غري أن أحد املمثلني قال إنه يتعني على الربوتوكول أن يتأكد من أن األطراف، ٥من املادة  ١الفقرة 
من الربوتوكول، قد اعتمدت سياسات داخلية إلدخال  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  خصوصًا غري العاملة

بدائل مراعية للمناخ، مع تفادي استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية. كذلك جيب التأكيد على تشجيع 
لوجي واملايل على تقدمي املزيد من الدعم التقين والتكنو  ٥من املادة  ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

  من أجل تعزيز الصندوق املتعدد األطراف.
وقال أحد املمثلني إنه على الرغم من تفهمه للرغبة يف استخدام اخلربة املكتسبة يف إطار بروتوكول   -١٤٢

توجد يف  مونرتيال يف جماالت جديدة من خالل تنظيم استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية إال أنه ال
بدائل لعدد من استخدامات هذه املركبات، وهو وضع سيستمر لعشرين سنة قادمة. وقال إن الوقت احلايل 

هناك حاجة لنظام مناخ عاملي جديد وشامل واقرتح عقد اجتماع لفريق متخصص إلعطاء الفرصة لألطراف 
دف تعزيز الراغبة ملناقشة الطريق إىل األمام. ودعم العديد من املمثلني هذا االقرتاح، مع تنسيق األنش طة، 
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. وأشري إىل ٢٠االلتزامات الطموحة يف فرتة ما بعد كيوتو استناداً إىل املسؤوليات املشرتكة ونتائج قمة ريو + 
ضرورة إجياد بدائل قائمة على التجارب العلمية الستخدامات مركبات الكربون اهليدروفلورية. بيد أن أحد 

ة قائًال إن البلدان النامية قد تواجه مشاكل يف إدخال هذه املمثلني عرب عن القلق حيال توفر مواد بديل
  البدائل بسبب حقوق امللكية الفكرية.

وقالت إحدى املمثالت إن بالدها سعت إىل اعتماد تكنولوجيات بديلة تكون مراعية للبيئة مثل   -١٤٣
توجد  ة احلجم، الاملربدات الطبيعية. ولكن يف بعض احلاالت، خصوصًا يف املؤسسات الصغرية واملتوسط

ا للبيئة بطريقة تقنية. وقد جتاوزت توصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  بدائل مت إثبات مراعا
كثريًا التمويل الذي قدمته األطراف العاملة   ٢٠٢٠-٢٠١٨و ٢٠١٧-٢٠١٥املتعلقة بامليزانية للفرتات 

من  ١أخرى على األطراف العاملة مبوجب الفقرة  ، ولذلك فليس من املعقول إضافة طلبات٢مبوجب املادة 
يف وقت تعاين فيه اآللية املالية للربوتوكول من نقص األموال. عالوًة على ذلك فإن األطراف العاملة  ٥املادة 

تركز على تنفيذ املرحلة األوىل من خططها إلدارة التخلص التدرجيي من  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
يدروكلورية فلورية وعلى وضع املرحلة التالية من هذه اخلطط، مما يعين أنه ستكون هناك مركبات الكربون اهل

حتديات إضافية يف وجه التعديالت املقرتحة. وميكن النظر يف التعديالت املقرتحة مبجرد انتهاء األطراف من 
ت احلايل فإن األولوية جيب أن تنفيذ املرحلة الثانية من خططها وبعد اتضاح حجم املوارد املتبقية. أما يف الوق

  تعطى للوفاء بااللتزامات اليت ُقدمت بالفعل يف إطار الربوتوكول.
وقال أحد املمثلني إنه يف ضوء الوضع املايل الصعب فإن موارد الصندوق املتعدد األطراف جيب أن   -١٤٤

فدة لألوزون وتقدمي الدعم ختصص للجهود الرامية للوفاء بااللتزامات احلالية خبفض مستوى املواد املستن
للبلدان األقل منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية. وقال ممثل آخر إنه على الرغم من أنه يشارك املؤيدين 
قلقهم من أن زيادة مستوى مركبات الكربون اهليدروفلورية ميكن أن يكون شاغًال رئيسيًا يف جمال البيئة 

موال يف االجتماع الثالث والعشرين لألطراف تثري الشكوك بشأن أن الصعوبات على صعيد تعبئة األ إال
ا تعبئة موارد كافية لتمويل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية.   الكيفية اليت ميكن 

وعرب العديد من املمثلني عن دعمهم للتعديالت املقرتحة. وقال أحد املمثلني إن التعديالت   -١٤٥
املمكن من الناحية القانونية والتقنية معاجلة مركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول أظهرت أن من 

لتنمية املستدامة عربت عن دعمها للتخلص لمونرتيال. وباإلشارة إىل أن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة 
اهلواء النظيف، قال أحد املمثلني إن وفده التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية وإنشاء حتالف املناخ و 

يدعم النظر يف هذه التعديالت املقرتحة يف إطار فريق اتصال، مع األخذ يف االعتبار أن أي قرار جيب أن 
  يقر بأسبقية االتفاقية اإلطارية على صعيد تغري املناخ.

ملناخ، خصوصًا البلدان األقل منواً آلثار تغري ااملعرضة للتضرر وأكد العديد من املمثلني من البلدان   -١٤٦
والدول اجلزرية الصغرية النامية، على أن املخاطر واألضرار الناجتة عن تغري املناخ حتدث بالفعل. ويتمتع 
بروتوكول مونرتيال باخلربة الالزمة ملعاجلة هذه املسألة، لكن من املهم أيضًا بناء أوجه تآزر بني االتفاقية 

. وجيب توفري املوارد لتمويل التخلص التدرجيي من وأمانتيهما ملناخ وبروتوكول مونرتيالاإلطارية بشأن تغري ا
مركبات الكربون اهليدروفلورية. وحتتاج البلدان النامية إىل الدعم العلمي واملايل، وهو أمر يتعني على األطراف 

  معاجلته بوصفه واجباً أخالقياً.
سئلة على املؤيدين واستنادًا إىل اإلجابات فإن من الواضح أن وقال أحد املمثلني إنه طرح ثالثة أ  -١٤٧

تغري طبقة األوزون وجيب عدم مناقشتها يف هذا االجتماع. ومع أن  مركبات الكربون اهليدروفلورية ال
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بروتوكول مونرتيال يتمتع باخلربة يف التعامل مع املواد املستنفدة لألوزون فإن االتفاقية اإلطارية بشأن تغري 
ناخ متتلك اخلربة يف الرقابة على غازات االحتباس احلراري. ومل تكن أي من اآلليتني تتمتع مبثل هذه اخلربة امل

ا غري  ٢٠+  عند إنشائها بل طورتاها مع مرور الوقت. إن نتائج قمة ريو غري ملزمة قانونًا ولذلك فإ
روفلورية فإن عليها إثارة هذه الشواغل مالئمة. وإذا كان لدى األطراف شواغل بشأن مركبات الكربون اهليد

داخل آلية االتفاقية اإلطارية نظرًا ألن والية بروتوكول مونرتيال تنحصر يف التخلص التدرجيي من املواد 
املستنفدة لألوزون. وحث املمثل األطراف على عدم إضاعة املزيد من الوقت يف املناقشات العامة هلذه 

هتمة، ميكنها، إذا رغبت، مناقشة هذه املسألة على هامش االجتماع. وقال املسألة، وقال إن األطراف امل
دان اليت تعاين من درجات حرارة حميطة عالية ومشرياً إىل عدم وجود لممثل آخر، موجهاً االنتباه إىل وضع الب

ب أن يقتصر بدائل يف الوقت احلايل ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف هذه البلدان، إن اجتماع األطراف جي
على مناقشة املسائل ذات الصلة باالمتثال لربوتوكول مونرتيال واملواد املستنفدة لألوزون بدًال من إضاعة وقته 

درة على إحداث االحرتار العاملي، وهي مسائل تقع ضمن نطاق االتفاقية قيف مناقشة املسائل املتعلقة بال
يف املائة من املواد املسببة لالحرتار  ٢هليدروفلورية متثل فقط اإلطارية. عالوًة على ذلك فإن مركبات الكربون ا

  العاملي ولن يكون التعامل معها بشكل منفصل كافياً ملعاجلة املشكلة.
وقال ممثل آخر إنه على الرغم من أن مركبات الكربون اهليدروفلورية مشمولة بربوتوكول كيوتو فإن   -١٤٨

ا/التخلص منها تدرجيياً، وهو أمر مل يُنص عليه من املمكن أيضًا التعامل معها من خال ج خفض كميا ل 
 ٢٠مبوجب االتفاقية اإلطارية. وقال إن الدول املشاركة يف فرتة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو تنتج أقل من 
الفرتة يف املائة من االنبعاثات العاملية، مما يعين أن نسبة كبرية من الغازات ستكون غري مشمولة خالل 

كما لن يكون هناك أي خفض/ختلص تدرجيي أو أي تركيز على مركبات الكربون   ؛٢٠٢٠- ٢٠١٣
لكن مل تقدم بعد أي  ٢٠٢٠اهليدروفلورية. وميكن معاجلة هذه املسائل يف املفاوضات لفرتة ما بعد عام 

االمتثال للصندوق املتعدد اقرتاحات من هذا النوع، رمبا ألن اآللية املالية مل تكن داعمة للنهج القائم على 
األطراف. وأكد املمثل على احلاجة للدعم املتبادل بني بروتوكول مونرتيال واالتفاقية اإلطارية وسأل عما إذا  
ج اخلفض/التخلص التدرجيي سيؤدي إىل معاجلة إنتاج غازات أخرى ال تؤثر على طبقة  كان الرتكيز على 

بغض النظر عن مزايا االقرتاحات فإن هذه املسائل حباجة إىل املزيد األوزون يف إطار بروتوكول مونرتيال. و 
  من النقاش.

وقال أحد املمثلني إن من املهم استغالل كل الوسائل املمكنة لفرض ضوابط أكثر صرامًة على   -١٤٩
ة مكثفة غازات االحتباس احلراري. وميثل بروتوكول مونرتيال أنسب إطار هلذا الغرض نظراً لتمتعه خبربة وجترب

بالدعم التقين واملايل الالزمني.  ٥من املادة  ١وكذلك اآلليات الالزمة لتزويد األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
وعربت الكثري من األطراف عن احلاجة إىل تقدمي املزيد من اإليضاحات وعن أن االجتماع احلايل لألطراف 

  لك احلاجة بشكل دقيق.هو فرصة مثالية لتحديد املعلومات املطلوبة لتلبية ت
  ةشقامنفريق ال  -جيم 

عقب املناقشة، الحظ الرئيس املشارك أن الكثري من األطراف قد أعربت عن وجهات نظر   -١٥٠
للتعديالت ولضرورة اختاذ إجراءات بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية، أو معارضة  متضاربة، إما مؤيدة

عدد من األسئلة، من بينها أسئلة بشأن اإلطار املؤسسي املالئم للتعديالت ألسباب خمتلفة. وأثري أيضًا 
ج داعم على حنو متبادل  ملعاجلة االنبعاثات املتزايدة ملركبات الكربون اهليدروفلورية وإمكانية التوصل إىل 
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ة عن بني نظامي تغري املناخ ومحاية طبقة األوزون. أما األسئلة األخرى فتتعلق باحلاجة إىل معلومات إضافي
  تكاليف االقرتاحات وعن توافر البدائل يف شروط خمتلفة.

وجرى اإلعراب عن وجهات نظر خمتلفة بشأن السبيل األفضل للمضي قدماً. وقد طُرحت حجج   -١٥١
مؤيدة إلنشاء فريق اتصال ومعارضة له. وأعربت بعض األطراف أيضًا عن رغبتها يف إنشاء فريق أو حمفل 

  ة بشأن التعديالت املقرتحة ولتلبية احلاجة إىل تبادل وجهات النظر بني األطراف.ملناقشة األسئلة املثار 
وبالنظر إىل مجيع هذه العوامل، اقرتح الرئيسان املشاركان التخلي عن فكرة إنشاء فريق اتصال   -١٥٢

ينها رمسي، وإنشاء فريق مناقشة بدًال عنه لكي يتسىن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من املسائل، من ب
املسائل املتعلقة باإلطار املؤسسي والتكاليف والدعم املايل وتوافر البدائل، آخذين يف االعتبار أن الكثري من 
األسئلة املتعلقة بتوافر البدائل جتري مناقشتها حاليًا يف إطار بنود أخرى من جدول األعمال. وأشري إىل أن 

ى اإلطالق موافقتها على األفكار الواردة يف التعديالت تعين عل مشاركة األطراف يف املناقشة املقرتحة ال
تستبق أي نتائج للمناقشات يف إطار نظام املناخ. ولكي يتسىن  املقرتحة، أو على االقرتاحات نفسها، وال

استخدام الوقت املتاح على حنو كفؤ وإجراء مناقشة مرّكزة، سيحدد وقت املناقشة يف ساعتني. ويف الدقائق 
ىل يقوم الفريق بانتقاء منظمني يتوليان إدارة املناقشة. ويقدم الفريق إىل األطراف إحاطات موجزة العشرة األو 

  عن مناقشاته.
وعقب مناقشات للحاجة إىل املنظمني، والدور الذي يؤديانه، والتسميات الصحيحة اليت تطلق   -١٥٣

  قرتاح املديرين املشاركني.عليهم (املنظمون، مديرو املناقشة، امليسرون)، وافقت األطراف على ا
فريق املناقشة السرد التايل للمناقشات اليت دارت يف فريق املنظمني املشاركني لوبعد ذلك قدم أحد   -١٥٤

  شات يف هذا التقرير:ضرورة أن تنعكس هذه املناقاملناقشة، ووافقت األطراف على 
. وتفعيله تشجيع النقاشرئيسية، بغية ل املناقشة أربعة مواضيع املشاركان أن تتناو  نظماناقرتح امل’’

  وكانت املواضيع املطروحة هي: توافر البدائل، واجلوانب العلمية، وجوانب التمويل، واجلوانب املؤسسية.
 املشاركني متكنا من ى إجراء مناقشة منظمة، غري أن املنظمنيومل يوافق عدد قليل من األطراف عل

  ورة أعاله.توجيه املناقشات وفقاً للمواضيع املذك
خمتلفة من جانب األطراف العاملة وغري العاملة  ت هناك وجهات نظروبالنسبة ملسألة البدائل، كان

  فيما يتعلق بتوافر البدائل. ٥مبوجب املادة 
غري أن األطراف رأت بشكل عام أن حلقة العمل اليت ُعقدت يف بانكوك قدمت معلومات قيمة عن 

  .ئل املتاحة واألماكن اليت ال تتوافر فيهااليت تتوافر فيها البداماكن األ
عن املواد تستعيض  ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة  كانتأنه حىت وقت قريب،  وأشري إىل 

  فلورية بنسبة كبرية نوعاً ما.يدرو املستنفدة لألوزون مبركبات الكربون اهل
لالشتعال وأدائها غري املرضي  ريةاألوليفينات اهليدروفلو وسلطت األضواء على مسائل تتعلق بقابلية 

  .التكييف املتنقل للهواء يف قطاع
إقليمية واحدة أدخلت ومنظمة اقتصادية  ٥وذُكر أيضًا أن عدة أطراف غري عاملة مبوجب املادة 

فلورية، مبا يف ذلك ضرائب وحوافز، بناًء على يدرو على تسويق واستخدام مركبات الكربون اهل ضوابط وقيوداً 
  لتوافر البدائل السليمة بيئياً.تقييمات 
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تستخدم  التكنولوجيات اليت ال اصة بتطور وانتشاروكانت هناك أيضاً آراء متباينة بشأن التوقعات اخل
مركبات . وأشري أيضًا إىل أنه يف عدة خطط إلدارة التخلص التدرجيي من ةفلوريات الكربون اهليدرو مركب

تحل حمل مركبات ل ةفلوريمركبات الكربون اهليدرو بدائل ال تعتمد على مت حتديد  ةفلوري الكربون اهليدروكلورية
  لورية فلورية.كالكربون اهليدرو 

م  السياسات اليت نُفذت بنجاح. وكانت هناك بشأن وعرض بعض املمثلني تقاسم جتارب بلدا
  ة.إشارة إىل املعلومات املتاحة عن البدائل، خاصة من االحتاد األورويب والواليات املتحد

  الجوانب العلمية
فيما يتعلق باجلوانب العلمية، جرت مناقشة مثرية لالهتمام شارك فيها فريق التقييم العلمي بشأن 

فلورية يف الغالف اجلوي. وذُكر أن الرتكيزات كانت ال تزال يدرو تطور انبعاثات وتركيزات مركبات الكربون اهل
  ة.ادت بسرعة خالل السنوات املاضيدز امنخفضة ولكنها 

وُدعي فريق التقييم العلمي يف بعض احلاالت لتقدمي توضيحات وحتديثات لعدة أطراف فيما يتعلق 
الية مبرور الوقت التوقعات العاملية اإلمج) ٢يدروفلورية، () املالحظات العلمية ملركبات الكربون اهل١مبا يلي: (

فلورية يدرو ) وعمر مركبات الكربون اهل٤مستقبل التأثري اإلشعاعي، () ٣فيما يتعلق ببيانات خط األساس، (
  يف الغالف اجلوي.

  الجوانب المالية
مع ما تبقي من وقت حمدود، حاول الفريق مناقشة املسائل املالية. وطُلب من أمانة الصندوق املتعدد 
األطراف أن تقدم معلومات بناًء على طلب بعض األطراف، مثل عدد األطراف اليت اختارت البدائل ذات 

مركبات درة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف خططها اخلاصة بإدارة التخلص التدرجيي من الق
  .ةفلوري الكربون اهليدروكلورية

وذُكر أيضًا أن أمانة الصندوق تعد يف موقف أقدر على تناول مسألة التخفيض، وأن آلية التنمية 
  النظيفة قد ال تكون مهيأة لتقدمي مساعدة شاملة.

فلورية من يدرو أن ختفيض مركبات الكربون اهل ، أعرب أحد أعضاء الفريق عن رأي مفادهختصاروبا
  شأنه أن يؤدي إىل آثار سلبية على الصناعة واقتصادات البلدان.

ج تعاوين بني بروتوكول مونرتيال واالتفاقية اإلطارية  ورأى عضو آخر أنه ينبغي أن يكون هناك 
  فلورية.يدرو ل مسألة ختفيض مركبات الكربون اهلبشأن تغري املناخ عند تناو 

  ومل يكن لدى الفريق وقت كاٍف ملناقشة املسائل التنظيمية.
ويف اخلتام، أعرب الرئيسان املشاركان عن ارتياحهما بشكل عام للروح اليت سادت الفريق والطريقة 

ا املناقشة.   ‘‘الودية اليت دارت 
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  لبياناتامسائل االمتثال وإبالغ   -رابع عشر
اقتراح بصدد االختالفات بين البيانات المبلغ عنها بشأن الواردات والبيانات المبلغ عنها بشأن   -ألف 

   الصادرات
قدم الرئيس املشارك البند مذكرًا بأن االحتاد األورويب قد عرض إبان االجتماع الثاين والثالثني   -١٥٥

ىل ختفيف عبء توضيح االختالفات يف تقارير اإلبالغ للفريق العامل املفتوح العضوية مشروع مقرر يهدف إ
عن الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون وإىل املساعدة يف تبّني االجتار غري املشروع. وقد نوقش 

، UNEP/OzL.Pro.24/8(االقرتاح يف إطار فريق اتصال، ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر 
، مبا يف ذلك نص وضع بني قوسني معقوفني يف إشارة إىل عدم التوصل إىل توافق ])ميم/[٢٤مشروع املقرر 

يف الرأي بشأنه، كي تنظر األطراف فيه خالل هذا االجتماع. ويدعو مشروع املقرر األطراف إىل استخدام 
ساعدة يف تبّني استمارة إبالغ منقحة لتسجيل الواردات والصادرات، وإىل حتسني عملية مجع البيانات وامل

مواطن االختالف بني بيانات الواردات والصادرات، والنظر يف املشاركة يف اآللية غري الرمسية للموافقة املسبقة 
ذا "iPIC"عن علم  ا  . وقد اتفق الفريق العامل أيضاً على أن يكون يف وسع األطراف املهتمة تقدمي تعليقا

  االجتماع احلايل. الشأن إىل االحتاد األورويب قبل انعقاد
وقال ممثل االحتاد األورويب إن األطراف اليت قدمت وجهات نظرها خالل اجتماع الفريق العامل    -١٥٦

املفتوح العضوية قد قدمت اقرتاحات إضافية يف الفرتة الفاصلة بني الدورتني، وأن املنظمني املشاركني لفريق 
ا يف نص منقح مت تع ذا االتصال قد أدرجوا اقرتاحا ميمه على األطراف املهتمة. ومل ترد أي تعليقات 

  الصدد، واآلن يعرض مشروع املقرر املنقح على األطراف يف االجتماع احلايل.
ذا الشأن يشارك يف رئاسته السيد أروموغام دوربسامي   -١٥٧ ووافقت األطراف على إنشاء فريق اتصال 

املتحدة األمريكية)، ومها الرئيسان املشاركان لفريق االتصال  (اهلند) والسيد فديريكو سان مارتيين (الواليات
املنشأ إبان االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية للعمل على وضع الصيغة النهائية ملشروع 

  املقرر.
 قرراملشروع صيغة منقحة ملورقة غرفة اجتماع تتضمن  فريق االتصالوعقب ذلك، قدم رئيس   -١٥٨

 أقرت األطراف أن جيري النظر فيه واعتماده يف اجلزء الرفيع املستوى.و ذه املسألة املتعلق 

عرض عمل لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال والمقررات الموصى بها   -باء 
  المحالة من اللجنة والنظر فيهما

رئيس جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال قدم السيد و. ل. سوماثيباال (سري النكا)،   -١٥٩
لربوتوكول مونرتيال، عرضاً عن عمل اللجنة يف اجتماعيها الثامن واألربعني والتاسع واألربعني اللذين عقدا يف 

، على ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٩و ٨ويف جنيف يومي  ٢٠١٢متوز/يوليه  ٣٠و ٢٩بانكوك يومي 
التقرير الكامل لالجتماع الثامن واألربعني على موقع أمانة األوزون على  التوايل. وميكن االطالع على

اإلنرتنت، يف حني أن يتاح تقرير االجتماع التاسع واألربعني الحقاً. وقد وضعت اللجنة يف هذين 
  االجتماعني ما جمموعه ستة مشاريع مقررات متت إحالتها إىل األطراف يف االجتماع الراهن للنظر فيها.

وقال إن جلنة التنفيذ سرها التقدم املمتاز الذي حققته األطراف يف الوفاء بالتزامات اإلبالغ الواردة   -١٦٠
مل  ٢٠١١طرفًا كان ينبغي هلا أن تبلغ عن بيانات يف عام  ١٩٦يف الربوتوكول، وأن أربعة أطراف فقط من 
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وجنوب أفريقيا. ويعاجل مشروع تومي وبرينسييب ن تتمكن من القيام بذلك، أال وهي اسرائيل ومايل وسا
املقرر األول مسألة اإلبالغ عن البيانات وحتث تلك األطراف األربع على إبالغ البيانات املطلوبة بأسرع ما 

ا قبل  ٩٩ميكن. كما يشري املقرر مع التقدير إىل أن  وفقاً  ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٣٠طرفًا أبلغت بيانا
لقيام بعمل مفيد جدًا يف اجتماعها يف شهر متوز/يوليه، وحتث ، مما مكن اللجنة من ا١٥/١٥للمقرر 

ا بأسرع وقت ممكن. وباإلضافة إىل ذلك فإن  ا قبل  ١٧٣األطراف على تقدمي بيانا طرفًا أبلغت بيانا
من الربوتوكول، وهو ما ميثل حتسينًا عن  ٧، حسبما هو مطلوب مبوجب املادة ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٣٠

  السنة السابقة.
ويعاجل مشروع املقرر الثاين طلبات مقدمة من األطراف بتنقيح بيانات خط أساس استهالكها من   -١٦١

للمقرر  أو لكلتا السنتني، وفقاً  ٢٠١٠أو  ٢٠٠٩فلورية بالنسبة لعام  يةمركبات الكربون اهليدروكلور 
ادور وغينيا االستوائية وإريرتيا افياً يسمح بإقرار طلبات اجلزائر وإكو ك  . وارتأت اللجنة أن هناك دليالً ١٣/١٥

  وهاييت والنيجر ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وتركيا.
، ٧وخيص مشروع املقرر الثالث مسألة اإلبالغ عن الصفر يف استمارات إبالغ بيانات املادة   -١٦٢

ات بشأن إنتاج ويعكس القلق الذي يساور اللجنة حول بعض أوجه عدم االتساق يف اإلبالغ عن البيان
من بروتوكول مونرتيال. ويطلب مشروع  ٧واسترياد وتصدير وتدمري املواد املستنفدة لألوزون وفقًا للمادة 

املقرر إىل البلدان أن ُتدخل رقمًا يف كل خانة يف استمارة ابالغ البيانات اليت تقدمها، مبا يف ذلك الصفر 
ويطلب إىل األمانة أن تطلب توضيحًا من أي طرف  حبسب مقتضى احلال، بدًال من ترك اخلانة شاغرة،

  يقدم استمارة تبليغ حتتوي على خانة شاغرة.
ويشري مشروع املقرر الرابع مع التقدير، واملتعلق بإبالغ معلومات عن استخدام عوامل التصنيع، إىل   -١٦٣
، ٢١/٣و ١٠/١٤للمقررين  طرفًا يف الربوتوكول أبلغت تلك املعلومات وفقاً  ١٩٧من بني  ١٩٥أن 

ما على القيام بذلك على وجه االستعجال. وستستعرض اللجنة  ويستحث الطرفني اللذين مل يقدما معلوما
  أحوال هذين الطرفني يف اجتماعها اخلمسني.

ويشري مشروع املقرر اخلامس مع التقدير، والذي يعاجل حالة إنشاء نظم للرتخيص مبوجب املادة   -١٦٤
طرفًا يف تعديل مونرتيال على الربوتوكول أنشأت نظماً  ١٩٢من  ١٩١، إىل أن باء من الربوتوكول ٤

من  ١٩٠لرتخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون، حسبما هو مطلوب يف التعديل، وأن 
ا تفصل ماهية املرفقات واجملموعات  هذه األطراف قدمت معلومات مفصلة عن نظم الرتاخيص اخلاصة 

املواد اليت ختضع مبوجب بروتوكول مونرتيال لتلك النظم. وتوجه فقرات منطوق مشروع املقرر التهنئة إىل من 
جنوب السودان لتصديقها مؤخرًا على مجيع التعديالت على بروتوكول مونرتيال ويطلب إليها أن تنشئ 

بتدابري بشأن نظامي  لرتاخيص االسترياد والتصدير؛ ويطلب من طاجيكستان وغامبيا أن تضطلع نظاماً 
  الرتاخيص لديهما؛ وحتث بوتسوانا على التصديق على تعديل مونرتيال.

وخيص مشروع املقرر األخري عدم امتثال أوكرانيا لتدابري الرقابة يف بروتوكول مونرتيال بشأن   -١٦٥
ر مع . ويسجل مشروع املقر ٢٠١١و ٢٠١٠استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عامي 

التقدير تقدمي أوكرانيا خلطة عمل من أجل تقليل استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والعودة 
، فيما عدا بعض ٢٠٢٠وحتقيق التخلص التدرجيي الكامل حبلول عام  ٢٠١٥إىل االمتثال يف عام 

إن اللجنة قدرت حضور ممثل  . وقال٢٠٣٠االستهالك يف صيانة أجهزة التربيد وتكييف اهلواء حىت عام 
  عن أوكرانيا يف اجتماعها التاسع واألربعني ملناقشة هذا األمر.
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مث عاد رئيس اللجنة بعد ذلك إىل تناول قضية األطراف اليت مل تصدق بعد على تعديل أو أكثر   -١٦٦
د واجهت بعض من التعديالت على الربوتوكول، مشرياً على وجه اخلصوص إىل الصعوبات اليت رمبا تكون ق

تلك األطراف اليت مل تصدق بعد على تعديل بيجني فيما يتعلق بالقيود التجارية على مركبات الكربون 
. لقد بذلت األمانة جهوداً ٢٠١٣اهليدروكلورية فلورية اليت ستصبح نافذة املفعول يف أول كانون الثاين/يناير 

بعض هذه األطراف قدمت مشروع مقرر عن  كبرية لتشجيع تلك األطراف على التصديق، وأشار إىل أن
  نظر فيه األطراف يف االجتماع الراهن.تأحواهلا لكي 

  ويف اخلتام، وجه الشكر إىل أولئك الذين ساعدوا اللجنة خالل السنة املنصرمة.  -١٦٧
ويف أعقاب هذا العرض، أقرت األطراف مشاريع املقررات املقدمة من اللجنة لكي يتم مواصلة   -١٦٨
زال من املقرر أمساء أي أطراف هلا وضع فيها واعتمادها خالل اجلزء الرفيع املستوى، على أساس أن تُ  النظر

  .طلوبة قبل اعتماد املقرر املعينباملعلومات والبيانات امل معلق بشأن عدم االمتثال إذا أبلغت األمانة

  مسائل أخرى -خامس عشر
من بروتوكول مونتريال فيما يتعلق  ٤من المادة  ٨فقرة تعديل بيجين: تطبيق العلى تصديق الحالة   -ألف 

  بتعديل بيجين لبروتوكول مونتريال
من  ٨االنتباه إىل مشروع مقرر بشأن تطبيق الفقرة  قدم الرئيس املشارك هذه املسألة، مسرتعياً   -١٦٩
وهاييت، ونيكاراغوا فيما املتعددة القوميات)، وإكوادور،  -من بروتوكول مونرتيال على بوليفيا (دولة  ٤املادة 

يتعلق بتعديل بيجني لربوتوكول مونرتيال، والذي قدمته هذه األطراف يف ورقة غرفة اجتماع لكي ينظر فيه 
  اجتماع األطراف.

وقال ممثل إكوادور إن الغرض من مشروع املقرر هو توضيح احلالة الراهنة لألطراف األربعة املذكورة   -١٧٠
من املادة  ٨تعديل بيجني، وطلب تطبيق اإلعفاءات املنصوص عليها يف الفقرة  فيما يتعلق بالتصديق على

على هذه األطراف. وأضاف ممثل نيكاراغوا أن األطراف األربعة مجيعها وصلت إىل مرحلة متقدمة يف  ٤
ا اخلاصة بالتصديق الوطين، وتعمل جاهدة الستكماهلا، ولكنها ليست يف موقف يسمح هلا بذلك  عمليا

فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف  ٤بدء نفاذ القيود التجارية املنصوص عليها يف املادة  قبل
ا يف حالة امتثال كامل ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١ . وأضاف ممثل بوليفيا أن األطراف قد أظهرت بالفعل أ

ا وضعت الضوابط الالزمة ملركبات الكربو  ورية، مبا يف ذلك نظم ن اهليدروكلورية فللتعديل بيجني، وأ
  الرتخيص.

م حيتاجون إىل وقت لدراسته. واتُفق على أن   -١٧١ ورحب عدة ممثلني مبشروع املقرر ولكنهم أفادوا بأ
ا.تناقش األطراف املهتمة هذه املسألة بصفة غري رمسية، وأن ت   قدم تقريراً عن نتائج مناقشا

من املادة  ٨اد احلالة يف بلديهما، وقدما مشروع مقرر بشأن تطبيق الفقرة مث شرح ممثال كينيا وتش  -١٧٢
من الربوتوكول فيما يتعلق بتعديل بيجني لربوتوكول مونرتيال على بلديهما. وقال ممثل كينيا إن بلده يواجه  ٤

اية مشاكل تقنية يف تنفيذ تعديل بيجني، وقال ممثل تشاد إنه يتوقع أن يصدق بلده على تعديل بيج ني يف 
  العام احلايل.

ان، وأبلغ األطراف بأنه قد تشاور مع ممثل كينيا   -١٧٣ وقال ممثل إكوادور إن مشروعي املقررين متشا
أثناء املشاورات غري الرمسية اليت جرت بشأن مشروع املقرر الذي قدمه. وقال ممثل آخر إنه سيكون من 
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، واقرتح أن يكون مشروع املقرر الذي قدمته إكوادور األساس املفيد إدماج مشروعي املقررين يف وثيقة واحدة
  الرمسي للمناقشة حيث أنه أجريت عليه بعض التغيريات النصية الطفيفة نتيجة للمشاورات غري الرمسية.

م إىل مقدمي مشروع املقرر، وقال أحد املمثلني إنه   -١٧٤ وأعرب عدة ممثلني عن رغبتهم يف إضافة بلدا
  افة اسم بلد واحد على األقل مل يكن موجوداً يف االجتماع.يود أيضاً إض

وقال أحد املمثلني إنه كان ينبغي للجنة التنفيذ من حيث املبدأ مناقشة األوضاع اليت يواجهها   -١٧٥
يعرتض يف احلالة الراهنة على حبث  مقدمو مشاريع املقررات قبل أن يتناوهلا اجتماع األطراف. وأضاف أنه ال

صورة استثنائية، ولكن، نظرًا للعدد الكبري من األطراف اليت ترغب يف أن تشملها هذه املقررات املسألة ب
  من املناقشة يف إطار فريق اتصال.املقرتحة، اقرتح ضرورة إجراء مزيد 

  ي يواصل مناقشة مشاريع املقررات.واتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال لك  -١٧٦
منقح جيمع بني  مشروع مقرر ورقة غرفة اجتماع تتضمن االتصال فريق وعقب ذلك، قدم رئيس  -١٧٧

 أقرت األطراف أن جيري النظر فيه واعتماده يف اجلزء الرفيع املستوى.مشروعي املقررين، و 

  المواد المستنفدة لألوزون بالتحول عنمعلومات عن تدابير السياسات الخاصة   -باء 
، مسرتعيًا االنتباه إىل ورقة اجتماع تتضمن مشروع مقرر قدم الرئيس املشارك هذا البند الفرعي  -١٧٨

بشأن املعلومات عن تدابري السياسات اخلاصة بالتحول عن املواد املستنفدة لألوزون، والذي اقرتحته كل من 
  ا، والواليات املتحدة األمريكية.اسرتاليا، وكندا، وكرواتيا، واالحتاد األورويب، ونيوزيلند

اليات املتحدة األمريكية بعد ذلك مشروع املقرر قائًال إن مقدمي املشروع يعتقدون وخلص ممثل الو   -١٧٩
ُج التحول عن املواد املستنفدة لألوزون واليت  أنه سيكون من املفيد جتميع كافة املعلومات املتاحة عن 

لغرض من مشروع دف إىل تدنية اآلثار املناخية السلبية هلذا التحول. وردًا على طلب إيضاح، قال إن ا
دف إىل  املقرر هو تزويد األطراف مبعلومات عن السياسات، وتدابري الرقابة، واملبادرات األخرى اليت 

ة لألوزون إىل بدائل ذات قدرة عالية على إحداث االحرتار العاملي. وفيما دتفادي التحول عن املواد املستنف
اإلطارية بشأن تغري املناخ، قال إن هذا التنسيق ميكن أن  يتعلق بالتنسيق املقرتح مع اتفاقية األمم املتحدة

  يكون مفيداً، ولكنه ال ميثل جزءاً من االقرتاح، وميكن مواصلة مناقشته مع األطراف املهتمة.
ورداً على ذلك، تساءل املمثل الذي طلب اإليضاح عن توقيت االقرتاح وعدالته، مالحظاً أنه جاء   -١٨٠

من بروتوكول مونرتيال عملية  ٥من املادة  ١دأ فيه األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة يف الوقت املقرر أن تب
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، قائًال إنه مل يتم التفكري يف مثل هذا االقرتاح 

ا يف واقع األمر بدائل ذات بالنسبة للتخلص التدرجيي من جانب األطراف غري العاملة، واليت اعتمد كثري منه
، وأنه لذلك غري ١٩/٦يتفق مع املقرر  قدرة عالية على إحداث االحرتار العاملي. وقال أيضًا إن االقرتاح ال

مفوض باملوافقة عليه. ومضى قائًال إنه يف حالة مجع املعلومات املنصوص عليها يف االقرتاح، فإنه ينبغي 
دف تيسري نقل التكنولوجيا لألطراف  ٥من املادة  ١لفقرة مجعها من أطراف ليست عاملة مبوجب ا

  العاملة مبوجب هذه الفقرة.
م   -١٨١ وأعرب عدة ممثلني عن تأييدهم للفكرة اليت ينطوي عليها مشروع املقرر، لكنهم قالوا إ

ينما قالت سيحتاجون إىل وقت لدراسته. وقال أحد املمثلني إن مشروع املقرر يعد مبادرة جاءت يف وقتها، ب
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ممثلة أخرى إن بلدها سيكون سعيدًا بتقدمي معلومات عن جتاربه، وعن التدابري املتخذة لالنتقال من املواد 
  املستنفدة لألوزون إىل بدائل أخرى.

وبناًء على اقرتاح الرئيس املشارك، اتُفق على أن جتتمع األطراف املهتمة بصورة غري رمسية ملناقشة   -١٨٢
ا. تقدم تقريراً  مشروع املقرر مث   إىل األطراف عن نتيجة مناقشا

وعقب ذلك أفاد ممثل الواليات املتحدة األمريكية أنه بالرغم من كثرة اآلراء اليت أبداها املشاركون   -١٨٣
والشواغل اليت أبدوها إزاء بعض أجزاء النص، متكن الفريق من التوصل إىل توافق يف اآلراء حول الصيغة 

  املقرر الوارد يف ورقة غرفة اجتماع. املنقحة من مشروع
دم يف املرة األوىل ولذا فإنه لتربير املقرتح عندما قُ  مقنعاً  قال أحد املمثلني إنه مل جيد توضيحاً   -١٨٤

يشرتك يف الفريق غري الرمسي. وقال إن له حتفظات قوية بشأن مشروع املقرر ألنه قد يؤثر على األطراف  مل
عن  مسائل تقنية وسياسية حساسة. وفضالً  غري متناسب ويثري تأثرياً  ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 

بشكل طوعي مجيع املعلومات عن التحول عن املواد املستنفدة  ذلك، بالنظر إىل أن األطراف سوف تقدم
  لألوزون، فإنه ال يرى حاجة لتحديد أي إجراء يف مشروع مقرر.

يات املتحدة األمريكية وممثلون آخرون كثريون عن خيبة أملهم من على ذلك، أعرب ممثل الوال ورداً   -١٨٥
دمت فيه اعرتاض املمثل على اعتماد مشروع املقرر يف حني أنه مل يشارك يف الفريق غري الرمسي الذي قُ 

تفسريات واضحة ملربرات املقرر وحيث كان بوسعه أن يطرح شواغله ويشارك يف املناقشات بشأن سبل 
م يها لالتغلب ع مثلما فعل املشاركون اآلخرون الذين كانت هلم حتفظات. وقال الكثري من املمثلني إ

ذا الشكل، مع العلم أن اهلدف منها هو فائدة  ال يفهمون ملاذا تكون عملية مجع أي معلومات خالفية 
ا يف مجيع األطراف وال سيما األطراف اليت أعربت بالفعل عن رغبتها يف أن تكون هذه املعلومات  حبوز

  للمواد املستنفدة لألوزون. مشوار سعيها حنو التحول إىل بدائل سليمة بيئياً 
وقال ممثل آخر إنه شارك يف املناقشات غري الرمسية ويتفق مع الغرض من وراء مشروع املقرر غري أن   -١٨٦
يف إطار اتفاقات  ، مبا يف ذلك جدوى مجع معلومات مت جتميعهامن املسائل احلساسة أثريت خالهلا عدداً 

بيئة أخرى متعددة أطراف. وقال إن مشروع املقرر يثري قضايا معقدة من األجدى طرحها للمزيد من 
النقاش، وأيده آخر يف اقرتاحه بأن تتناول األطراف هذا املوضوع يف االجتماع القادم للفريق العامل املفتوح 

  العضوية.
ر يف هذه املسألة إىل االجتماع القادم للفريق العامل واتفقت األطراف على تأجيل مواصلة النظ  -١٨٧

املفتوح العضوية. وشجع الرئيس املشارك األطراف على الدخول يف مناقشات ثنائية حول هذه املسألة خالل 
  بني الدورات.ما فرتة 

  شكر للسيدة ماريا نوالن  -جيم 
ماريا نوالن اليت ستتقاعد قريبًا كرئيسة توجه ممثل الواليات املتحدة األمريكية بالشكر إىل السيدة   -١٨٨

للصندوق املتعدد األطراف. وقال إن االستعراض األخري لآللية املالية أظهر أن الصندوق املتعدد األطراف 
ظل على مدى السنوات العشرين املاضية مؤسسة تتمتع بقدر كبري من الفعالية والكفاءة. ويُعزى هذا يف 

ندوق املتعدد األطراف الذي تولت السيدة نوالن قيادته باقتدار. وقال إنه جانب كبري منه إىل موظفي الص
من املهم ضمان أن يظل مستقبل الصندوق املتعدد األطراف يف أيد أمينة وأن الواليات املتحدة األمريكية 
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رئيس جديد األعضاء اآلخرين يف اللجنة التنفيذية الختيار و تتطلع ألن تعمل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة 
  وأبلغ األطراف أن عملية اختيار الرئيس اجلديد جارية اآلن بالفعل. مبا يتوافق مع اختصاصات اللجنة.

  حالة إعالن بالي عن آخر المعلومات  -دال 
أشارت ممثلة إندونيسيا عند تقدمي هذا البند إىل إعالن بايل بشأن االنتقال إىل بدائل للمواد   -١٨٩

ت قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي، الذي اعتمد يف االجتماع املشرتك املستنفدة لألوزون ذا
لالجتماع التاسع املشرتك لألطراف يف اتفاقية فيينا، واالجتماع الثالث والعشرين لألطراف يف بروتوكول 

ل تأثري مونرتيال. وقد نتج هذا اإلعالن عن إدراك أنه ينبغي لألطراف يف بروتوكول مونرتيال أال تتجاه
جهودها حلماية طبقة األوزون على البيئة، مبا يف ذلك نظام املناخ. وقالت إنه بصرف النظر عن نتيجة 
النقاش احلايل بشأن تعديل الربوتوكول، من املهم العمل من أجل االنتقال إىل بدائل للمواد املستنفدة 

أطراف قد  ١٠٥ن ما جمموعه لألوزون ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي. وأضافت أ
تدعم فيه اإلعالن حىت اآلن، وأعلن عدد من األطراف األخرى شفويًا عن دعمهم هلذا  خطياً  قدمت بياناً 

اإلعالن. ومن املتوقع أن يزداد هذا العدد يف املستقبل، وشجعت مجيع األطراف على دعم االنتقال إىل 
  بدائل هلا أدىن األثر على البيئة.

  الجزء الرفيع المستوى ي:الجزء الثان
  افتتاح الجزء الرفيع المستوى  -أوالً 

صباح يوم  ٣٠/١٠ الساعة افتتح اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف  -١٩٠
  ، وذلك بعرض من املوسيقى الكالسيكية السويسرية.٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥اخلميس، 

تاحية من كل من السيدة دوريس لوثارد، وزيرة البيئة والنقل والطاقة واالتصاالت وألقيت بيانات افت  -١٩١
األمني التنفيذي ألمانة األوزون؛ والسيدة أمينة حممد نائبة املدير التنفيذي  زبسويسرا؛ والسيد ماركو غونزالي

ثالث والعشرين لألطراف يف لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ والسيد سينانغا أبيليو (أنغوال) رئيس االجتماع ال
  بروتوكول مونرتيال.

وقالت إن سويسرا ملتزمة بتمتني وتفعيل نظام املواد  ،رحبت السيدة لوثارد باملمثلني يف سويسرا  -١٩٢
اتفاقية بازل بشأن  الكيميائية. وأضافت أن حكومتها اليت ظلت على مر الزمان ملتزمة للغاية بتعزيز حوكمة

ات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة التحكم يف نقل النفاي
املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل 

قة مع اتفاقية فيينا حلماية طبقة بشأن امللوثات العضوية الثابتة، تعترب هذه االتفاقيات مربوطة يف شراكة وثي
األوزون وبروتوكول مونرتيال. وأضافت أن سويسرا تشعر بغاية الفخر الستضافتها أمانة جمموعة املواد 

  الكيميائية والنفايات، وكذلك أمانة النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، يف جنيف.
صدقت عليه بلدان العامل أمجع وساهم يف التخلص التدرجيي ووصفت بروتوكول مونرتيال، الذي   -١٩٣

يف املائة من املواد املستنفدة لألوزون، بأنه أجنح اتفاق يف تاريخ صنع القرارات البيئية الدولية.  ٩٨من حنو 
ا تضر بطبقة األوزون، هي أيضًا غازات احتباس حراري فعالة، مما  فاملواد املستنفدة لألوزون، فضًال عن أ
يعين أن الربوتوكول حيقق كذلك منافع كبرية يف جمال املناخ. وقد أوضح كيف أن املشاكل العاملية ميكن حلها 
إذا ما تكاتفت مجيع جهات أصحاب املصلحة على الصعيد احمللي يف إطار عمل واضح من أجل تنفيذ 
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متثال. وميكن االستفادة من الدروس التزامات واضحة وملزمة قانوناً، وآلية مالية ترتبط ارتباطًا مباشرًا باال
للتغلب على العقبات أمام الصكوك العاملية امللزمة قانونًا يف جماالت أخرى من قبيل الزئبق ونظام تغري املناخ 

. بيد أنه البد من توخي احلذر وجتنب تقويض املنافع اليت تعود على املناخ باستخدام ٢٠٢٠يف فرتة ما بعد 
على إحداث االحرتار العاملي كبدائل للمواد املستنفدة لألوزون. ولذا فإن سويسرا مواد ذات قدرات عالية 

تؤيد التعديالت املقرتح إدخاهلا على الربوتوكول الرامية إىل ختفيض إنتاج واستهالك مركبات الكربون 
ا بعض األطراف اهليدروفلورية املعتمدة كبدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. فالتحفظات اليت أبد

على بعض التدابري اليت جيري اختاذها مبوجب صكوك أخرى أمر مفهوم، غري أنه البد من اغتنام مجيع 
الفرص املتاحة لتحقيق أهداف املناخ. وقالت إن حكومتها، اليت تظل ملتزمة بنظام قوي للتحكم يف املواد 

شريكًا تامًا يف صنع السياسات، متفائلة من الكيميائية، واليت أصبحت صناعة املواد الكيميائية لديها 
م.   إمكانية التغلب على احلواجز املتبقية. ومتنت لألطراف النجاح يف مداوال

احلكومة السويسرية على استضافتها لالجتماع. وأعاد إىل األذهان أن  زشكر السيد غونزالي  -١٩٤
املبدأ الوقائي باختاذ أجراء صارم وقائم على بروتوكول مونرتيال اعتمد قبل مخسة وعشرين عامًا متشيًا مع 

العلم حلماية طبقة األوزون دون انتظار األدلة الدامغة على أسباب استنفاذه أو توفر بدائل ملركبات الكربون 
الكلورية فلورية واهلالونات جلميع االستخدامات. كما أن التزام الربوتوكول مببدأ املسؤولية املشرتكة وإن كانت 

والذي يراعي االختالف يف احتياجات البلدان وظروفها يف املراحل املختلفة من تنميتها، كان حامساً،   باينةمت
كما أن نظامه الفعال جلمع البيانات ولإلبالغ سهل إمكانية تقييم االمتثال وتقدمي املساعدة لألطراف اليت 

ا. وقد مكن الربوتوكول من التخل ص من جمموعة واسعة من املواد املستنفدة تعاين صعوبات يف الوفاء بالتزاما
بلداً  ١٤ويل آخر، وهناك لألوزون، وبذلك كانت مسامهته يف محاية نظام املناخ تفوق مسامهة أي اتفاق د

صدق على مجيع تعديالت الربوتوكول، فإن روح التعاون فيما بني أصحاب املصلحة من القطاعني تفقط مل 
جنازات كربى من أجل التنمية املستدامة. وروح التعاون، اليت تسود العام واخلاص قد ساعد يف حتقيق إ

الربوتوكول وقدرته املستمرة يف االبتكار والتكيف ستظل متكنه من مواجهة التحديات اجلديدة والناشئة 
  والتغلب عليها مبا يف ذلك اليت كانت موضع مناقشات يف االجتماع احلايل.

ا بتأبني سلفها السيدة أجنيال كاستهلت السيدة أمينة حممد بي  -١٩٥ اليت توفيت يف الثاين عشر من  روبرا
وبر كانت جندية للبيئة تتحلى باالستقامة ونكران الذات ر . وقالت إن السيدة ك٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب 

  وااللتزام التام للخدمة العامة إىل أن وافتها املنية.
  وبر.ر يدة كوقد وقف االجتماع دقيقة حداداً على الس  -١٩٦
وأثنت السيدة أمينة حممد على األطراف على التزامها وبعد نظرها مما ساهم يف جناح بروتوكول   -١٩٧

مونرتيال وقالت إن الفضل يرجع إىل احلكومات وإىل شركات القطاع اخلاص وتنظيمات اجملتمع املدين 
فان. وقالت إن طبقة األوزون، باملعدل والدوائر األكادميية اليت عملت جبد يف شراكة واقتناع وعمل دائم ومت

، وبالتايل يتحقق هدف محاية احلياة ٢٠٥٠، حبلول عام ١٩٨٠الراهن، ستستعيد حالتها الطبيعية ملا قبل 
على األرض من األشعة فوق البنفسجية الضارة. وحثت األطراف على أن تواصل اختيار بدائل ذات قدرات 

أمكن من أجل تأمني عامل آمن من ناحية األوزون لألجيال املقبلة.  منخفضة يف إحداث االحرتار العاملي ما
، وتطبيق املبدأ الوقائي القائم التحلي باملسؤولية قالت إن حتقيق هذا العامل سيتطلب من األجيال املختلفةو 

ل ، واجلهود إلرساء قواعد من أجل مستقبباينةعلى العلم السليم ومبدأ املسؤولية املشرتكة وإن كانت مت
يف  ومستدام، واالعتماد على نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعقود يف ريو دي جانري 



UNEP/OzL.Pro.24/10  

40 

. وقالت إن الدروس املستفادة طوال اخلمسة والعشرون عامًا من تاريخ الربوتوكول، ٢٠١٢حزيران/يونيه 
التعاون الذي أبدته األطراف فيه جعلت واحلوكمة الوطنية والدولية واهلياكل املؤسسية اليت أنشئت لتطبيقها، و 

ستلهم به يف التصدي للتحديات العاملية األخرى. وهناك حتديًا رئيسيًا آخر، أقر يف توكول منوذجًا يُ و من الرب 
مؤمتر التنمية املستدامة أال وهو ختفيض مركبات الكربون اهليدروفلورية، وهو موضوع التعديالت املقرتحة على 

املدرجة على جدول أعمال االجتماع احلايل. وأضافت أن املفاوضات مل تكن سهلة  بروتوكول مونرتيال
وستتطلب نفس الشراكة العاملية وااللتزام اليت قادت إىل اعتماد الربوتوكول. ويتعهد برنامج األمم املتحدة 

رتحة وبشأن القضايا للبيئة مبواصلة التزامه ودعمه للجهود املطلوبة للتوصل إىل االتفاق بشأن التعديالت املق
  احلامسة الكثرية األخرى املوضوعة على جدول أعمال االجتماع احلايل.

شكر السيد أبيليو احلكومة السويسرية على استضافتها االجتماع. ومعرباً عن تقديره لألطراف اليت   -١٩٨
تعراض تنفيذ الس ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠عهدت إىل بلده بالرئاسة، قال إن املكتب اجتمع يف 

املقررات اليت اعتمدها االجتماع الثالث والعشرون لألطراف وأنه مسرور أن يرى أن تلك املقررات قد 
نفذت؛ وأن األطراف وأفرقة التقييم وجلنة التنفيذ واألمانة عاكفة حاليًا على متابعة تلك اإلجراءات. وقال 

ملتعدد األطراف لفرتة السنوات الثالث املقبلة، وأن إنه من املقررات الرئيسية إعادة جتديد موارد الصندوق ا
من بروتوكول مونرتيال ستشرع قريبًا يف تنفيذ أوىل تدابري  ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

التعجيل بالتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، بناًء على التنقيحات املتفق عليها يف عام 
٢٠٠٧.  
هنئًا أحدث دولة يف العامل، جنوب السودان، النضمامها طرفًا إىل الربوتوكول يف كانون وم  -١٩٩

وتصديقها على مجيع التعديالت األربعة يف تشرين األول/أكتوبر، وأعرب عن أمله يف أن  ٢٠١٢الثاين/يناير 
املنفذة يدًا واحدًة  تعمل مجيع األطراف األخرى، واللجنة التنفيذية والصندوق املتعدد األطراف والوكاالت

ا. ا. ومتىن لألطراف النجاح يف مداوال ا يف االمتثال اللتزاما   ملساعد
  رسالة مسجلة بالفيديو من ملكة بوتان

الدعم حلماية طبقة  حبشدوذكر األمني التنفيذي بأن صاحبة اجلاللة ملكة بوتان قد تعهدت   -٢٠٠
راف يف تنفيذ الربوتوكول، وعلى وجه اخلصوص من خالل األوزون، وتعزيز بروتوكول مونرتيال ودعم األط

ا مجيع البلدان يف آسيا ويف الشبكات اإلقليمية ويف وقت سابق من العامشبكة مسؤويل األوزون.  ، اعرتفت 
ملنطقة احمليط اهلادئ بوصفها سفرية لطبقة األوزون. ويف رسالة مسجلة بالفيديو الجتماع األطراف أعربت 

ا لالعرتاف بعملها وجددت التأكيد على التزامها بقضية محاية طبقة األوزون.امللكة عن امت   نا

  المسائل التنظيمية  - ثانياً 
  انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  -ألف 

من النظام الداخلي، مت  ٢١من املادة  ١يف اجللسة االفتتاحية للجزء الرفيع املستوى ووفقًا للفقرة   -٢٠١
انتخاب املسؤولني التالية أمساؤهم، بالتزكية، أعضاًء يف مكتب االجتماع الرابع والعشرين من األطراف يف 

  بروتوكول مونرتيال:
  باكستان (آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ)    السيد حممود عالم    الرئيس:

  ودول أخرى) بلجيكا (أوروبا الغربية  السيد ألني ويلمارت  نواب الرئيس:
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  أوكرانيا (شرق أوروبا)  السيد دمييرتو مورمول    
  غرينادا (أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب)    السيد ليزيل مسث    

  زامبيا (أفريقيا)  السيد ويلبري سيميوسا    املقرر:
  اعتماد جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى  -باء 

ملستوى على أساس جدول األعمال الوارد يف الوثيقة اعتمد جدول األعمال التايل للجزء الرفيع ا  -٢٠٢
UNEP/OzL.Pro.24/1:  

 افتتاح اجلزء الرفيع املستوى:  - ١

 ؛سويسراحكومة  (ممثلي) ممثل اتبيان  (أ)

 برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ )ممثلي( ات ممثلبيان  (ب)

 ؛االحتفاء بالذكرى اخلامسة والعشرين لربوتوكول مونرتيال  (ج)

 .والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال الثالثرئيس االجتماع  بيان  (د)

 املسائل التنظيمية:  - ٢

بروتوكول ألطراف يف الرابع والعشرين لانتخاب أعضاء مكتب االجتماع   (أ)
 ؛مونرتيال

 ؛اجلزء الرفيع املستوىأعمال إقرار جدول   (ب)

 تنظيم العمل؛  )ج(

   وثائق تفويض املمثلني.  (د)
التصديق على اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، وبروتوكول مونرتيال وتعديالت  حالة  - ٣

 الربوتوكول؛

 .حلالة أعماهلا، مبا يف ذلك آخر التطوراتعروض أفرقة التقييم   - ٤

لتنفيذ بروتوكول  رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مقدم منعرض   - ٥
وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة  تنفيذيةعن أعمال اللجنة ال مونرتيال

 للصندوق.

 بيانات رؤساء الوفود.  - ٦

تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى باعتمادها يف   - ٧
 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. الرابعاالجتماع 

 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. اخلامستماع تاريخ ومكان انعقاد االج  - ٨

 مسائل أخرى.  - ٩

 ن لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.اليت يتخذها االجتماع الرابع والعشرو  قرراتاملاعتماد   -  ١٠

 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. الرابعاعتماد تقرير االجتماع   -  ١١

 اختتام االجتماع.  -  ١٢
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  تنظيم العمل  -جيم 
ا املعتادة.  -٢٠٣   وافقت األطراف على اتباع إجراءا

  وثائق تفويض الممثلين  -دال 
من أصل  ١٠٢وافق االجتماع الرابع والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونرتيال على وثائق تفويض   -٢٠٤

راف أخرى على . ووافق املكتب بصفة مؤقتة على مشاركة أططرفاً  ١٤٧ األطراف احلاضرة البالغ عددها
أساس أن ترسل وثائق تفويضها إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن. وحث املكتب مجيع األطراف الراغبة يف 
حضور االجتماعات األطراف يف املستقبل على بذل قصارى جهودها لتقدمي وثائق تفويضها إىل األمانة 

للنظام  وثائق تفويض املمثلني، وفقاً  أن من النظام الداخلي. وذكر املكتب أيضاً  ١٨وفقا ملقتضى املادة 
الداخلي، جيب أن تصدر عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية أو، يف حالة املنظمات 

وذكر املكتب كذلك بأن ممثلي األطراف  اإلقليمية للتكامل االقتصادي، عن السلطة املختصة لتلك املنظمة.
طراف، مبا يف سليم قد حترم من املشاركة الكاملة يف اجتماعات األتقدم وثائق تفويضها بالشكل ال اليت ال

  ذلك من حق التصويت.

حالة التصديق على اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، وبروتوكول مونتريال وتعديالت   - ثالثاً 
  البروتوكول

التصديق على  نه حدث تقدُّم كبري منذ انعقاد اجتماع األطراف السابق يف حالةإقال الرئيس   -٢٠٥
اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، وبروتوكول مونرتيال وتعديالت الربوتوكول. ولفت االنتباه إىل مشروع 
املقرر بشأن حالة التصديق على اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونرتيال وتعديالت لندن وكوبنهاغن ومونرتيال 

)، وهو مقرر موحَّد من النوع الذي عادة ما UNEP/OzL.Pro.24/8(أنظر وبيجني على بروتوكول مونرتيال 
، وهو معدل اختذه اجتماع األطراف لتسجيل حالة التصديقات وللتشجيع على إمتام تصديقات أخرى

لتضمني أمساء األطراف يف الربوتوكول اليت مل تصدق بعد على تعديل أو أكثر على  طفيفاً  تعديالً 
  الربوتوكول.

  ييم لحالة أعمالها، بما في ذلك آخر التطوراتعروض أفرقة التق  - رابعاً 
ُقدِّمت عروض، يف إطار هذا البند، من ممثلي فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق   -٢٠٦

  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية اخلاصة باهلالونات التابعة هلذا الفريق.
وّخلص املواضيع اليت سوف  ٢٠١٤نيومان حالة تقييم فريق التقييم العلمي لعام  وأوضح السيد بول  -٢٠٧

تعاَجل فيه. وقدَّم أيضًا موجزًا ملعلومات جديدة بشأن رابع كلوريد الكربون وبشأن مركَّب الكربون الكلوري 
  .)RC-316c(فلوري 
وأوضح املواضيع اليت  ٢٠١٤ئية لعام وقدَّم السيد نيغل بول حتديثًا عن حالة فريق تقييم اآلثار البي  -٢٠٨

  سوف يتناوهلا هذا التقييم.
التكنولوجيا والتقييم  فريقل ٢٠١٤للعام  حملة عامة عن حالة تقييمربز جيوقدَّم السيد المربت كو   -٢٠٩

املرنة والصلبة، وجلنة اخليارات التقنية  اوىوعرض حتديثًا عن أعمال جلنة اخليارات التقنية للرغ االقتصادي
  واملضخات احلرارية.  اهلواء ضخات التربيد وتكييفملربوميد امليثيل وجلنة اخليارات التقنية ل
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بعد ذلك قدَّم السيد دانيل فردونيك تقريرًا عن أعمال جلنة اخليارات التقنية اخلاصة باهلالونات   -٢١٠
ا مع منظمة الطريان املدين الدويل فيما يتعلق    نتاج اهلالونات.إمن التدرجيي  بالتخلصوتعاو

  ذا التقرير موجزات للعروض املقّدمة من األشخاص الذين قّدموها. الثالثوترد يف املرفق   -٢١١
  األطراف علماً باملعلومات املقّدمة. توأحاط  -٢١٢

عرض مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال   -  خامساً 
 جنة التنفيذية وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوقعن أعمال الل

قدَّم السيد سياو سوجيي (الصني)، رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدِّد األطراف عرضًا بشأن   -٢١٣
والستني أنشطة اللجنة منذ انعقاد االجتماع الثالث والعشرين لألطراف، متضّمنًا اجتماعي اللجنة السادس 

وقال إن اللجنة التنفيذية وافقت يف اجتماعيها  (UNEP/OzL.Pro.24/9)والسابع والستني. وّخلص التقرير 
تتضمن اعتزام من املشاريع واألنشطة اإلضافية  ١٠١السادس والستني والسابع والستني على ما جمموعه 

واخلاصة باملواد املستنِفدة لألوزون. وبلغ ًا من املواد اخلاضعة للمراقبة طن ٥٢٢مقدار  منتدرجيي التخلص ال
 ٣ ٢٧٣ ٢٠٣دوالراً، مبا يف ذلك مبلغ  ٤٠ ٣٧٩ ٠٧٧إمجايل األموال املعتمدة للمشاريع واألنشطة 

دوالرات من أجل تكاليف دعم الوكاالت. وذَكر أيضًا أن اتفاقًا مت التوصُّل إليه بشأن نظام جديد 
وق املتعدد األطراف وهو ما سيشّجع الوكاالت املنفِّذة على مواصلة للتكاليف اإلدارية فيما يتعّلق بالصند

مشاركتها يف عملية بروتوكول مونرتيال ويكفل تنفيذًا يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة ملشاريع 
  .٥من املادة  ١التدرجيي يف البلدان العاملة مبقتضى الفقرة  التخلص
أيضًا فيما يتعّلق بالتربعات غري املسّددة من االحتاد الروسي، وبعد  وجرى حتقيق مزيد من التقدُّم  -٢١٤

، يف دفع تعّهداته املعَلنة ٢٠١٣مناقشة أخرى، أصبح االحتاد الروسي مستعدًا ليبدأ، ابتداًء من سنة 
َفت للصندوق املتعّدد األطراف يف أقرب وقت مستطاع عندما يتم االنتهاء من العمليات املالية واالتفاق. ولَ 

، الذي ُقدِّم )UNEP/OzL.Pro.24/9(أيضًا انتباه األطراف إىل املرفق الثاين بتقرير الصندوق املتعّدد األطراف 
. وقال إن هذا العنصر الوارد يف التقرير السنوي للجنة التنفيذية اعُترب، يف ضوء ١٦/٣٦استجابة للمقرر 

ارير السنوية للجنة التنفيذية مستقبًال بالتايل لن تتضّمن بعد التقييم احلايل لآللية املالية، أنه اكَتَمل وأن التق
  اآلن هذا املرفق.

 اتبة فيما يتعّلق خبفض مرّكبارقللبقرب موعد تطبيق أول تدبري اللجنة التنفيذية ًا من وإدراك  -٢١٥
التخلُّص التدرجيي  ، ركَّزت اهتمامها على التأكيد على توفري التمويل خلطط إدارةةفلوري ةاهليدروكلوري الكربون

بع سايف أكرب عدد ممكن من البلدان. وفيما يتعلق باالجتماع ال ةفلوري ةاهليدروكلوريالكربون  اتمرّكبمن 
من بروتوكول مونرتيال املرافق األساسية  ٥من املادة  ١طرفًا عامًال مبقتضى الفقرة  ١٢٦ وضع، والستني

خطة من تلك اخلطط اخلاصة  ٢٠ة املشمولة بالتقرير على لتنفيذ تلك األنشطة. ومتت املوافقة خالل الفرت 
، وال يتبّقى بعد تقدمي البيانات إىل ةفلوري ةاهليدروكلوريالكربون  اتمرّكبمن التدرجيي  التخلصبإدارة 

 التخلصخطط إلدارة  ٦للجنة التنفيذية سوى متويل املرحلة األوىل العالقة بشأن  الثامن والستنياالجتماع 
  .ةفلوري ةاهليدروكلوريالكربون  اتمرّكبمن  التدرجيي
واضطلعت اللجنة التنفيذية أيضًا بأنشطة لتنفيذ مقررات اجتماع األطراف الثالث والعشرين،   -٢١٦

يف  ةفلوري ةاهليدروكلوريالكربون  اتمرّكبمن التدرجيي  التخلصوبعضها أثّر على التنفيذ الفعلي ألنشطة 
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نة التنفيذية بعد ذلك عدداً من املقررات اخلاصة بالسياسات، واليت يرد وصفها البلدان النامية. واختذت اللج
  وبعضها يرد على النحو املبنيَّ أدناه. UNEP/OzL.Pro.24/9بشكل أكَمل يف الوثيقة 

على وجود بدائل منخفضة التكلفة ملركبات الكربون اهليدروكلورية  وأتاحت النتائج اليت دللت عملياً   -٢١٧
ا تعترب حلوالً  ىقطاع الرغاو  فلورية يف ممكنة  للجنة التنفيذية بأن تدرس عمليات اإلحالل املمكنة اليت بدا أ

دف تكنولوجيا اإلحالل املردودة التكاليف صفرية إمكانية استنفاد األوزون ومنخفضة إمكانية  تفي عملياً 
اء حتريات إضافية ووضع مفهوم للتكلفة االحرتار العاملي. بيد أن األمر يتطلب يف حالة اهليدروكربونات إجر 

للتحول  اليت تلقت متويالً  ى. وبالنسبة للمنشآت يف قطاع الرغاو املزج ةالسابق اتاهليدروكربون بوليوالتبشأن 
، فإن التمويل الكامل للتكاليف اإلضافية املستوفية للشروط للمرحلة يةفلور  يةالكربون الكلور  اتعن مركب

على  كلورية فلورية سيكون مقصوراً خالية من مركبات الكربون اهليدرو تكنولوجيا  الثانية من التحول إىل
. وسيجري النظر يف التمويل الكامل للتكاليف ٢٠٠٧سبتمرب قبل أيلول/ اخلطوط واملعدات اجلديدة املنشأة

 اإلضافية املستوفية للشروط للمرحلة الثانية من التحول إىل التخلص التدرجيي من مركب الكربون
ب يف البوليول املستورد كل على حدة شريطة أن تلتزم األطراف حبظر استرياد ١٤١ - اهليدروكلوري فلوري
  أو يف نظم مشكلة بالكامل. ب سائباً ١٤١- هليدروكلوري فلوريمركب الكربون ا

 ة إىلمستند بوليوالت سابقة املزجكما نظرت اللجنة التنفيذية يف مشاريع التتبع اليت استخدمت   -٢١٨
ا. وكانت اللجنة التنفيذية ١٤١-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ب من أجل جتنب ازدواجية حسا

ب، أو متوسط الكمية، املتضمنة يف ١٤١- كمية مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريتنظر يف طرق خلصم  
ا البلدان يف سنة أو سنوات معية املزج السابق اتاهليدروكربون بوليوالت نة، من نقطة بداية اليت صدر

للجنة  ثامن والستنياستهالكها املستويف للشروط. وستختم املداوالت حول هذه القضية يف االجتماع ال
للتكنولوجيا البديلة املختارة، قد تكون بعض التكاليف  التنفيذية. كما خلصت اللجنة التنفيذية إىل أنه تبعاً 
وتكييف اهلواء مستوفية  ربيدبادالت احلرارة يف قطاع التاملتصلة بإعادة التجهيز بالعدد من أجل تصنيع م

للشروط كتكاليف إضافية. بيد أنه ال يزال يتعني البت يف مدى ما تعترب به هذه التكاليف مستوفية للشروط 
ظر يف طرق تعظيم الفوائد املناخية العائدة على التخلص التدرجيي من مركبات نوإضافية. كما جرى ال

أنه يتعني االتفاق على وسائل أكثر فعالية لتعظيم  ، رغمربيدكلورية فلورية يف قطاع صيانة التالكربون اهليدرو 
. كما واصلت وكاالت التنفيذ البحث عن طرق مبتكرة لتعبئة املوارد ربيدالفوائد املناخية يف قطاع صيانة الت

  فلورية.و ن الكلور لتعظيم الفوائد املناخية من التخلص التدرجيي املتسارع من مركبات الكربو 
ورغم أنه كان ال يزال هناك بعض قضايا السياسات املعلقة بالنسبة لقطاع إنتاج مركبات الكربون   -٢١٩

بغية استكمال وضع مبادئ توجيهية  علقةاهليدروكلورية فلورية، فقد جرت مناقشات بشأن األمور غري امل
اع استعراض مشروع التقرير النهائي للتدقيق التقين لقطلقطاع إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومت 

كلورية فلورية يف الصني خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير. وكانت تلك املسائل إنتاج مركبات الكربون اهليدرو 
مبثابة قضايا عاجلة ختلق حلكومة الصني وصناعتها حتديات بشأن الوفاء بأهداف رقابة بروتوكول مونرتيال 

  .٢٠١٥و ٢٠١٣الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عامي  ملركبات
 وقال إن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ينفذ برناجماً  ،بعد ذلك بالنيابة عن وكاالت التنفيذ وتكلم  -٢٢٠

حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من  طناً  ٦٥ ٤٩٥ أسفر عن التخلص التدرجيي من نبلدا ١٠٦يف أكثر من 
مليون دوالر،  ٦٣٠ة لألوزون ولديه منح مرتاكمة من الصندوق املتعدد األطراف تبلغ قيمتها املواد املستنفد
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باملائة منها. ويواصل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مساعدة البلدان الشريكة له يف  ٨٧,٤مت صرف 
مونرتيال. كما أنيط االستمرار يف االمتثال، أو العودة إليه، ومن مث يساهم يف التنفيذ الفعال لربوتوكول 

كلورية فلورية ت الكربون اهليدرو بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي إعداد خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبا
ج تقييم سالمة خمتلف البدائل م، جيري تنفيذها كلها يف الوقت الراهن. كما استكمل الربنابلداً  ٤٢من أجل 

  البولرييثان والبولرييثان املشكل بالبثق.الصديقة للمناخ لعناصر النفخ يف قطاعي 
بتنفيذ أكرب عدد من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات  برنامج األمم املتحدة للبيئةويقوم   -٢٢١

، يف إطار برنامج األمم املتحدة للبيئةالكربون اهليدروكلورية فلورية للبلدان املنخفضة االستهالك. وواصل 
من  ٥من املادة  ١متثال الذي وضعه، توفري الدعم لألطراف العاملة مبوجب الفقرة برنامج املساعدة على اال

بروتوكول مونرتيال بشأن القضايا املتصلة باالمتثال وبناء قدرات وحدات األوزون الوطنية على تنفيذ براجمها 
  اخلاصة باألوزون.

إلدارة التخلص التدرجيي من  خططاً وقد وضعت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)   -٢٢٢
من بروتوكول  ٥ من املادة ١تعمل مبوجب الفقرة  بلداً  ٦٩مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من أجل 

ا على الوفاء بأهداف جتميد استهالك مركبات الكربون اهليدروكلو  رية فلورية يف أول كانون مونرتيال ملساعد
. وأقرت جلنة التنفيذ منذ االجتماع الثالث والعشرين ٢٠١٥الثاين/يناير  أول كانونو  ٢٠١٣الثاين/يناير 

طن  ٣٩١,٩٠تقوم اليونيدو بتنفيذها من أجل التخلص التدرجيي من  جديداً  مشروعاً  ٥٩لألطراف متويل 
.  ٥من املادة  ١تعمل مبوجب الفقرة  بلداً  ٤١حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابة يف 

من  كما أعد اليونيدو ونفذ مشاريع ممولة من خالل الصندوق املتعدد األطراف بشأن التخلص السليم بيئياً 
  املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون واملعدات احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون.

 درجيي من زهاءإىل جنب مع البلدان الشريكة له، على التخلص الت وعمل البنك الدويل، جنباً   -٢٢٣
طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من املواد املستنفدة لألوزون يف إطار الصندوق املتعدد  ٣٠٠ ٠٠٠

طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون إضافية يف إطار مرفق البيئة العاملية. وكان  ٢٣٠ ٠٠٠ األطراف ومن
بعد أن جرى احتساب تأثري االحرتار العاملي  مقدار التخلص التدرجيي الصايف من املواد املستنفدة لألوزون

مليار طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون اليت مت  ١,٢٢احملتمل للبدائل اليت بدأ استخدامها يعادل زهاء 
جتنبها. وركز البنك الدويل، منذ االجتماع الثالث والعشرين لألطراف، على وضع خطة جديدة إلدارة 

الكربون اهليدروكلورية فلورية من أجل الصني، حيث أن التخلص التدرجيي  التخلص التدرجيي من مركبات
كلورية فلورية له أمهية بالغة للبلدان املستهلكة مبنتجات مركبات الكربون اهليدرو  حسن التوقيت من اإلمداد

طها حىت تفي بأهداف التخلص التدرجيي يف املرحلة األوىل من خط ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 
  إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.

، قال إن مجيع الوكاالت أقامت احتفاالت مشهودة مبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرين وختاماً   -٢٢٤
 لربوتوكول مونرتيال وأنه، كرئيس للصندوق املتعدد األطراف، انبهر بالتعاون الفعال القائم بني األطراف وهو
ما يعترب السمة املميزة لربوتوكول مونرتيال. وقال إن روح التعاون هذه هي اليت جعلت بروتوكول مونرتيال 

  بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى. يقف شاخماً 
  باملعلومات املقدمة. أحاطت األطراف علماً   -٢٢٥
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  بيانات رؤساء الوفود  - سادساً 
درجت حسب ترتيب أبيانات بدىل رؤساء وفود االطراف التالية أاملستوى، اثناء اجلزء الرفيع   -٢٢٦
يب والدول االعضاء فيه، زامبيا، و : مدغشقر، الصني، الواليات املتحدة االمريكية، االحتاد االور إلقاءها

ا، يري ندي، فيجي، كمبوديا، زمبابوي، نيجو وكرانيا، إندونيسيا، الكرسي الرسويل، بور أبوليفيا، اليابان، 
وغندا، مالديف، أاالسالمية)، كينيا،  -يران، (مجهورية إفارية)، يالبول -الربازيل، االردن، فنزويال، (مجهورية.

نيكية، مالوي، مجهورية يمبيق، كرواتيا، اجلمهورية الدوما، اليمن، غينيا، الفلبني، موز كرييباسنيبال، السودان،  
نغو الدميقراطية، باكستان، العراق، و بنغالديش، مجهورية الك ، كندا،شيتل - تنزانيا املتحدة، صربيا، تيمور 

  ديفوار، شيلي، واهلند.وت وا، ماليزيا، منغوليا، باالو، بنما، كغنيكارا
نظمة العاملية لإلرصاد اجلوي، فريقية، وممثل املألممثلي كل من جمموعة البلدان ا أيضاً لقى ببيان او   -٢٢٧

  لنباتات.مني االتفاقية الدولية حلماية اأو 
خذوا الكلمة، احلكومة السويسرية وشعبها على استضافتها أوشكر ممثلي مجيع االطراف الذين   -٢٢٨

مانة الصندوق املتعدد أوزون و ألمانة األالجتماع احلايل، وشكر كثريون منهم برنامج االمم املتحدة للبيئة و 
صحاب أواملنظمات الدولية وغريها من فرقة التقييم أاالطراف والوكاالت املنفذة والبلدان الصناعية و 

ا يف ت   مني جناح االجتماع ويف جناح تطوير الربوتوكول وتنفيذه.أاملصلحة، لألدوار اليت قاموا 
جدد ممثلون كثريون التأكيد على التزامهم بأهداف الربوتوكول وتعديالته. حيث وصف كثريون   -٢٢٩

التدابري السياساتية والتشريعية واملؤسسية  اوردو أوجب الربوتوكول و مب ممنهم اجلهود اليت بذلوها للوفاء بالتزاما
م تفتخر بأعرب الكثري من املمثلني أجل دعم تلك اجلهود. و أمن  توالرباجمية اليت وضعت ونفذ ا أن بلدا

ى حققت احلدود القياسية املنصوص عليها يف الربوتوكول للتخلص من خمتلف املواد املستنفدة لألوزون، عل
حيان يف وقت سابق للجداول ألويف كثري من ا ،سبيل املثال مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات

يواصلوا بنفس املعدل مبا يف ذلك فيما يتعلق بالتخلص املخطط  أنعتزامهم االزمنية املنصوص عليها واكدوا 
ا متكنت من وضع أىل إطراف عديدة أشارت أله من مركبات الكربون اهليدركلورية فلورية. ويف هذا الصدد، 

وتشغيل خططها إلدارة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ووصفوا جمموعًة عريضة من املبادرات اليت 
نشاء نظم استرياد وتصدير ونظم إاد املستنفدة لألوزون، مشلت هذه اختذوها لدعم القضاء على املو 

ات بني القطاعني العام واخلاص، تدريب وبناء القدرات وتطوير الشراكللحصص وتعزيز التنسيق املؤسسي وال
وضح العديد من املمثلني أذلك من خالل النظام التعليمي. و ي العام مبا يف ألية للتمويل وإزكاء الر آنشاء إو 
ا للرقابة على املواد املستنفدة لألوزون يف اطار الربوتوكول هي جزء من الت أن زام عام اجلهود اليت يبذلو

ج كلي يتم يف إإىل  احلاجةإىل  شار بعضهمأو  ،بالتنمية املستدامة ومحاية البيئة وصحة االنسان طاره إتباع 
القتصادي والروحي دماج احلماية البيئية مبا يف ذلك العناية بطبقة االوزون، يف النسيج االجتماعي واإ

م للشركاء واملاحنني العرب العديد من املمثلني عن امتنأخرياً أللمجتمع ككل. و  دوليني الذين ساعدوهم يف ا
  مساعيهم.

أزجيت كلمات الثناء والتهنئة لربوتوكول مونرتيال مبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرين للتوقيع على   -٢٣٠
اهر الذي حققه بجناز الإلوسلط كثري من املمثلني الضوء على ا .١٩٨٧يلول/سبتمرب أ ١٦االتفاق يف 
ًا مثريًا لألعجاب يف حتقيق طار تنظيمي حقق جناحإوله على التصديق ويف وضع وتطبيق  حصالربوتوكول يف

درجة جناح الربوتوكول جيال احلاضرة واملقبلة وقد بلغت ألضرار على طبقة االوزون، ملنفعة األزالة اإهدف 
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اك ادراك واسع النطاق قد كان هنخرى. و ألمنوذجًا لتشغيل الصكوك البيئية املتعددة االطراف اأحدًا جعله 
برز أفرقة التقييم دورًا حامساً. كما أجنازات العلمية اليت مهدت ملا حققه الربوتوكول الذي القته فيه إلن اأب
سهمت يف جناح الربوتوكول مبا يف ذلك وضع االلتزامات امللزمة قانونيًا وتوفريه أحد املمثلني العناصر اليت أ

ليات ذات كفاءة آقيق التقدم التكنولوجي، وتشغيل تاح فرصة حتأالذي مر ألللمرونة ودينامية هيكله ا
  لالمتثال والدعم املايل.

يضعف محاس أن  النجاح الذي حققه الربوتوكول يف السابق ال ينبغين إ وقال العديد من املمثلني  -٢٣١
ه لضمان استمرار محاية يتعني القيام ب الحجم العمل الكبري الذي ال يز إىل  االطراف يف الربوتوكول بالنظر

طار الربوتوكول، ومتاشيًا مع إنشطة املقامة يف ألان إ طبقة االوزون يف املستقبل. وقال عدد من املمثلني
مم ألفاقية ايها اتفخرى، مبا ألنشطة الصكوك اأوثق مع أاالجتاهات املؤسسية الراهنة، ينبغي تنسيقها بشكل 

املنافع املشرتكة اليت حتققت يف جمال املناخ بفضل التخلص إىل  النظراملناخ، وبتغري ن أطارية بشإلاملتحدة ا
ديد تغري املناخ.من املواد املستنفدة لأل   وزون وخطورة 

طراف ذات أللية تتمكن بفضلها اآطراف بوصفه ألبرز كثري من املمثلني دور الصندوق املتعدد اأو   -٢٣٢
شكال أحلة انتقال من استقالل فرص احلصول على التمويل و و االقتصادات اليت متر مبر أاالقتصادات النامية 

على الوكاالت  أيضاً عدد آخر من املمثلني أثىن املتعلقة بالتخلص من املواد. و  خرى ملشاريعهاألاملساعدة ا
م يممثلون آخرون يف استنتاجات تقييرى عمال هامة للغاية على املستوى القطري. و أاملنفذة ملا تقوم به من 

تعد وزون ألمحاية انظام حمورية يف جناح  ةعتباره مؤسسباطراف أليؤكد قيمة الصندوق املتعدد االذي  ستقلامل
تكون أن  لكفالة امرًا يدعو للتشجيع. وحث العديد من املمثلني البلدان املتقدمة على مضاعفة جهودهأ

هداف أت تصرفه لدعم للصندوق، بوصفة الدعامة الرئيسية يف جناح الربوتوكول، املوارد الكافية حت
قرب بداية اجلدول الزمين املعجل للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية إىل  النظروخباصة الربوتوكول، 

تؤخذ يف االعتبار أن  الظروف االقتصادية اليت تعيشها فرادى البلدان ينبغيأن  فلورية. وقال ممثل آخر
دد االطراف بدًال من معاملة البلدان النامية كما لو كانت حبساب تكاليف املشاريع يف اطار الصندوق املتع

  جمموعة كبريًة واحدة.
ومن املواضيع الرئيسية اليت برزت يف الكثري من بيانات البلدان هو اهلدف الرئيسي التايل للربوتوكول   -٢٣٣

ممثلي االطراف من  عرب عددأالكربون اهليدروكلورية فلورية. و وهو على وجه التحديد التخلص من مركبات 
قد ال يكونا كافيني املوارد و الوقت ن أن من الربوتوكول عن قلقهم ازاء م ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 

نسبة بوختفيضها  ٢٠١٣لالمتثال الكامل للتجميد الوشيك ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام 
برز العديد منهم أل للتخلص من هذه املادة. و جزمين املعمبقتضى اجلدول ال ٢٠١٥يف املائة حبلول عام  ١٠

عناصر دائمة من قبيل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الوحدات الوطنية لألوزون. إىل  احلاجة
تقلل من املواد أن  اأمور احلامسة كفالة اعتماد تكنولوجيات صديقة للبيئة من شألذلك من اإىل  وباإلضافة
تبذل ن أ خرى للبيئة. وقال ممثل واحد بضرورةألضرار باملكونات األدث احتُ أن  ألوزون دوناملستنفدة ل

احلكومات ودوائر الصناعة جهودًا متواصلة، مبا يف ذلك يف تطوير تكنولوجيات جديدة ويف البحوث يف 
جم يف البلدان ن وجود الشركات الكثرية الصغرية واملتوسطة احلإجمال البدائل وتطويرها. وقال ممثل آخر 

تؤخذ أن  نه ينبغيإولوجيات البديلة. وقال ممثل آخر النامية تشكل عقبًة بشكل خاص يف تطبيق التكن
أن  جانب اجلدوى االقتصادية والتقنية للبدائل وذلك لضمانإىل  وضاع الفردية لألطراف بعني االعتبارألا
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املسؤوليات املشرتكة وإن كانت  أمهية مبدأستمرار الكثري من املمثلني على االفرتة االنتقالية واقعية. وشدد 
ا خالل الفرتة احلامسة املقبلة وذلك  متباينة، فيما حث آخرون كثريون البلدان املاحنة على القيام مبسؤوليا

  مني توفري املوارد املستقرة واملنتظمة.ألت
ب اعتماد تكنولوجيات بعرب كثري من املمثلني عن قلقهم من زيادات اإلحرتار العاملي بسأ  -٢٣٤

فلورية يف عملية التحول من تكنولوجيات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.  يةمركبات الكربون اهليدروكلور 
إىل  يأراء متباينة حول دور بروتوكول مونرتيال يف ذلك الصدد، حيث توجد جمموعة تذهب يف الر آوهناك 

طار الربوتوكول، وبالتعاون مع الصكوك إتدابري املناسبة يف حذف االضرار على حتمل مسؤوليتها واختاذ ال
حداث أاملواد ذات القدرات العالية على أن  خرىأخرى، التصدي ملعاجلة الوضع، فيما ترى جمموعة ألا

تغري املناخ وبروتوكول كيتو بشـأن طارية إلاالحرتار العاملي تقع يف نطاق اختصاص اتفاقية االمم املتحدة ا
اليت عالن بايل، وهو النتيجة إخر الضوء على آتعاجل يف ذلك االطار. وسلط ممثل أن  ا وينبغيالتابع هل

جًا إزاء هذه املس لة يستحق االهتمام يف  أخلص اليها االجتماع الثالث والعشرين لألطراف العتباره ميثل 
ا علكونه يروج الستخدام بدائل للمواد املستنفدة ل حداث االحرتار العاملي، إى ألوزون تتسم باخنفاض قدر

مناقشة هذه ن إ ضافأيف االسواق. و  ةوتكون جمدية اقتصادياً، غري ضارة بيئيًا وجمدية تكنولوجيًا ومتوافر 
مشل أتوفر فيه العمل بشكل يأن  منا ينبغيإو عدم تعديله و أال تنحصر يف تعديل الربوتوكول أن  لة ينبغيأاملس

هذه ن إ حد املمثلني لدولة جزرية صغرية ناميةأاملستنفدة لألوزون. وقال  مانًا للموادأثر أكلتطوير بدائل 
 ثار البيئيةآلشتداد اابتحديات هائلة، حيث تؤدي  هةمامي يف تأثريات تغري املناخ ومواجألالدول حتتل املركز ا

طراف ألابعض أن  لة، مما حيز يف النفسأنشؤ عقبات اقتصادية واجتماعية. ويف ظل خطورة هذه املسإىل 
ا يف الوقت الذي ميكن فيه ن وزون مألتتحقق منافع مشرتكة كبرية للمناخ ولطبقة اأن  تتخلى عن مسؤوليا

  جراءات السليمة.إلختاذ ااخالل 
وتكلم عدد من املمثلني عن التحديات اليت ستواجه بروتوكول مونرتيال. ومن بني املسائل اليت   -٢٣٥

ة ملحة إلجياد بدائل الستخدامات معينة لربوميد امليثيل، واستمرار حاجوعلى وجه التحديد وجود ثريت أ
حتسني نظم استعادة املواد وإعادة إىل  وجود مصارف وخمزونات ضخمة للمواد املستنفدة لألوزون، واحلاجة

 دراجإمواصلة التعزيز املؤسسي، وحتدي إىل  راق، واحلاجةإلغمشكلة االجتار غري املشروع وا تدويرها وتنامي
احللول املبتكرة يف ميدان التكنولوجيات البديلة، واملشاكل اليت تواجه البلدان ذات املناخات احلارة يف 

استهالك إىل  نتباهالف اهلواء. ووجه ممثلو بعض الدول اجلزيرة الصغرية النامية ايا اخلاصة بالتربيد وتكياقطاع
جنبية اليت ترسو على موانيها باعتبارها من التحديات ألمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بواسطة السفن ا

  املتزايدة فيما يتعلق باالمتثال.
يتخذه الربوتوكول مستقبًال أن  الدور الذي ميكنإىل  عم، ينظر العديد من املمثلنيأوعلى مستوى   -٢٣٦

لتعاون بني الصكوك دراك ألمهية زيادة الشراكة واإدي واجتماعي سريع التغري. وهناك يف سياق بيئي واقتصا
خرى ألنشطة معينة يف ألاحلصول على التمويل واملوارد اأن  الدولية واىل زيادة تفعيل التعاون االقليمي. كما

زمات اليت تواجه ألحد املمثلني عن اأمرًا يبعث على القلق. وتكلم أزمات ألبيئة عاملية متزايدة التعقيد وا
رتفاع مستوى سطح البحر وحث املعاهدات والصكوك االقسرية و جرة هلالبشرية حالياً، مبا يف ذلك الفقر وا

البيئية مبا فيها بروتوكول مونرتيال، على التفكري اخلالق لكفالة توجيه االهتمام الكامل ملسائل حقوق 
ا مبا يف ذلكإلا ج حيقق قدراً  نسان يف مداوال سعة من ان التآزر ويضم جمموعًة و كرب مأعن طريق اعتماد 
  اب املصلحة.صحأ
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يفوار وكينيا عن استعداد حكومتيهما الستضافة االجتماع اخلامس والعشرين ت دعرب ممثال كو أ  -٢٣٧
  .٢٠١٣يف بروتوكول مونرتيال لعام  لألطراف
ني املنظمة وبروتوكول التعاون الفعال الذي حتقق بإىل  ية لإلرصاد اجلويةشار ممثل املنظمة العاملأ  -٢٣٨

ن االطار العاملي خلدمات املناخ الذي إامهة الرصد والبحوث يف جناح ذلك التعاون. وقال برز مسأمونرتيال و 
جراءات منسقة إختاذ اجل أقامة شراكات من إداة قوية لتوفري خدمات املناخ و أن يكون أيبشر ب نشئ مؤخراً أ

  ونظامية على مستويات خمتلفة عاملية وحملية.
اهلدف من االتفاقية هو محاية النباتات واحملاصيل أن  ماية النباتاتتفاقية الدولية حلاالمني أوضح أ  -٢٣٩

ن مت بعد سنوات أعن سعادته بعلن أمن الغذائي والتجارة والتنمية ومحاية البيئة. و ألالربية يف العامل وتعزيز ا
احلجر  جمال استخدام بروميد امليثيل ألغراضيف بروتوكول مونرتيال و مانيت االتفاقية أمن التعاون بني 

مانتني رمسيًا يف مذكرة تفاهم. وفيما استمرت ألتأطري العالقة بني ا واستعماالت ما قبل الشحن، مت مؤخراً 
 يهدف مقرراً  أيضاً ختذت ايد امليثيل، استعمال برومضع الرتتيبات اخلاصة باستخدام طراف يف االتفاقية تألا

الوزون وجيري اختاذ خطوات متنوعة على الصعد ثاره السالبة على طبقة اآدىن حد من أإىل  التقليلإىل 
 هاطراف يف االتفاقية معاً ببذل قصارى جهدألمانة واألقليمية والدولية لتنفيذ ذلك املقرر. وتلتزم اإلالوطنية وا

ء ييف ش مانتان لن يكون جمدياً ألنه مهما اشتغلت اأالربوتوكول يف ذلك اجملال. ويرى يف مواصلة التعاون مع 
صحاب املصلحة على املستوى الوطين. وبدون تلك أراءات اليت تتخذوها احلكومات وغريها من جإلدون ا

  مانتني جمرد حرب على ورق ال غري.ألجراءات ستكون مذكرة التفاهم بني اإلا

تقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات الموصي باعتمادها في   -  سابعاً 
  العشرين لألطرافاالجتماع الرابع و 

فرقة أطراف للجهود الكبرية اليت بذلتها لرؤساء ألشكر الرئيسان املشاركان للجزء التحضريي ا  -٢٤٠
االا خرين العاملني وراء ألمانة لعملها املمتاز ومهنيتها وللمرتمجني الشفويني وللموظفني اواأل تصال لقياد

ثناء ذلك أشادوا مبشاريع املقررات اليت متت املوافقة عليها أطراف، و ألالكواليس ملا قاموا به من تيسري لعمل ا
  طراف.ألاجلهد لكي يعتمدها اجتماع ا

  تاريخ ومكان انعقاد االجتماع الخامس والعشرين لألطراف لبروتوكول مونتريال  - ثامناً 
ما وكرانيا، أديفوار و ت نقل ممثال كو   -٢٤١ ض املقدمة من ثناء اجلزء الرفيع املستوى، العرو أخالل بيانا

حكومتيهما الستضافة االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. وبعد التشاور بني 
كرانيا شرف استضافة االجتماع اخلامس أو عطاء إليفوار مشكورًة ت دمني التنفيذي، وافقت كو ألاملمثلني وا

االجتماع السادس والعشرين  ، وعرضت بدًال عن ذلك استضافة٢٠١٣والعشرين لألطراف يف عام 
يعقد االجتماع اخلامس والعشرون لألطراف أن  طراف علىأل. وتبعاً لذلك اتفقت ا٢٠١٤لألطراف يف عام 

  وكرانيا.أيف  ٢٠١٣كتوبر أول/ألتشرين ا٢٥ىل إ ٢١يف الفرتة من 

  خرىأمسائل   -  تاسعاً 
  ستوى.ثناء اجلزء الرفيع املأخرى أطراف أي مسائل ألمل تتناول ا  -٢٤٢
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  اعتماد المقررات التي يتخذها االجتماع الرابع والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال  -  عاشراً 
  :يلي ما إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر  -٢٤٣

: حالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديالت لندن وكوبنهاغن ٢٤/١المقرر 
  لبروتوكول مونتريالومونتريال وبيجين 

يشري مع الرضى إىل التصديق الشامل على اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، وبروتوكول   - ١
مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، وتعديل لندن لربوتوكول مونرتيال، وتعديل كوبنهاغن 

  طرفاً لكل منها؛ ١٩٧لربوتوكول مونرتيال، بواقع 
، بلغ عدد األطراف اليت ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦ضًا إىل أنه بتاريخ يشري أي  - ٢

 ١٨٣طرفاً، وعلى تعديل بيجني لربوتوكول مونرتيال  ١٩٣صدقت على تعديل مونرتيال لربوتوكول مونرتيال 
  طرفاً؛

 ،والبحرين ،وبابوا غينيا اجلديدة ،اإلسالمية) -  وإيران (مجهورية ،حيث إكوادور  - ٣
وليبيا، واململكة  ،وكينيا ،وكازاخستان ،وجيبويت ،وتشاد ،املتعددة القوميات) -وبوليفيا (دولة  ،ناوبوتسوا

وهاييت على أن تصّدق على تعديلي مونرتيال وبيجني، أو تقبلها أو تنضم  ،وموريتانيا ،العربية السعودية
  إليها، وأن تراعي ضرورة مشولية املشاركة لضمان محاية طبقة األوزون.

من بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتعديل بيجين  ٤من المادة  ٨تطبيق الفقرة  :٢٤/٢لمقرر ا
المتعددة القوميات) وتشاد وكينيا  - وبوليفيا (دولةالبحرين لبروتوكول مونتريال على إكوادور و 

  ونيكاراغوا وهايتي
  :أنه  تنص علىمن بروتوكول مونرتيال اليت ٤من املادة  ٨الفقرة  وقد وضع يف اعتباره  

 بغض النظر عن أحكام هذه املادة، جيوز السماح بالواردات والصادرات املشار إليها يف’’

أو إليها إذا قررت الربوتوكول ثالثًا من هذه املادة من أي دولة غري طرف يف هذا  ٤إىل  ١الفقرات 
 ٢ألف إىل  ٢واملواد  ٢ادة ألحكام امل األطراف يف اجتماع هلا أن هذه الدولة متتثل امتثاًال كامالً 

ذا ا قدمت بيانات    ،‘‘٧املعىن كما هو حمدد يف املادة  طاء من هذه املادة، وأ
املتعددة القوميات) وتشاد وكينيا ونيكاراغوا  - إكوادور والبحرين وبوليفيا (دولة بأن  وإذ يسلم

ا ستبذل ما يف وسعها  قد أخطرت األمانة بأن عمليات تصديقها على تعديل بيجني جارية وهاييت وأ
  الستكمال تلك اإلجراءات بأسرع وقت ممكن،

املتعددة القوميات) وتشاد وكينيا  - إكوادور والبحرين وبوليفيا (دولة ألن  وإذ يعرب عن أسفه
، مل تتمكن من التصديق على تعديل بيجني قبل اليوم األخري لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف وهاييت

  ه من جهود،رغم ما بذلت
إكوادور أنه على الرغم من أن جلنة التنفيذ مل تنظر على وجه اخلصوص يف وضع  وإذ يالحظ

من  ٤من املادة  ٨املتعددة القوميات) وتشاد وكينيا وهاييت يف سياق الفقرة  -  والبحرين وبوليفيا (دولة
ع والعشرين لألطراف يشري اىل أن مجيع فإن تقرير جلنة التنفيذ املقدم اىل االجتماع الراببروتوكول مونرتيال، 
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من الربوتوكول،  ٤طاء واملادة  ٢ىل إألف  ٢واملواد من  ٢هذه األطراف هي يف حالة امتثال كامل للمادة 
ذا املعىن وفق ما هو حمدد يف املادة  ا قدمت بيانات    ،٧مبا يف ذلك تعديل بيجني للربوتوكول، وأ

إكوادور والبحرين ربوتوكول، فإن المن  ٧ملقدمة مبوجب املادة أنه استنادًا إىل البيانات ا  - ١
واملواد  ٢ ادةيف حالة امتثال كامل للم املتعددة القوميات) وتشاد وكينيا ونيكاراغوا وهاييت -  وبوليفيا (دولة

  من الربوتوكول، مبا يف ذلك تعديل بيجني للربوتوكول؛ ٤طاء واملادة  ٢ألف إىل  ٢من 
من الربوتوكول تنطبق على  ٤من املادة  ٨ءات املنصوص عليها يف الفقرة أن االستثنا  - ٢

اعتباراً من أول كانون  املتعددة القوميات) وتشاد وكينيا ونيكاراغوا وهاييت -  إكوادور والبحرين وبوليفيا (دولة
  ؛٢٠١٣الثاين/يناير 
 ٢ملشار إليها يف الفقرة من هذا املقرر واالستثناءات ا ١أن أجل القرار الوارد يف الفقرة   - ٣

  من هذا املقرر ينتهي بنهاية االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف؛
 ٤ من املادة ٩الوارد يف الفقرة ‘‘ الدولة غري الطرف يف هذا الربوتوكول’’أن مصطلح   - ٤

ون ُملزمة من الربوتوكول اليت مل توافق على أن تك ٥من املادة  ١ينطبق على الدول العاملة مبوجب الفقرة 
 ٣١من هذا املقرر، ما مل تكن تلك الدولة قد قامت، حبلول  ٢بتعديل بيجني واليت مل تدرج يف الفقرة 

  ، مبا يلي:٢٠١٣آذار/مارس 
إخطار األمانة باعتزامها التصديق على تعديل بيجني أو االنضمام إليه أو قبوله يف أقرب   (أ)
  وقت ممكن؛

ا يف حال  (ب) طاء  ٢ألف إىل  ٢واملواد من  ٢ة امتثال كامل للمادة أن تكون قد شهدت بأ
  من الربوتوكول، املعدل مبوجب تعديل كوبنهاجن؛ ٤واملادة 

أن تكون قد قدمت بيانات مبوجب الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) أعاله إىل األمانة، ويف   (ج)
إىل حني ‘‘ هذا الربوتوكولالدولة غري الطرف يف ’’هذه احلالة فإن تلك الدولة تقع خارج نطاق تعريف 

اختتام االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف، كما أن أمانة األوزون ستنشر املعلومات املقدمة على موقعها 
  نرتنت يف غضون أسبوع من استالمها.على اإل

نظمات امليشمل كل الدول و ‘‘ الدولة غري الطرف يف هذا الربوتوكول’’أن مصطلح   - ٥
  األخرى اليت مل توافق على أن تكون ُملزمة بتعديل بيجني؛االقتصادي للتكامل اإلقليمية 
أن أي دولة مل توافق على أن تكون ُملزمة بتعديل بيجني وتسعى للحصول على استثناء    - ٦

من الربوتوكول بعد االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ميكنها  ٤من املادة  ٨وفق ما هو مبني يف الفقرة 
ل تقدمي طلب إىل أمانة األوزون قبل بداية اجتماع جلنة التنفيذ الذي يسبق مباشرًة فعل ذلك من خال

اجتماع األطراف، وأن األمانة ستخطر اللجنة بأي طلب من هذا النوع، وأن اللجنة ستستعرض البيانات 
ات الرامية وستضع توصيًة لكي تنظر فيها األطراف، وأن مثل هذه الطلب ٧ذات الصلة املقدمة وفقًا للمادة 

  سنوياً.سيُنظر فيها  ٤من املادة  ٨للحصول على استثناء وفق ما هو مبني يف الفقرة 

  ٢٠١٣تعيينات االستخدامات الضرورية للمواد الخاضعة للرقابة لعام  ٢٤/٣المقرر 
إىل العمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات  إذ يشري مع التقدير

  تقنية الطبية التابعة له، ال
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، أن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة ٤/٢٥، وفقًا للمقرر وإذ يضع يف اعتباره
فرت بدائل جمدية تقنياً ايعترب مؤهًال إلعفاء االستخدامات الضرورية إذا تو  االستنشاق باجلرعات املقننة ال

  الصحية، واقتصادياً ومقبولة من الناحية البيئية و 
إىل االستنتاج الذي توصل إليه الفريق بوجود بدائل مقبولة تقنيًا ألجهزة االستنشاق  وإذ يشري

بعض الرتكيبات العالجية ملعاجلة الربو يف باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية 
  زمن، ومرض انسداد الشعب اهلوائية امل
لمواد اخلاضعة لل الفريق وتوصياته بشأن إعفاءات االستخدامات الضرورية حتلي وإذ يضع يف اعتباره

تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم لعالج الربو ومرض انسداد الشعب اهلوائية لللرقابة 
  املزمن، 

 تقليل يف ٥ من املادة ١بالتقدم املستمر الذي أحرزته عدة أطراف عاملة مبوجب الفقرة  وإذ يرحب
والذي  اعتمادها على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية

  استحداث البدائل وحصوهلا على املوافقة التنظيمية وطرحها يف األسواق،  يصاحب
لرابع املعلومات اإلضافية اليت قدمتها الصني لألطراف أثناء االجتماع ا وإذ يضع يف اعتباره

والعشرين لألطراف فيما يتعلق باستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف الطب الشعيب الصيين يف 
  املناطق النائية،
باملستويات  ٢٠١٣يأذن بإنتاج واستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام   - ١

ات املقننة ملعاجلة الربو ومرض انسداد الالزمة لتلبية االستخدامات الضرورية يف أجهزة االستنشاق باجلرع
  الشعب اهلوائية املزمن، كما هو مبني يف مرفق هذا املقرر؛

تعيينات أن تقدم للجنة اخليارات التقنية الطبية لليطلب إىل األطراف اليت تقدم طلبات   - ٢
واملقررات  ٤/٢٥املقرر الستخدامات الضرورية وفقاً للمعايري احملددة يف امعلومات متكنها من تقييم تعيينات 

  تعيينات االستخدامات الضرورية؛ الالحقة ذات الصلة الواردة يف دليل طلب
أن على  ٢٠١٣يشجع األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية يف عام   - ٣

خزونات اليت تنظر يف احلصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة الصيدالنية بصورة أولية من امل
فرة يف متناول اليد، شريطة أن تستخدم تلك املخزونات وفقًا للشروط اليت اتكون فيها تلك املركبات متو 

  ؛٧/٢٨من املقرر  ٢حددها اجتماع األطراف يف الفقرة 
يشجع األطراف اليت لديها خمزونات من املرتبة الصيدالنية من مركبات الكربون الكلورية   - ٤

 ٢٠١٣فر للتصدير إىل األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية لعام ان أن تتو فلورية اليت ميك
ذه الكميات و    ؛٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١التصال يف موعد ال يتجاوز اهة جبأن تبلغ أمانة األوزون 

 تفاصيل املخزونات احملتمل توافرها يشبكالعلى موقعها  تنشريطلب إىل األمانة أن   - ٥
  ؛من هذا املقرر ٤املشار إليها يف الفقرة 

توخي املرونة الكاملة يف احلصول على كمية بتلتزم األطراف املدرجة يف مرفق هذا املقرر   - ٦
مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة الصيدالنية إىل احلد الالزم لتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات 
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، إما من الواردات أو من املنتجني احملليني أو من من هذا املقرر ١به يف الفقرة املقننة، وفقًا ملا هو مأذون 
  املخزونات املوجودة؛

أي منتجات  بيعأو  طرحيطلب إىل األطراف أن تنظر يف سن ضوابط حملية حلظر   - ٧
ىت وأن  ح، جديدة من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية

  كانت تلك املنتجات موافق عليها من قبل؛
ا اإلدارية اخلاصة بتسجيل منتجات أجهزة   - ٨ يشجع األطراف على تسريع عمليا

االستنشاق باجلرعات املقننة من أجل التعجيل باالنتقال إىل البدائل اخلالية من مركبات الكربون الكلورية 
  .فلورية

مركبات الكربون الكلورية  ٢٠١٣ مرة أخرى يف عام يطلب إىل الصني، إذا كانت ستعني  -٩
فلورية لالستخدام يف الطب الشعيب الصيين يف املناطق النائية، أن تقدم املزيد من املعلومات عن عدم توفر 
البدائل يف املنطقة، واجلهود املبذولة للتخلص التدرجيي من هذا االستخدام واملعلومات املهمة األخرى 

  .كامالً   كن جلنة اخليارات التقنية الطبية من تقييم هذه احلالة تقييماً الضرورية اليت مت
 مرفقال

كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية المأذون بها لالستخدامات الضرورية في أجهزة االستنشاق 
  ٢٠١٣بالجرعات المقننة لعام 

  (باألطنان املرتية)
  ٢٠١٣  فاطر األ

  ٣٨٨ ٨٢  الصني
  ٢١٢  االحتاد الروسي

ألغراض  ١١٣  - إعفاء االستخدامات الضرورية لمركب الكربون الكلوري فلوري: ٢٤/٤المقرر 
 التطبيقات الفضائية في االتحاد الروسي

إىل أن اللجنة املعنية باخليارات التقنية للمواد الكيميائية قد خُلصت إىل أن التعيني الذي  إذ يشري
، مبا يف ذلك ٤/٢٥هلية لالستخدامات الضرورية مبوجب املقرر تقدم به االحتاد الروسي يستويف معايري األ

  ة،ية والصحيالبيئالناحيتني ن عدم وجود بدائل أو مواد بديلة متاحة وجمدية تقنياً واقتصادياً أو مواد مقبولة م
إىل أن اللجنة املعنية باخليارات التقنية للمواد الكيميائية أوصت بتسريع اجلهود  وإذ يشري أيضاً 

بذولة الستخدام بدائل مالئمة، والبحث عن مواد متوافقة مع البدائل، واعتماد معدات مصممة حديثاً امل
  يف غضون اجلدول الزمين املتفق عليه،  ١١٣ -إلمتام التخلص التدرجيي من مركب الكربون الكلوري فلوري 

ائية إىل أن االحتاد الروسي قد قدم يف تعيني اإلعفاء لالستخدامات الض وإذ يشري رورية خطة 
ائيًا الستخدام  ٢٠١٦وحدد عام ، ١١٣ - للتخلص التدرجيي من مركب الكربون الكلوري فلوري موعداً 

  هذا املركب يف التطبيقات املذكورة، 
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إىل أن االحتاد الروسي يواصل بذل اجلهود الستخدام مواد مذيبة بديلة، سعياً  وإذ يشري أيضاً 
يف قطاع الصناعة الفضائية تدرجييًا إىل   ١١٣ - كربون الكلوري فلوريلتخفيض استهالكه من مركب ال

  ، ٢٠١٥طناً مرتياً كحد أقصى يف عام  ٧٥كمية قدرها 
طنًا مرتيًا من  ٩٥يأذن بإعفاء لالستخدامات الضرورية إلنتاج واستهالك كمية قدرها   - ١

، بغرض استخدامها يف تطبيقات ٢٠١٣يف االحتاد الروسي يف عام  ١١٣ -  مركب الكربون الكلوري فلوري
  مركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع الصناعة الفضائية؛

بذل اجلهود ملتابعة اخلطة النهائية للتخلص التدرجيي  أن يواصليطلب إىل االحتاد الروسي   - ٢
وبة من مركب تقصّيه إلمكانية استرياد النوعية املطل أن يواصلو  ١١٣ -  من مركب الكربون الكلوري فلوري

بغرض تلبية احتياجات صناعته الفضائية من املخزونات العاملية املتاحة،  ١١٣ -  الكربون الكلوري فلوري
وفقًا ملا أوصت به اللجنة املعنية باخليارات التقنية للمواد الكيميائية التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم 

 االقتصادي.

  ٢٠١٤لحرجة لبروميد الميثيل لعام إعفاءات االستخدامات ا: ٢٤/٥المقرر 
ا فريق  إذ يالحظ مع التقدير االقتصادي وجلنة اخليارات التكنولوجيا والتقييم األعمال اليت قام 

 التقنية املعنية بربوميد امليثيل التابعة له،

بالتخفيض الكبري يف تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل يف الكثري من  قرّ وإذ ي
  راف،األط

  ،١٧/٩من املقرر  ١٠الفقرة إىل  يشريوإذ 
مطالبة رجة احلالستخدامات لمجيع األطراف اليت عينت إعفاءات  إىل أن يشري أيضاً وإذ 

ا باستخدام اإلطار احملاسيب املتفق عليه يف االجتماع السادس عشر  عن بالغباإل بيانات خمزونا
  لألطراف،

ثيل لالستخدامات احلرجة إال إذا مل يتهالك بروميد املأال يسمح بإنتاج واس بضرورة قرّ وإذ ي
يف  احلالية لربوميد امليثيل املوجودالكمية الكافية والنوعية املناسبة من املخزونات بفر بروميد امليثيل اتو ي

  ،املصارف أو املعاد تدويره
تأخذ يف الستخدامات احلرجة أن ا اتبأن على األطراف العاملة مبوجب إعفاء أيضاً  يقرّ وإذ 

الية لربوميد امليثيل املوجود فر بروميد امليثيل بكمية كافية ونوعية مناسبة من املخزونات احلااالعتبار مدى تو 
أو  لالستخدامات احلرجة املصارف أو املعاد تدويره عند منح الرتاخيص بإنتاج واستهالك بروميد امليثيل يف

  اإلذن أو التصريح بذلك،
خرى لربوميد امليثيل عد اآلن لتعينات استخدامات حرجة أاليا لن تسعى ببأن أسرت  وإذ يقر أيضاً 

استخدام جزء من ما هو خمصص هلا  ىالستخدامه يف قطاع األرز وبالتايل ينبغي أن ينظر إىل املوافقة عل
  على أنه أمر استثنائي لن يتكرر. ٢٠١٣يف عام  ٢٠١٤لعام 

 أو تقنياً  ق الفراولة اجلارية ليست جمدية اقتصادياً إىل أن النظم العاملة بدون تربة لسو  وإذ يشري
  على الوجه الكامل حىت اآلن يف أحناء أسرتاليا وكندا، 
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جاً  وإذ يشري كذلك حلساب املساحة  شامالً  إىل أن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل تتخذ 
جاً  ريكية وأن السلطات التنظيميةيف الواليات املتحدة األم ة بربوميد امليثيل يف كاليفورنيااملتعلق  تتخذ 

  ،هكتاراً  ١٥٠وأن التباين يف هذه النهج أدى إىل وجود فرق يصل إىل  ،يطبق من أعلى إىل أسفل
بأن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وعلى وجه التحديد جلنة اخليارات التقنية  وإذا يسلم

ر علمية، ومستقلة وراسخة وينبغي جلميع األطراف أن تلتزم لربوميد امليثيل التابعة للفريق، يعد تقاري
  باحرتام نتائج هذه األعمال،

مرفق هذا  مناملبّينة يف اجلدول باء  ٢٠١٤مبستويات اإلنتاج واالستهالك لعام  يسمح  -  ١
 رهنًا بالشروط املنصوص عليها يف هذا املقرر املقرر والالزمة لتلبية احتياجات االستخدامات احلرجة،

، ومع إدراك أن اجتماع ، وبقدر ما تكون تلك الشروط منطبقة١/٤ -  ا.ا ومقرر االجتماع االستثنائي
، ٩/٦األطراف قد يوافق على مستويات إضافية لإلنتاج واالستهالك وعلى فئات استخدام، وفقاً للمقرر 

مرفق  مناجلدول ألف املبّينة يف  ٢٠١٤فئات االستخدامات احلرجة املتفق عليها لعام  وذلك فيما خيص
 ؛هذا املقرر لكل طرف

يوافق، يف إطار عملية االنتقال النهائية للخروج من قطاع األرز، على أن تقوم أسرتاليا   -  ٢
طنًا من بروميد امليثيل لإلعفاء الذي حصلت عليه لالستخدامات  ١ ١٨٧بتحويل كمية تصل إىل 

عبأ، على أن تقتطع أي كميات حتول إىل عام الستخدامه يف تبخري األرز امل ٢٠١٣احلرجة إىل عام 
ا يف عام  ٢٠١٣ ذه الكمية ٢٠١٤من خمصصا ، وعلى أن تضمن أسرتاليا إبالغ أمانة األوزون 

  بكامل الشفافية؛
كميات بروميد امليثيل الالزمة ل أن تسعى إلصدار تراخيصاألطراف  جيب على  -  ٣

ذه الكميات أو ختصيصها على النحو املنصوص هل اتأو تصرحي اتنو ذألالستخدامات احلرجة أو إصدار 
 مرفق هذا املقرر؛ منعليه يف اجلدول ألف 

يوافق مبوجب و يقّر باملسامهة املتواصلة خلربات جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل،   - ٤
نه يتعني على االقتصادي، على أالتكنولوجيا والتقييم من اختصاصات فريق  ١- ٤الفرع  عليه ينصما 

ا يف إطار عملية توافق يف اآلراء ُجترى خالهلا مناقشات مستفيضة بني مجيع أعضاء تضع اللجنة أن  توصيا
ا؛ وضعيف  املالئمة اللجنة، وأن عليها أن تكفل مشاركة األعضاء من ذوي اخلربة  توصيا

التزامه  جيدد لديه إعفاء لالستخدامات احلرجة متت املوافقة عليه أنكل طرف على    - ٥
 (ب) ١ سيما املعيار املنصوص عليه يف الفقرة الو ، ٩/٦ من املقرر ١ املعايري الواردة يف الفقرة تطبيق بضمان

 اتأو التصرحي اتنو ذلربوميد امليثيل أو األ ةرجاحل اتستخدامالخيص ااتر إصدار ، عند ٩/٦ من املقرر‘ ٢’
موعد أقصاه األوزون عن تنفيذ هذا البند يف  كل طرف تقدمي تقرير إىل أمانة ويُطلب إىل، هلا
  ؛شباط/فرباير عن السنوات اليت ينطبق عليها هذا املقرر ١

أسرتاليا اختاذ مجيع اخلطوات املناسبة ملواصلة استكشاف فرص التحول و يطلب إىل كندا   -٦
فراولة اجلارية وكفالة إطالع ، مبا يف ذلك الزراعة بدون تربة يف حالة سوق الواقتصادياً  إىل بدائل جمدية تقنياً 

  جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل بالكامل على هذه اجلهود؛
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الواليات املتحدة األمريكية اختاذ مجيع اخلطوات املناسبة ملواصلة استكشاف  يطلب إىل  -٧
اخليارات التقنية  فرص التحول إىل بدائل جمدية تقنيا واقتصاديا، يف حالة فاكهة الفراولة وضمان إطالع جلنة

  لربوميد امليثيل بالكامل على هذه اجلهود؛
التقييم االقتصادي أن يكفل لدى دراسته التعيينات حتليل التكنولوجيا و يطلب إىل فريق   - ٨

والقوانني الوطنية ودون الوطنية واحمللية على احتمال استخدام بدائل بروميد امليثيل وأن يدرج يف  اللوائحتأثري 
  ن التعيينات لالستخدامات احلرجة توصيفاً لذلك التحليل؛تقريره ع

 ةفعال نظماً  تطبقالستخدامات احلرجة على أن ا اتحيث األطراف العاملة مبوجب إعفاء  - ٩
  .اتاإلعفاء مبوجبتكديس بروميد امليثيل املنتج  حتول دون

  مرفقال
  اجلدول ألف

  ٢٠١٤فئات االستخدامات الحرجة المتفق عليها لعام 
  ألطنان املرتية)(با

  )١,١٨٧)، األرز (٢٩,٧٦٠(اجلارية  فراولةلاسوق   أسرتاليا
  )٥,٢٦١((جزيرة األمري إدوارد) اجلارية لفراولة ا، سوق )٥,٠٤٤(الطواحني   كندا

)، ٢٢,٨٠٠)، الطواحني ومنشآت معاجلة األغذية (٠,٧٤٠السلع األساسية (  الواليات املتحدة األمريكية
  )٤١٥,٠٦٧)، حقول الفراولة (٣,٧٣٠( حلم اخلنزير املقدد

  اجلدول باء
ا لعام     ٢٠١٤مستويات اإلنتاج واالستهالك املسموح 

  (باألطنان املرتية)
  ٣٠,٩٤٧  أسرتاليا

  ١٠,٣٠٥  كندا

  (أ)٤٤٢,٣٣٧  الواليات املتحدة األمريكية

 ناقصاً املخزونات املتاحة.  ) أ(

  : استخدامات المواد الوسيطة٢٤/٦المقرر 
من بروتوكول مونرتيال اليت تقضي، من مجلة أمور أخرى، باإلبالغ  ٧إىل املادة  كذلك  وإذ يشري

  عن كميات املواد اخلاضعة للرقابة اليت تستخدم كمواد وسيطة، 
الذي حددت فيه األطراف، من بني مجلة أمور أخرى،  ،٧/٣٠من املقرر  ١إىل الفقرة  وإذ يشري

تبلغ عن كميات املواد املستنفدة لألوزون اليت ُتستورد من أجل أنه يتعني على البلدان املستوردة أن 
استخدامها كمواد وسيطة، وأن يتعهد املستوردون، قبل التصدير، للمصدرين بااللتزام باستخدام املواد املعنية 

  للغرض املذكور، 
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واد أن الكميات الضئيلة من املالذي أوضحت فيه األطراف  ،٤/١٢إىل املقرر  وإذ يشري أيضاً 
الناجتة عن اإلنتاج غري املقصود أو العرضي أثناء عملية التصنيع، أو من املواد الوسيطة غري  املستنفدة لألوزون

املتفاعلة، أو من استخدامها كعوامل تصنيع موجودة يف مواد كيميائية كشوائب نزرة، أو تنبعث أثناء صناعة 
من  ١من املادة  ٤الوارد يف الفقرة  املستنفدة لألوزون ةتعريف املادباملنتج أو تداوله، تعترب غري مشمولة 

  بروتوكول مونرتيال،
قد حث األطراف على اختاذ خطوات للتقليل إىل احلد  ،٤/١٢إىل أن املقرر  لكوإذ يشري كذ

األدىن من انبعاثات هذه املواد، مبا يف ذلك خطوات من قبيل جتنب توليد هذه االنبعاثات، أو خفض 
أو إدخال تغيريات على العمليات، أو االحتواء، أو للرقابة تخدام تكنولوجيات عملية االنبعاثات باس

  التدمري،
عن  يشجع األطراف على تبادل املعلومات عن البدائل املعروفة اليت جيري تطبيقها بدالً   -١

  زون يف استخدامات املواد الوسيطة؛املواد املستنفدة لألو 
امات ملواد وسيطة على أن تتبادل املعلومات عن يشجع األطراف اليت لديها استخد  -٢

م  االنظم املطبقة لديها يف حتديد احلالة اليت يعترب فيها أي استخدام معني ملادة مستنفدة لألوزون استخد
ويف حتديد و/أو رصد احلاويات املطروحة يف األسواق واملخصصة الستخدامات املواد  كمادة وسيطة

  اإلبالغ أو الوسم؛ الوسيطة، ومثال ذلك اشرتاطات
يؤكد أن استخدام رابع كلوريد الكربون يف إنتاج مونومر كلوريد الفاينل عن طريق التحليل   - ٣

احلراري لثاين كلوريد اإليثيلني يف العمليات اليت خضعت لتقييم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف 
  طة؛، يعترب استخداماً كمادة وسي٢٠١٢تقريره املرحلي لعام 

يطلب إىل األطراف اليت لديها مرافق إلنتاج مونومر كلوريد الفاينل يستخدم فيها رابع    - ٤
، أن تبادر إىل تقدمي هذه ٢٣/٧كلوريد الكربون ومل تقدم بعد املعلومات املطلوبة من األطراف يف املقرر 

إذا كان االستخدام يف مرفق كي يتسىن له تبني ما   ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٨املعلومات إىل الفريق قبل تاريخ 
  معني هو استخدام كمادة وسيطة أو كعامل تصنيع؛

 المعلومات اإلضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون: ٢٤/٧المقرر 

إىل تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف  إذ يشري
بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء لدى اجتماعه الثالثني بشأن 

اليت لديها درجات حرارة حميطة مرتفعة وظروف تشغيل فريدة  ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ، ١٩/٨وذلك استناداً إىل الطلب الوارد يف املقرر 

لفريق التكنولوجيا والتقييم  ٢٠١٢لثاين من التقرير املرحلي لعام مع التقدير باجمللد ا وإذ حييط علماً 
  ، ٢٣/٩الذي جاء استجابة للمقرر  االقتصادي
أن يقوم، بالتشاور مع خرباء من خارج  يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -١

ئل والتكنولوجيات إذا اقتضت الضرورة، باستكمال املعلومات عن البدا ،الفريق من ذوي االختصاص
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إعداد مشروع تقرير ينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه املوجودة يف القطاعات املختلفة، و 
ائي يقدم إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يتضمن ما يلي:   الثالث والثالثني وتقرير 

، ، واجملربة تقنياً توفرة جتارياً يصف مجيع البدائل املتوفرة للمواد املستنفدة لألوزون امل  ) أ(
ا يف نواحي الكفاءة ، مع مراعاةوالسليمة بيئياً  والصحة والسالمة، والبيئة، والفعالية  ،اخلواص اليت تتميز 

يف ظروف ارتفاع درجات احلرارة احمليطة واكتظاظ الكثافة السكانية يف  التكاليفية، واستخدامها مبا يف ذلك
 دن؛املناطق احلضرية يف امل

 املعلومات املقدمة يف تقارير الفريق السابقة عن البدائل قيد التطوير؛ يستكمل   ) ب(

حمل املواد  حيدد احلواجز والقيود القائمة اليت حتول دون اعتماد بدائل معينة سليمة بيئياً   (ج)
  ؛املستنفدة لألوزون وتداوهلا جتارياً 

ات البيئية السالبة اليت ميكن أو كان يضع، إن أمكن، تقديرات حلجم البدائل ذات التأثري   (د)
ا على السواء  ٥أو القضاء عليها من جانب األطراف غري العاملة باملادة  ميكن جتنبها واألطراف العاملة 

  لألوزون؛ ةيف جمرى عملية التخلص من املواد املستنفد
ية فلورية يف ر كلو و يدر ملركبات الكربون اهل حيدد الفرص املتاحة النتقاء البدائل السليمة بيئياً   (ه)

  املستقبل؛
يدعو الفريق إىل أن يضع يف االعتبار أي معلومات مهمة تقدمها األطراف إىل األمانة إلعداد   -٢

  من هذا املقرر. ١ التقرير املطلوب مبوجب الفقرة

اختصاصات ومدونة قواعد سلوك ومبادئ توجيهية بشأن اإلفصاح وتضارب المصالح : ٢٤/٨المقرر 
 لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة التابعة لهلفريق ا

فريق التكنولوجيا  إىل، الذي طلبت فيه األطراف ٢٣/١٠من املقرر  ١٧إىل الفقرة  إذ يشري
ادئ التوجيهية والتقييم االقتصادي أن ينقح مشروع مبادئه التوجيهية بشأن التنحي، مع إيالء االعتبار للمب

احملافل املتعددة األطراف، وأن يقدم تلك املبادئ التوجيهية إىل الفريق العامل املفتوح سائر املماثلة املتبعة يف 
  العضوية للنظر فيها يف اجتماعه الثاين والثالثني، 

طراف، أللجتماع الثامن االإىل اختصاصات الفريق املبينة يف املرفق اخلامس لتقرير  وإذ يشري أيضاً 
  ،١٨/١٩بصيغتها املعدلة باملقرر 

الذي طلبت فيه األطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم  ،٢٣/١٠املقرر  إىل وإذ يشري كذلك
  ه،اختصاصاتيقدم اقرتاحا الستكمال  االقتصادي أن

فريق وسري عمله، وعلى وجه التحديد بشأن اجلهود البشأن تنظيم  ٧/٣٤إىل املقرر  وإذ يشري
، بغية حتسني اخلربة والتوازن ٥من املادة  ١ية إىل زيادة مشاركة خرباء األطراف العاملة مبوجب الفقرة الرام

  اجلغرافيني،
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إىل أن اللجنة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أنشأت جلنة معنية بتضارب املصاحل  وإذ يشري
اقية استكهومل اعتمدت بدورها إجراءات للتعامل مع وأن جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة التابعة التف

  تضارب املصاحل،
جيعل  التابعة لهاملؤقتة الفرعية  اتواهليئ وجلان اخليارات التقنيةأن دور الفريق  وإذ يضع يف اعتباره

م كأعضاء يف من الضروري جتّنب أي تضارب حىت ولو كان ظاهريًا بني مصاحل األعضاء فر  ادى وواجبا
  الفريق،

املؤقتة الفرعية  اتواهليئ ان اخليارات التقنيةوجلأن من مصلحة الفريق  وإذ يضع يف اعتباره أيضاً 
  الل االلتزام الدقيق باختصاصاته،التابعة له احلفاظ على ثقة اجلمهور يف نزاهته من خ

وح أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم إىل الفريق العامل املفت  - ١
يف املستقبل،  جلان اخليارات التقنية التابعة له العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني توصيات حول تكوين

  واضعاً يف االعتبار عبء العمل املتوقع؛
أن يوافق على االختصاصات والسياسة املتعلقة بتضارب املصاحل واإلفصاح لفريق   - ٢

وأي هيئات فرعية مؤقتة تشكلها هذه  له يارات التقنية التابعةالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخل
بدًال من االختصاصات املنصوص عليها يف املرفق اخلامس  ،األجهزة، على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر

  لتقرير االجتماع الثامن لألطراف، بصيغته املعدلة.
التابعة له إطالع  اخليارات التقنية تصادي وجلانقيطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم اال  -٣

ا التشغيلية املوحدة.األطراف    على إجراءا
 مرفق

اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المؤقتة 
  التابعة له

  نطاق العمل  -  ١
ا فريق التكنولوجيا والتقييم اال تتمثل من  ٦املهام احملددة يف املادة  يفقتصادي املهام اليت يضطلع 

ا من وقت آلخر يف اجتماعات األطراف. بروتوكول مونرتيال، عالوة على املهام اليت يُ  طلب منه القيام 
يُقّيم الفريق  . والوالتوصيات عندما يُطلب منه ذلك حتديداً  ويقوم الفريق بتحليل وتقدمي املعلومات التقنية

يوصي بالسياسات. ويقدم الفريق املعلومات التقنية واالقتصادية املتصلة  السياسات كما الالقضايا املتعلقة ب
األنظمة  يصدر الفريق حكمًا بشأن مزايا اخلطط أو االسرتاتيجيات أو بالسياسات. وعالوة على ذلك، ال

  الوطنية أو مدى جناحها.
بقرار من األطراف.  فاق عليهاولالضطالع بربنامج عمله، تنشأ جلان خيارات تقنية ويتم االت  

إنشاء هيئات فرعية مؤقتة كلما دعت احلاجة إىل ذلك.  وجيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أيضاً 
دف إىل   طلبات معينة من األطراف. تلبية وعادة ال تستمر هذه اهليئات ألكثر من عام واحد و
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  الحجم والتوازن  ١- ٢
٠-١-٢  

يف املائة تقريباً  ٥٠) تبلغ نسبته ١( ٥ق متثيل لألطراف العاملة مبوجب املادة هو حتقي عاماهلدف ال
   يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية ومتثيل مناسب للخربة يف البدائل املختلفة

  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ١-١- ٢
مبا يف  عضواً، ٢٢ -١٨ وجيا والتقييم االقتصادي حنوينبغي أن يكون حجم عضوية فريق التكنول
يشمل الرؤساء لكي يتسىن له العمل بفعالية. وينبغي أن  ذلك رئيسان مشاركان أو ثالثة رؤساء مشاركني،

من كبار  ٤- ٢املشاركني للجان اخليارات التقنية؛ وجيب أن يضم رئيسني مشاركني لكل جلنة خيارات تقنية و
 للجان اخليارات نيالرؤساء املشاركون للفريق أو الرؤساء املشاركال تتوفر يف خربة حمددة  اخلرباء يف جماالت

  ، مع مراعاة التوازن بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف.التقنية
ويفضل أال يعمل الرؤساء املشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي رؤساء للجان اخليارات   

  التقنية يف نفس الوقت.
  لجان الخيارات التقنية  ٢-١- ٢

وجيب ملء مناصب  .ينبغي أن يكون لكل جلنة من جلان اخليارات التقنية رئيسان مشاركان
 وتوازن اخلربات. والتوازن بني اجلنسني مبا يعزز التوازن اجلغرايف الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية

جان اخليارات التقنية التابعة له، تشكيل تلك اللجان، حبيث وسيتوىل الفريق، من خالل الرؤساء املشاركني لل
ا شاملة،  ،واملتوقعة ملناسبةا خلرباتايتجلى يف التشكيل توازن  لكي تكون تقارير تلك اللجان ومعلوما

  وموضوعية، وحمايدة من حيث السياسات.
  الهيئات الفرعية المؤقتة  ٣-١- ٢

الفرعية املؤقتة، بالتشاور مع الرؤساء  هدي هيئاتسيشكل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصا
املناسبة، لكي تكون تقارير تلك اهليئات  املشاركني لتلك اهليئات، حبيث يتجلى يف التشكيل توازن للخربات

ا شاملة، وموضوعية، وحمايدة من حيث السياسات. وسيقوم الفريق، من خالل الرؤساء املشاركني  ومعلوما
ا حتديد للهيئات الفرعية ا ملؤقتة، بتقدمي وصف يف تقارير اهليئات الفرعية املؤقتة يبني الكيفية اليت مت 

تشكيلتها. ولن يصبح أعضاء اهليئات الفرعية املؤقتة الذين ليسوا بالفعل أعضاء يف فريق التكنولوجيا والتقييم 
   اهليئات الفرعية املؤقتة.االقتصادي، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون، أعضاء يف الفريق حبكم عملهم يف

  الترشيحات  ٢- ٢
  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ١-٢- ٢

أن تقدم الرتشيحات للعضوية يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك  جيب
مانة عن فرادى األطراف إىل األمن ترشيحات الرؤساء املشاركني للفريق، وللعضوية يف جلان اخليارات التقنية، 

طريق جهات االتصال الوطنية لكل طرف. وستقدَّم هذه الرتشيحات إىل اجتماع األطراف للنظر فيها. 
وسيكفل الرؤساء املشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن تكون جهات االتصال الوطنية يف 

فريق، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون الطرف املعين موافقة على أي مرشح حمتمل حيدده الفريق للتعيني يف ال
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وال جيوز أن يكون عضو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان  للفريق وللجان اخليارات التقنية.
  اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة ممثًال حالياً ألحد األطراف يف بروتوكول مونرتيال.

  هيئات الفرعية المؤقتةلجان الخيارات التقنية وال  ٢-٢- ٢
تام مع التشاور الب جلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة لعضويةمجيع الرتشيحات  تتم
  الوطنية للطرف املعين. تصالجهات اال

لعضوية جلان اخليارات التقنية (ما عدا ترشيحات الرؤساء املشاركني لتلك  تتقدم الرتشيحا
راف أو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجيوز للرؤساء املشاركني للجان بواسطة فرادى األطاللجان) 

ات لعضوية  ترشيحمياخليارات التقنية أن يقرتحوا على فرادى األطراف خرباء للنظر يف ترشيحهم. وجيوز تقد
شاركني لفريق تة، (مبا يف ذلك الرؤساء املشاركني هلذه اهليئات) من قبل الرؤساء املاهليئات الفرعية املؤق

  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.
  تعيين أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ٣- ٢

متاشيًا مع اعتزام األطراف إجراء استعراض دوري لتشكيلة فريق التقييم، يعنيِّ اجتماع األطراف 
وجيوز أن يعيد اجتماع األطراف  .أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ملدة ال تزيد عن أربع سنوات

لفرتات إضافية تصل إىل أربع سنوات لكل فرتة  ،الطرف املعين تعيني أعضاء الفريق بناء على ترشيح من
فضًال  والتوازن إضافية. وعلى األطراف، عند تعيني أعضاء الفريق أو إعادة تعيينهم، أن تكفل االستمرارية

  عن معدل معقول لتجدُّد األعضاء.
  الرؤساء المشاركون  ٤- ٢

لدى ترشيح وتعيني الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات 
  التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة، ينبغي أن تنظر األطراف يف العوامل التالية:

ق ينبغي أن تكون للرؤساء املشاركني خربة أو مهارات يف إدارة اهليئات التقنية وتنسي  ) أ(
ا وبناء توافق اآلراء فيها، عالوة على حيازة اخلربة التقنية يف اجملاالت ذات الصلة؛   شؤو

، عادة، أال يعمل الرؤساء املشاركون ألي جلنة خيارات تقنية كرؤساء مشاركني ألي يينبغ  ) ب(
  جلنة خيارات تقنية أخرى؛

االقتصادي رؤساء مشاركني  ينبغي أال يكون الرؤساء املشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم  (ج)
  ؛للجنة خيارات تقنية

وجيوز للرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية أن   (د)
  يقرتحوا على فرادى األطراف خرباء للنظر يف ترشيحهم.

  تعيين أعضاء لجان الخيارات التقنية  ٥- ٢
عضواً. ويقوم بتعيني أعضاء جلان اخليارات  ٢٠لتقنية من حنو تتألف كل جلنة من جلان اخليارات ا

تزيد على  التقنية الرؤساء املشاركون هلذه اللجان، بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، لفرتة ال
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 تباتباع اإلجراءات اخلاصة بالرتشيحا أربع سنوات. وجيوز أن يعاد تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية
  لفرتات إضافية تصل إىل أربع سنوات لكل فرتة إضافية.

  الهيئات الفرعية  ٦- ٢
جيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تعيني هيئات فرعية تقنية مؤقتة إلعداد تقارير عن 

 تعيني هذه اهليئات الفرعية قضايا حمددة ذات أمد حمدود. وجيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
املؤلفة من خرباء تقنيني وأن حتلها عندما ال تستدعي الضرورة وجودها، وذلك رهنًا بإعادة النظر من جانب 
األطراف. وفيما يتعلق باملسائل اليت ال ميكن أن تعاجلها جلان اخليارات التقنية القائمة واليت تتسم بطابع فين 

ن يطلب من األطراف إنشاء جلنة خيارات تقنية ومستمر، ينبغي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أ
جديدة لتلك املسائل. ويلزم لتأكيد بقاء أي هيئة فرعية مؤقتة توجد ملدة تزيد على سنة واحدة صدور قرار 

  من اجتماع األطراف.
  إنهاء التعيين  ٧- ٢

ت الفرعية املؤقتة جيوز ألعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلنة اخليارات التقنية، واهليئا
خطار خطي حسبما هو مناسب إىل الرؤساء املشاركني لفريق لتخلي عن مناصبهم يف أي وقت عرب إا

  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة اخليارات التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة والطرف املعين.
يف الفريق أو جلان اخليارات التقنية  جيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيل أي عضو

أو اهليئات الفرعية املؤقتة، مبا يف ذلك رؤساء تلك األجهزة، بأغلبية ثلثي أصوات فريق التكنولوجيا والتقييم 
ويبلغ االقتصادي. وللعضو املفصول احلق يف االستئناف إىل اجتماع األطراف التايل عن طريق األمانة. 

   املعين بإقالة الفريق ألي عضو. الرئيسان املشاركان العضو
  اإلحالل  ٨- ٢

إذا ختلى أحد أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون للجان 
، مبا يف ذلك يف حالة إقالته أو إقالتها بواسطة اخليارات التقنية، عن منصبه أو أصبح غري قادر على العمل

ُرشِّح، أن يعني، بصفةييم االقتصاديفريق التكنولوجيا والتق
  ، جاز للفريق، بعد التشاور مع الطرف امل

مؤقتة، بديًال من بني أعضاء أجهزته للفرتة اليت تنتهي بانعقاد اجتماع األطراف التايل، إذا لزم ذلك إلكمال 
اءات املُبينة يف الفقرة عمل الفريق. وتّتبع يف تعيني عضو بديل يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اإلجر 

٢-٢.  
  المبادئ التوجيهية للترشيحات ومصفوفة الخبرات  ٩- ٢

سيضع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية مبادئ توجيهية لرتشيح اخلرباء 
مصفوفة من جانب األطراف. وسيقوم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية بنشر 

يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية، من أجل  الالزمةيف اخلربات  اخلربات املتاحة
تيسري تقدمي ترشيحات مناسبة من جانب األطراف. وجيب أن تتضمن املصفوفة ضرورة التوازن اجلغرايف 

وستشمل املصفوفة االسم  ملتاحة والالزمة.والتوازن يف اخلربات وأن توفر معلومات متسقة عن اخلربات ا
لبدائل املختلفة. ويكفل فريق التكنولوجيا والتقييم ايف جمال  مبا يف ذلك املطلوبة،واخلربة احملددة  واالنتماء
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يف السنة  مرة االقتصادي/جلان اخليارات التقنية، كل عامًال من خالل رؤسائه املشاركني، حتديث املصفوفة
املصفوفة على موقع األمانة على اإلنرتنت ويف التقارير املرحلية السنوية للفريق. ويكفل  على األقل، ونشر

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية أيضًا أن تكون املعلومات الواردة يف املصفوفة 
قتصادي وجلان اخليارات التقنية ومتسقة إىل احلد املناسب بني فريق التكنولوجيا والتقييم اال واضحة وكافية

  إلتاحة فهم اخلربات املطلوبة فهماً كامًال. ومتوازنة
سير عمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية التقنية   -  ٣

  المؤقتة
  اللغة  ١ -  ٣

رات التقنية/اهليئات الفرعية التقنية تُعقد اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليا
  املؤقتة، وتصدر التقارير وغريها من الوثائق، باإلنكليزية فقط.

  االجتماعات  ٢ -  ٣
  الجدولة  ١-٢- ٣

حيدد الرؤساء املشاركون أماكن انعقاد اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان 
  ؤقتة ومواعيدها.اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية التقنية امل

  األمانة  ٢-٢- ٣
حتضر أمانة األوزون اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كلما كان ذلك ممكناً 

  ومناسباً، لتوفري املشورة املؤسسية اجلارية بشأن املسائل اإلدارية عند االقتضاء.
  إجراءات التشغيل  ٣-٢- ٣

اليت تضعها جتماعات وفقًا إلجراءات التشغيل االقنية ينظم الرؤساء املشاركون للجان اخليارات الت
وسالمة صنع القرارات  املشاركة الكاملة من مجيع األعضاء جلان اخليارات التقنية، بالتشاور مع األمانة لكفالة

  .جراءات دورياً وإتاحتها لألطرافاإلويتم حتديث  .وحفظ الوثائق
  النظام الداخلي  ٣- ٣

تماعات اللجان وأفرقة العمل التابعة لربوتوكول مونرتيال يف تسيري يُتبع النظام الداخلي الج
اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة، ما مل ينص 

لفرعية على غري ذلك يف اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات ا
  املؤقتة أو يف مقررات أخرى أقرها اجتماع األطراف.

  المراقبون  ٤- ٣
ال يسمح ألي مراقبني حبضور اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات 
التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة. بيد أنه يسمح ألي شخص بأن يقدم معلومات لفريق التكنولوجيا والتقييم 
االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة وذلك بإخطار مسبق وميكن االستماع إليه شخصياً 

  إذا رأى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة ضرورة ذلك.
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  عمل األعضاء  ٥- ٣
قتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة يعمل أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم اال

بغض النظر عن اجلهات اليت رشحتهم، وجيب أال يقبلوا أي تعليمات من أي و بصفتهم الشخصية كخرباء 
  ، أو أن يعملوا ممثلني هلا.من املنظمات حكومة أو أي دوائر صناعية أو أي منظمات غري حكومية أو غريها

  كنولوجيا والتقييم االقتصادي/لجان الخيارات التقنية/الهيئات الفرعية المؤقتةتقرير فريق الت  - ٤
  اإلجراءات  ١- ٤

تتم صياغة تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة 
  .على حنو مناسبعن طريق عملية توافق يف اآلراء. وينبغي إبراز آراء األقلية يف التقارير 

  الحصول على المواد  ٢- ٤
ال تتاح فرص احلصول على املواد واملشاريع اليت نظر فيها فريق التكنولوجيا والتقييم 
 االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة إال ألعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/

ينهم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات جلان اخليارات التقنية وغريهم ممن يع
  الفرعية املؤقتة.

  االستعراض الذي يقوم به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ٣- ٤
يستعرض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التقارير النهائية للجان اخليارات التقنية واهليئات 

دون تعديل (باستثناء التصويبات التحريرية أو الوقائعية اليت يتفق عليها فريق التكنولوجيا  القتة وحتالفرعية املؤ 
والتقييم االقتصادي مع الرؤساء املشاركني للجنة اخليارات التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة ذات الصلة) إىل 

ا والتقييم االقتصادي إبداءها. وجيوز أي تعليقات قد يود فريق التكنولوجيب مصحوبةاألطراف  اجتماع
تصحيح أي أخطاء وقائعية يف التقارير بعد إصدارها عن طريق إصدار تصويب وذلك على ضوء الوثائق 

  الداعمة اليت ترد إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة اخليارات التقنية.
  تعليقات الجمهور  ٤- ٤

دي تعليقاته إىل الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية ميكن ألي فرد من اجلمهور أن يب
وعلى الرؤساء املشاركني الرد على تلك التعليقات يف أقرب  .واهليئات الفرعية املؤقتة فيما يتعلق بتقاريرها

ا ، جيوز إرسال هذه التعليقات إىل الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيإجابةفرصة ممكنة، فإن مل تكن هناك 
  والتقييم االقتصادي.

  مدونة قواعد السلوك ألعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وهيئاته  -  ٥
  مدونة قواعد السلوك

وقد طلبت األطراف إىل أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية 
يتوقع من األعضاء التحلي مبستوى رفيع عام،  وبوجهواهليئات الفرعية املؤقتة االضطالع مبسؤوليات هامة. 

ماأثناء االضطالع بو  من السلوك واملصداقية ملبادئ الشفافية وإمكانية التنبؤ واملساءلة واملسؤولية  وفقاً  جبا
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املبادئ التوجيهية التالية كمدونة للسلوك يتحتم على أعضاء  صيغت. ومن أجل مساعدة األعضاء، النزاهةو 
ا.فريق التكنولوج   يا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التقيد 
القصد من مدونة السلوك هذه هو محاية أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   - ١

ل للتدابري وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة من تضارب املصاحل أثناء مشاركتهم. ويعد االمتثا
املفصلة يف هذه املبادئ التوجيهية أحد الشروط للعمل كعضو يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو 

  جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة.
تشجع ذوي اخلربة والكفاءة على ، و دف املدونة إىل تعزيز ثقة اجلماهري يف نزاهة العملية  - ٢
وذلك  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية و/أو اهليئات الفرعية املؤقتة قبول عضوية
  :عن طريق

واإلفصاح أثناء العمل كعضو إرساء مبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق بتضارب املصاحل   (أ)
  .وبعده

م العامة، الناشئ بني املصاحل اخلاصة لألعضاء وواج التضاربتقليل احتمال   (ب) وتسوية با
  املصلحة العامة، يف حالة ظهوره.هذا التضارب مبا خيدم 

معلى األعضاء عند القي  - ٣   :ام بواجبا
م اخلاصة على حنو يصون ويعزز الثقة العامة يف   ) أ( م الرمسية وترتيب شؤو أداء واجبا

ارات التقنية واهليئات الفرعية سالمة وموضوعية وحياد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخلي
 املؤقتة؛

ميكن  التصرف على حنو يتحمل أشد تدقيق من جانب اجلهات العامة، وهو التزام ال  ) ب(
 الوفاء به بشكل تام عن طريق العمل ببساطة يف حدود قانون أي بلد من البلدان؛

  التصرف ُحبسن نية لصاحل العملية؛  (ج)
يت يتوقع من أي شخص فطن أن ميارسها يف أي ظروف توخي احلرص واملثابرة واحلنكة ال  (د)

  مماثلة؛
 تتصلعدم إعطاء أفضلية يف التعامل ألي شخص أو أي مصلحة بأي طريقة رمسية   (ه)

  بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة؛
و الضيافة أو غريها من املنافع من األشخاص أو عدم التماس أو قبول اهلدايا القيمة، أ  (و)

اجلماعات أو املنظمات اليت هلا معامالت أو اليت من احملتمل أن تكون هلا معامالت مع فريق التكنولوجيا 
  والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة؛

خبالف اهلدايا البسيطة العابرة، أو الضيافة  عدم قبول أي حتويالت ذات منفعة اقتصادية،  (ز)
املعتادة أو غريها من املنافع ذات القيمة االمسية، ما مل تكن هذه التحويالت وفقًا لعقد قابل للنفاذ أو حق 

  يف أحد ممتلكات العضو؛
ا املعروضة على فريق   (ح) عدم متثيل أي مصاحل خارجية أو توفري املساعدة هلا يف معامال

  لوجيا والتقييم االقتصادي، أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة؛التكنو 
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عدم االستغالل مع سبق العلم بذلك، أو االستفادة من أي معلومات يتم احلصول   (ط)
م كأعضاء يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان  م ومسؤوليا عليها أثناء االضطالع بواجبا

  ت التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة، واليت ال تكون متاحة بشكل عام للجمهور؛اخليارا
اء فرتة عملهم كأعضاء يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   (ي) عدم التصرف، بعد إ

أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة على حنو ميكنهم من االستفادة بصورة غري سليمة من 
  مناصبهم السابقة.

جتنبًا الحتمال حصول أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات   - ٤
أي  التماس، ينبغي لألعضاء عدم فعًال أو يف الظاهر التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة على أفضلية يف التعامل

بأجر للغري يف املعامالت مع فريق التكنولوجيا  أفضلية يف التعامل ألنفسهم أو للغري أو التصرف كوسطاء
  والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بتضارب المصالح واإلفصاح الخاصة بفريق التكنولوجيا والتقييم   -  ٦
  المؤقتة التابعة لهاالقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية 

  التعاريف
  ألغراض هذه املبادئ التوجيهية:  - ١

أي مصلحة حالية لعضو أو لشريك شخصي للعضو أو ‘‘ تضارب املصاحل’’تعين عبارة   (أ)
ا نظر شخص رزينيعتربها  من يعيله واليت   :أو تبدو يف نظره أ

ته جتاه فريق تعيق بشكل كبري موضوعية الفرد لدى قيامه بواجباته ومسؤوليا  ‘١’
  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة اخليارات التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة؛ أو

  مزية غري عادلة ألي شخص أو منظمة؛ عطيت  ‘٢’
ويعين عضو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية و/أو ‘‘ عضو’’  (ب)

 ؛يف ذلك الرؤساء املشاركني لتلك االفرقةمبا  اهليئات الفرعية املؤقتة

عناصر معينة من عمل فريق التكنولوجيا  يعين عدم مشاركة عضو ما يف‘‘ التنحي’’  (ج)
  والتقييم االقتصادي أو جلنة خيارات تقنية أو هيئة فرعية مؤقتة بسبب تضارب يف املصاحل؛

  .٢٢ملعينة مبوجب أحكام الفقرة وتعين اهليئة ا‘‘ تسوية املنازعاتلاهليئة االستشارية ’’  (د)
  األغراض

يتمثل اهلدف العام من هذه املبادئ التوجيهية يف محاية مشروعية ونزاهة وموثوقية   - ٢
ومصداقية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة ومن 

  االضطالع بأنشطتها.يشاركون بصورة مباشرة يف إعداد تقاريرها و 
يضطلع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية   - ٣

املؤقتة بدور حيتم عليها أن تويل اهتمامًا خاصًا للمسائل املتعلقة باالستقاللية والتحيز حىت يتسىن احملافظة 



UNEP/OzL.Pro.24/10 

67 

ا و و على نزاهة منت ا وعمليا فيها. ومن املهم للغاية عدم تقويض عمل فريق التكنولوجيا  الثقة العامةعلى جا
  والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة بسبب أي تضارب يف املصاحل.

 تعد املوافقة اخلطية على االمتثال هلذه املبادئ التوجيهية شرطاً أساسياً للعمل كعضو.  - ٤

لتوجيهية إىل تعزيز الثقة العامة يف العملية وتشجيع ذوي اخلربة دف هذه املبادئ ا  - ٥
واملؤهلني من األشخاص على العمل يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية و/أو 

  اهليئات الفرعية املؤقتة، من خالل ما يلي:
  ؛فرتة العضوية ضارب املصاحل أثناءوضع توجيهات واضحة بشأن اإلفصاح وت  (أ)

التقليل إىل احلد األدىن من احتمال نشوء تضارب بني املصاحل بالنسبة لألعضاء، وذلك   (ب)
  بوضع أحكام لتسوية حاالت التضارب حال نشوئها مبا خيدم املصلحة العامة؛

  إجياد توازن بني االحتياجات:  (ج)
  املالئمة؛ االفصاحتحديد اشرتاطات ل  ‘١’
  ة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.ضمان نزاهة عمليل  ‘٢’

هذه املبادئ التوجيهية قائمة على املبادئ وهي بذلك ال تتضمن قائمة حصرية باملعايري   - ٦
  اخلاصة بتحديد التضارب.

جيب أال يكون فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية واهليئات   - ٧
له وأعضاؤها يف وضع حيمل أي شخص رزين على التشكيك يف أعماهلم أو رمبا الفرعية املؤقتة التابعة 

ا جملرد وجود حالة تضارب يف املصاحل.   االنتقاص منها أو االستخفاف 
 اإلفصاح

وعليهم كذلك  ،يقوم األعضاء سنويًا باإلفصاح عن أي تضارب حمتمل يف املصاحل  - ٨
يق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية اإلفصاح عن أي متويل ملشاركتهم يف أعمال فر 

وترد قائمة إيضاحية بسائر املصاحل الواجب اإلفصاح عنها يف املرفق  و/أو اهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له.
  ألف هلذه املبادئ التوجيهية.

ا سابقاً، وذلك يف يقوم األعضاء باإلفصاح عن أي تغيري مادي يف املعلومات اليت قدموه  - ٩
  يوماً من تاريخ التغيري. ٣٠غضون 

للعضو أن يرفض اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة جيوز ، ٩و ٨بغض النظر عن الفقرتني   -  ١٠
  باألنشطة، واملصاحل واألموال، إذا كان اإلفصاح عنها سيؤدي إىل تأثري سليب ومادي على التايل:

  مة العامة املباشرة؛الدفاع، أو األمن القومي أو السال  (أ)
  جمرى العدالة يف قضايا معروضة أمام احملاكم حالياً أو يف املستقبل؛  (ب)
  القدرة على تعيني حقوق امللكية الفكرية يف املستقبل؛  (ج)
  .لتجارية أو احلكومية أو الصناعيةسرية املعلومات ا  (د)
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عن  واأن يعلن ١٠لفقرة على األعضاء الذين يرفضون اإلفصاح عن املعلومات مبوجب ا  -  ١١
استبعادًا تامًا من  وا، وجيب أن يستبعد٩أو الفقرة  ٨اإلفصاح عن مصاحل مبوجب الفقرة  عندذلك 

ا.   املناقشات الدائرة بشأن املواضيع ذات الصلة ومن اختاذ القرارات بشأ
  تضارب المصالح

أو منظوره اخلاص جتاه القناعة الراسخة لدى أي عضو (يشار إليها أحيانًا بالتحيز)،   -  ١٢
ويتوقع أن يضم فريق التكنولوجيا  .مسألة معينة أو جمموعة معينة من املسائل ال تشكل تضاربًا يف املصاحل

منظورات وانتماءات خمتلفة  يوالتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة أعضاء ذو 
  .بقدر اإلمكانتكون متوازنة ينبغي أن و 

تنطبق هذه املبادئ التوجيهية على تضارب املصاحل القائم يف الوقت الراهن. وال تنطبق   -  ١٣
على املصاحل السابقة اليت انتهت ومل يعد هلا وجود، وال ميكن يف نطاق ما هو معقول أن تؤثر على التقييم 

ا ال تنطبق على املصاحل احملتملة اليت قد تنشأ يف املستقبل ولكنها غري موجودة يف الوقت  الراهن. كما أ
الراهن، ألن هذه املصاحل تكون بطبيعتها افرتاضية وغري مؤكدة. فأي طلب قيد النظر لشغل وظيفة معينة، 
مثًال، هو مصلحة يف الوقت الراهن، ولكن جمرد إمكانية أن يتقدم املرء لشغل تلك الوظيفة يف املستقبل ال 

  يعد تضارباً يف املصاحل.
  اإلجراءات

يتعني على مجيع اهليئات املشاركة يف تقدمي املشورة بشأن مسائل تضارب املصاحل والبت   -  ١٤
بشأن  دواعي للقلقفيها مبوجب هذه املبادئ التوجيهية أن تستشري العضو ذا الصلة عندما يكون لدى اهليئة 
لعضو عن مصاحل. احتمال وجود تضارب مصاحل و/أو عندما حتتاج إىل توضيح ألي أمور تنشأ عن إفصاح ا

ُرشِّح، حسب  ويتعني على هذه اهليئات أن تتأكد من أن تكون لدى األفراد ذوي الصلة
والطرف امل

  بشأن احتمال وجود تضارب مصاحل. مبعث للقلقاالقتضاء، فرصة ملناقشة أي 
ويف حالة نشوء مسألة تتعلق باحتمال تضارب املصاحل فإنه يتعني على العضو ذي الصلة   -  ١٥

مع اهليئة  ، مبا يف ذلك املشاوراتحل املسألة من خالل املشاوراتالعمل على ؤساء املشاركني والر 
فريق التكنولوجيا والتقييم  يتعني على عندها. وإذا وصلت املشاورات إىل طريق مسدود االستشارية

ب األمني التنفيذي اختيار وسيط خارجي للمساعدة يف حل املسألة. وجياالقتصادي أن يطلب من 
يكون الوسيط عضواً، كما جيب أال يكون له خبالف ذلك أي ارتباط حايل باألفراد أو اهليئات أو  أال

  املسائل ذات الصلة.
تسوية باهليئة االستشارية املعنية استشارة يف أي وقت،  ،عضاء احملتملنيجيوز لألعضاء واأل  -  ١٦

  فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة مبا يلي: املنازعات
  إفصاح األعضاء عن مصاحلهم؛  (أ)

  احتمال تضارب املصاحل أو املسائل األخرى املتعلقة باألخالقيات؛ أو   (ب)
  التنحي احملتمل لألعضاء  (ج)
أن ختطر فوراً العضو إذا طُلب إليها  تسوية املنازعاتبيتعني على اهليئة االستشارية املعنية   -  ١٧

ذا العضو تسوية باالستشارية املعنية  اهليئة . وتعترب أي معلومات تقدم إىلتقدمي املشورة بشأن مسألة تتعلق 
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تستخدم ألي غرض خبالف النظر يف مسائل تضارب املصاحل  سريًة والها وأي مشورة تقدم من املنازعات
مبوجب هذه املبادئ التوجيهية، دون موافقة صرحية من جانب الفرد الذي قدم املعلومات أو الطالب 

   .قتضاءللمشورة، حسب اال
إذا مل ُحتل املسألة الواقعة يف إطار هذه املبادئ التوجيهية من خالل اإلجراءات املبينة يف   -  ١٨
  فإنه: ١٧إىل  ١٤الفقرات من 

جيوز لعضو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون للفريق   ) أ(
أغلبية ثالثة أرباع أعضاء الفريق (باستثناء ، بفقط مل حمددوجلان اخليارات التقنية، أن يُنحَّوا عن جمال ع

  الفرد الذي يكون تنحيه قيد النظر).
جيوز للعضو يف جلنة اخليارات التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة، باستثناء الرؤساء املشاركني   ) ب(

بواسطة جمال عمل حمدد لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية، أن يُنحَّوا عن 
الرؤساء املشاركني للجنة اخليارات التقنية ذات الصلة، بأغلبية ثالثة أرباع أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم 

 .االستئنافاالقتصادي يف حالة 

جراء مبوجب الفقرة سري اإل يف حالة املشاركةال جيوز للعضو الذي يكون تنحيه قيد النظر   -  ١٩
يستبعد من  ١٨لة عرض املسألة على فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفقا للفقرة ويف حاالسابقة. 

 .ةاملناقشة العضو الذي يكون تنحيه موضوع تلك املناقش

  التنحي
عندما يتم حتديد وجود تضارب مصاحل فيما يتعلق بعضو معني فإنه يتعني إجراء ما يلي   - ٢٠

  سب وفقاً للظروف السائدة:خبصوص العضو، اعتماداً على ما هو منا
  استبعاده من عملية صنع القرار واملناقشات املتعلقة مبجال عمل حمدد؛  (أ)

استبعاده من عملية صنع القرار لكن جيوز له املشاركة يف املناقشات املتعلقة مبجال عمل   (ب)
  حمدد؛ أو

  استبعاده من املشاركة يف املسألة بأي طريقة أخرى تعترب مالئمة.  (ج)
جيوز للعضو الذي يُنحَّى جزئيًا أو بالكامل من جمال عمل معني أن جييب بالرغم من   - ٢١

ذلك على أسئلة تتعلق بذلك العمل بناًء على طلب فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة اخليارات 
  التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة.

  تسوية المنازعاتالمعنية بالهيئة االستشارية 
هيئة جتتمع بأي  ليس بنية أن تكون تسوية املنازعاتباهليئة االستشارية املعنية أنشئت    - ٢٢

شكل منتظم بل جتتمع بشكل فعلي أو افرتاضي، حسب االقتضاء، لتوفري املشورة ألفراد أو ألفراد حمتملني 
م يف حل املسائل العضوية ورئيس مكتب . وتتألف من الرئيسني املشاركني للفريق العامل املفتوح ومساعد

اجتماع األطراف، وتقوم أمانة األوزون بتوفري الدعم اللوجسيت والتقين، واإلداري واملشورة للهيئة. وال يلزم 
  توفري أي دعم للسفر أو دعم مايل لألعضاء الذين يعملون يف عضوية اهليئة.
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  لالختصاصات مرفق
  الكشف عنها:فيما يلي قائمة توضيحية بأنواع املصاحل اليت يتعني 

مصلحة حالية متعلقة بامللكية لعضو أو شريكه/شريكها الشخصي أو من يعيله/تعيله يف   (أ)
مادٍة ما أو تكنولوجيا أو عملية (مثًال امتالك براءة اخرتاع) سينظر فيه/فيها فريق التكنولوجيا والتقييم 

  ملؤقتة التابعة له؛االقتصادي أو جلنة من جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية ا
يعيله/تعيله، مثل أسهم من مصلحة مالية حالية لعضو أو شريكه/شريكها الشخصي أو   (ب)

أو سندات يف كيان ما له مصلحة يف موضوع االجتماع أو العمل (لكن ال يدخل يف ذلك محل األسهم من 
ن للخبري سيطرة على اختيار خالل الصناديق العامة املشرتكة أو ما مياثل ذلك من ترتيبات عندما ال تكو 

  األسهم)؛
وظيفة أو منصب استشاري أو منصب مدير حايل أو وظيفة أخرى يتقلدها العضو أو   (ج)

يعيله/تعيله، سواء أكانت نظري أجر أو بدون أجر، يف أي كيان له من شريكه/شريكها الشخصي أو 
صر الكشف عن املصاحل هذا أيضاً مصلحة يف موضوع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. ويشمل عن

  اجلهود االستشارية املدفوعة األجر اليت تتم نيابًة عن وكالة منفذة ملساعدة البلدان النامية يف اعتماد البدائل؛
تقدمي املشورة بشأن مسائل مهمة إىل حكومة فيما يتعلق بتنفيذها لربوتوكول مونرتيال أو   (د)

  مهمة حلكومٍة ما فيما خيص أحد اجتماعات بروتوكول مونرتيال؛املشاركة يف حتديد مواقف سياساتية 
القيام بأي أنشطة حبث مدفوعة األجر أو تلقي أي زماالت أو منح لعمل يتعلق   (ه)

   باستخدام مقرتح ملادة مستنفدة لألوزون أو بديل الستخدام مقرتح ملادة مستنفدة لألوزون

  دمة على متن السفن: المواد الخاضعة للرقابة المستخ٢٤/٩المقرر 
  ،٢٣/١١بالتقرير املقدم من أمانة األوزون استجابة للمقرر  مع التقدير إذ حييط علماً 

مع تقريره املرحلي لعام  ،أن يقدم يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي -١
املربدة يف القطاع  صيغة حمدثة من املعلومات اليت قدمها يف تقاريره املرحلية السابقة عن نقل السلع، ٢٠١٣
 البحري؛

يدعو األطراف إىل أن تشجع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على التقليل إىل احلد  -٢
املواد اخلاضعة للرقابة يف السفن املبنية حديثًا وأن تنظر يف استخدام بدائل غري ضارة األدىن من استخدام 

 .بيئياً وتتسم بكفاءة استخدام الطاقة كلما أتيحت

 يف هذه املسألة يف االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية؛ينظر جمدداً  -٣

  RC 316c ــــــستعراض فريق التقييم العلمي لا :٢٤/١٠المقرر 
الصادرة عن اجتماع األطراف بشأن  ١٣/٥و، ١١/١٩، و١٠/٨، و٩/٢٤إىل املقررات  إذ يشري
  املواد اجلديدة،



UNEP/OzL.Pro.24/10 

71 

ستنفاد األوزون باملواد ييم العلمي قد وضع إجراءات لتقييم قدرات ابأن فريق التق وإذ حييط علماً 
  اجلديدة،

-ثنائي الكلور -١،٢( RC 316c ـــل القادرة على إجراء تقييمات بيئية األطراف يدعو  -١
وهو مركب كربون كلوري فلوري غري  ،)CAS 356-18-3البيوتان احللقي السداسي الفلور،  -  ٤،٤، ١،٢،٣

مبوجب بروتوكول مونرتيال، وأي توجيهات بشأن املمارسات اليت تقلل من االطالقات خاضع للرقابة 
 املقصودة هلذه املادة؛

إىل الفريق  وأن يقدم تقريراً  RC-316c ــــل يطلب من فريق التقييم العلمي أن جيري تقييماً   -٢
األوزون وقدرات إحداث يف اجتماعه الثالث والثالثني بشأن قدرات استنفاد  العامل املفتوح العضوية

  .ل األخرى اليت يراها الفريق مهمةاالحرتار العاملي هلذه املادة والعوام

  : تقييم اآللية المالية٢٤/١١ المقرر
إىل أن الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال يُعد أداة فعالة وذات كفاءة  إذ يشري  

  من االمتثال لربوتوكول مونرتيال، ٥ن املادة م ١لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
بأن األطراف تعترب التقييمات الدورية لآللية املالية لربوتوكول مونرتيال وسيلة هامة تكفل وإذ يقّر   

  احملافظة على كفاءة وفعالية الصندوق املتعدد األطراف،
رتيال وكآلية رئيسية إلجناح نظام بدور الصندوق املتعدد األطراف كركيزة لربوتوكول مون وإذ يقّر أيضاً   

  طبقة األوزون،
  )١(؛٢٠١٢إىل تقرير تقييم اآللية املالية لربوتوكول مونرتيال لعام  أن يشري مع التقدير  - ١
إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، يف حدود واليتها، أن تنظر يف  يطلب أن  - ٢

، وفقًا للمقتضى، يف سياق التحسني املستمر إلدارة ٢٠١٢مونرتيال لعام تقرير تقييم اآللية املالية لربوتوكول 
  الصندوق املتعدد األطراف.

: االختالفات بين البيانات المبلغ عنها بشأن الواردات والبيانات المبلغ عنها بشأن ٢٤/١٢المقرر 
  الصادرات

اخلاضعة للرقابة املقدمة من ختالفات يف البيانات عن الواردات والصادرات من املواد اال إذ يالِحظ
من بروتوكول مونرتيال، وإذ يدرِك أنه على الرغم من أن هذه الشحنات قد تكون  ٧األطراف مبوجب املادة 

اية سنة تقوميية أو تقدمي بيانات غري مكتملة،  هلا تفسريات قد تبدو مقنعة، ومثاهلا الشحنات اليت تتم يف 
ا ميكن أن تنتج أيضًا عن أنشطة للتشريعات احمللية دون عدم االمتثال االجتار غري املشروع، أو تنتج عن  فإ

 نوايا اجرامية، هناكأن تكون 

والذي نـُقِّح  ٧يف املادة  ةاإلبالغ عن البيانات الوارد استمارةأنه قد طُِلب، يف  وإذ يالحظ أيضاً 
قابة أن تقدم إىل أمانة األوزون ، إىل األطراف املصدرة للمواد اخلاضعة للر ١٧/١٦خر مرة مبوجب املقرر أ

                                                            
)١(  UNEP/OzL.Pro.24/INF/4.املرفق ،  
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معلومات عن بلدان الوجهة، يف حني مل يصدر طلب إىل األطراف املستوردة للمواد اخلاضعة للرقابة بشأن 
 بلدان الـَمْصَدر،

أن عدم الطلب إىل البلدان املستوردة تقدمي معلومات عن بلدان الـَمْصَدر جيعل  وإذ يالحظ كذلك
 قدة وشاقة بالنسبة للبلدان املستوردة واملصدرة على السواء،عملية بيان االختالفات مع

أن إدخال املزيد من التحسينات على أنظمة اإلبالغ عن البيانات سيسهل منع االجتار  وإذ يدرك
 غري املشروع يف املواد اخلاضعة للرقابة،

ة اإلبالغ اللذين يتضمنان بعض التوضيحات عن كيفي ٩/٣٤واملقرر  ٤/١٤إىل املقرر  وإذ يشري
عن الشحنات العابرة والواردات املعاد تصديرها، ويوفران بالتايل مؤشرات للبلد الذي ميكن اعتباره بلد 

 املصدر،

 استمارة، ٢٠١٣ر كانون الثاين/يناي  ١يطلب إىل أمانة األوزون أن تنقح، قبل حلول   - ١
املصّدر للكميات  الطرفيشري إىل مرفق  تحبيث يُدرَج يف استمارة البيانا ١٧/١٦عن املقرر  ةاإلبالغ الناجت

وأن تقدمي  ٧ويشري إىل أن املرفق مستثىن من اشرتاطات اإلبالغ مبوجب املادة املبلغ عنها كواردات، 
  املعلومات يف املرفق سيكون على أساس طوعي.

مات املعلو بتجميع  كانون الثاين/يناير من كل عام يف شهرمانة األوزون أن تقوم أيطلب ايل  -  ٢
عن املواد اخلاضعة للرقابة مبوبة حسب املرفق واجملموعة الواردة من الطرف املستورد/القائم بإعادة التوريد 

عندما يطلب منه ذلك، وبطريقة حتافظ على املعلومات اليت  إىل الطرف املصدر املعين دون غريه هاوتقدمي
  ؛١/١١للمقرر  تعترب سرية وفقاً 
دف توضيح أي اختالفات يف بيانات الصادرات يدعو األطراف لتعزيز الت -٣ عاون بينها 
  أعاله؛ ٢للفقرة  وفقاً  ،املقدمة من أمانة األوزونوالواردات 
يدعو األطراف للنظر يف املشاركة يف خمطط املوافقة املسبقة عن علم كوسيلة لتحسني  - ٤

ا احملتملة من املواد املستنفدة لألوزون اخلاض  .عة للرقابةاملعلومات عن واردا

  من بروتوكول مونتريال ٧: البيانات والمعلومات المقدمة من األطراف وفقاً للمادة ٢٤/١٣المقرر 
ا لعام  ١٩٦طرفًا من أصل  ١٩٤إىل أن  إذ يشري مع التقدير ، وأن ٢٠١١قد أبلغت عن بيانا

ا حبلول  ٩٩   ،١٥/١٥للمقرر وفقاً  ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٣٠من تلك األطراف قد أبلغت عن بيانا
ا حبلول  ١٧٣إىل أن  وإذ يشري كذلك أيلول/سبتمرب  ٣٠من تلك األطراف قد أبلغت عن بيانا

  من بروتوكول مونرتيال، ٧وفقاً للمطلوب مبوجب املادة  ٢٠١٢
ا لعام  وإذ يشري مع القلق، ، ٢٠١١رغم ذلك، إىل أن األطراف التالية أمساؤها مل تبلغ عن بيانا

  ان تومي وبرينسييب،س، و مايل :وهي
يضعها يف  ٧وفقًا للمادة  ٢٠١١أن عدم إبالغ تلك األطراف عن بيانات عام  إىل وإذ يشري

ا  ا باإلبالغ عن البيانات مبوجب بروتوكول مونرتيال، إىل أن تستلم األمانة بيانا حالة عدم امتثال اللتزاما
  املتأخرة،
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البيانات يف املوعد احملدد يعيق الرصد والتقييم  أن عدم إبالغ األطراف عن إىل وإذ يشري أيضاً 
ا مبوجب بروتوكول مونرتيال،   الفعالني المتثال األطراف اللتزاما

حزيران/يونيه من كل عام ييّسر بقدر كبري أعمال  ٣٠أن اإلبالغ حبلول  إىل وإذ يشري كذلك
مية إىل مساعدة األطراف العاملة مبوجب اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونرتيال الرا

  من الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة اخلاصة بالربوتوكول، ٥من املادة  ١الفقرة 
حيث األطراف املدرجة أمساؤها يف هذا املقرر على أن تعمل بصورة وثيقة، وفقاً   - ١

  لوبة على وجه السرعة؛للمقتضى، مع الوكاالت املنفذة إلبالغ األمانة بالبيانات املط
  يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض وضع تلك األطراف إبان اجتماعها اخلمسني؛  - ٢
يشجع األطراف على مواصلة اإلبالغ عن بيانات االستهالك واإلنتاج فور توافر أرقامها،   - ٣

  ؛١٥/١٥ر حزيران/يونيه من كل عام، وفقاً للمتفق عليه يف املقر  ٣٠وحيبذ أن يتم ذلك حبلول 

 ٧: اإلبالغ عن كميات صفرية في استمارات إبالغ البيانات بموجب المادة ٢٤/١٤المقرر 
بضرورة اإلبالغ املستمر عن اإلنتاج والواردات والصادرات وعن تدمري املواد املستنفدة  إذ يذّكر

  من بروتوكول مونرتيال، ٧لألوزون وفقاً للمادة 
اليت تقدمها األطراف تتضمن أحيانًا خانات  ٧لمادة لوفقًا أن استمارات اإلبالغ  وإذ يشري إىل

  فارغة ال تتضمن أي أرقام لكميات املواد املستنفدة لألوزون،
هذه اخلانات الفارغة قد تعين لطرف ما، يف بعض احلاالت، كمية صفرية من  وإذ يشري أيضًا إىل

  م إبالغ من الطرف لتلك املواد،املواد اخلاضعة للرقابة، أو، قد متثل، بدًال عن ذلك، حالة عد
يطلب إىل األطراف أن تسجل رقمًا يف كل خانة من استمارات اإلبالغ عن البيانات   - ١

اليت تقدمها لإلبالغ عن اإلنتاج أو الواردات أو الصادرات أو التدمري، وفقًا للمقتضى، وبدًال من ترك اخلانة 
  فارغة؛

من أي طرف يقدم استمارة إبالغ تتضمن خانة يطلب إىل األمانة أن تستقي التوضيح   - ٢
 فارغة.

 استخدامات بروميد الميثيل في الحجر ومعالجات ما قبل الشحن :٢٤/١٥مقررال
احلاجة إىل اإلبالغ املستمر عن استهالك بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات ما  إىلإذ يشري 

  قبل الشحن،
القادرة منه، اليت ُوجهت فيها الدعوة إىل األطراف  ٢ ، خصوصًا الفقرة٢٣/٥املقرر  وإذ يشري إىل

  :عن ٢٠١٣آذار/مارس  ٣١إىل تقدمي معلومات على أساس طوعي إىل أمانة األوزون حبلول 
  كمية بروميد امليثيل املستخدمة لالمتثال ملتطلبات الصحة النباتية اخلاصة ببلدان املقصد؛  (أ)

وردة اليت يلزم استيفاؤها عن طريق استخدام بروميد متطلبات الصحة النباتية للسلع املست  (ب)
  ،امليثيل
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على االمتثال منه، اليت حتث األطراف  ٣، خصوصًا الفقرة ٢٣/٥إىل املقرر  وإذ يشري كذلك
، وتقدمي بيانات عن كمية بروميد امليثيل املستخدمة سنويًا يف ٧ملتطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف املادة 

عاجلات ما قبل الشحن، ويدعو األطراف القادرة إىل استكمال مثل هذه البيانات على تطبيقات احلجر وم
أساس طوعي عن طريق إبالغ األمانة باملعلومات عن استخدامات بروميد امليثيل املسجلة واجملمعة عمالً 

  ،بتوصية اهليئة املعنية بتدابري الصحة النباتية
فيما إذا كان ، للفريق العامل املفتوح العضوية جتماع الثالث والثالثنيااليف نظر يأن   - ١

بشأن  ٧يف بيانات املادة لالجتاهات أن جيري حتليًال فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي سيطلب إىل 
استخدام بروميد امليثيل يف احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، مع مراعاة املعلومات املقدمة وفقًا للمقرر 

  ؛لك املعلوماتوكيفية حتسني ت ٢٣/٥
ا مدعوة لإىل أمانة األوزون أن تذكِّر األطراف يطلب   - ٢  ٣١تقدمي املعلومات حبلول بأ
  ؛٢٣/٥من املقرر  ٢، على أساس طوعي، وفقاً للفقرة ٢٠١٣آذار/مارس 
األطراف اليت مل تنشئ بعد إجراءات جلمع البيانات عن استخدامات بروميد امليثيل  يدعو  - ٣

ر ومعاجلات ما قبل الشحن أو األطراف اليت ترغب يف تعزيز اإلجراءات القائمة، إىل النظر يف أغراض احلج
الفرع يف استخدام العناصر اليت حددها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بوصفها عناصر ضرورية يف 

  ؛٢٠١٢تقريره املرحلي لعام من  ٤- ٤- ١٠
نماذج ها على اإلنرتنت االستمارات املقدمة كيف موقعحتمل أن إىل أمانة االوزون يطلب   - ٤

  لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. ٢٠١٢من التقرير املرحلي لعام  ٢-٤-١٠الفرع 

الجزائر وتركيا و  وإكوادورإريتريا  طلبات لتنقيح بيانات خط األساس مقدمة من :٢٤/١٦المقرر 
  وهايتي والنيجرتوائية وغينيا االس وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

الذي قرر االجتماع الثالث عشر لألطراف مبوجبه أن تقوم  ،١٣/١٥إىل أنه وفقًا للمقرر  إذ يشري
األطراف اليت تطلب تنقيح بيانات خط األساس املبلغ عنها بتقدمي تلك الطلبات إىل جلنة التنفيذ اليت تعمل 

تعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال للتأكد من مربرات بدورها مع األمانة واللجنة التنفيذية للصندوق امل
  التغيريات وتقدميها إىل اجتماع األطراف للموافقة عليها،

  ،تطلباتلك الاملتبعة يف تقدمي  املنهجيةحيدد  ١٥/١٩إىل أن املقرر  وإذ يشري أيضاً 
 وغينيا ةسابقال ةاليوغوسالفي مقدونيا ومجهورية واجلزائر وتركيا إريرتيا وإكوادورأن   - ١
ا بتنقيح بيانات  ،١٥/١٩وفقًا للمقرر  ،قدمت معلومات كافية وهاييت والنيجر االستوائية لتربير طلبا

اليت تعد أو العامني معاً، و  ٢٠١٠أو عام  ٢٠٠٩ من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعاماستهالكها 
  ؛٥من املادة  ١جب الفقرة جزءاً من خط األساس بالنسبة لألطراف العاملة مبو 

يوافق على طلبات األطراف املدرجة أمساؤها يف الفقرة السابقة، وعلى تنقيح بيانات خط   - ٢
  يف اجلدول التايل:للسنوات املبينة ، وفقاً ات الكربون اهليدروكلورية فلوريةاألساس الستهالكها من مركب
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 الطرف
 اهليدروكلورية فلورية الكربون ملركبات البيانات اجلديدة كلورية فلوريةاهليدرو  الكربون ملركبات البيانات السابقة

 )أطنان مرتية(
أطنان بدالة استنفاد (

 )أطنان بدالة استنفاد األوزون( )أطنان مرتية( )األوزون

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  
  ١,١٢  ١,٠٥  ٢٠,٣١  ١٩,١  ٠,١  ٠,١  ١,٩  ١,٨  إريرتيا - ١
  ٢١,٢٤  ٢٥,٧٤  ٣٨٦,٤٥  ٤٦٩,٠١  ١٤,٣  ٢٠,٧  ٢٦١,٨ ٣٧٩,٨٩  ادورإكو  - ٢
  ٤٩٣,٠٣  -  ٧ ٠٤١,٢٥  -  ٦٠٦,٠  - ٨ ٩٠٠,٧٢١  -  تركيا - ٣
  ٦٣,٨٨  ٦٠,٣٥  ١ ١٢٢,٥  ١ ٠٦١,٦  ٣٠,٢  ٣٠,٢  ٤٩٧,٧٥ ٤٩٧,٧٥ اجلزائر - ٤
مجهورية مقدونيا  - ٥

  -  ٢,٢٩  -  ٤١,٦٣٢  -  ٤  - ٥٧,٣٣٢  *ةسابقالاليوغوسالفية 
  -  ٦,٢٢  -  ١١٣  -  ١٣,٩  -  ٢٥٣  ئيةغينيا االستوا - ٦
  -  ١٥,٩٥  -  ٢٩٠  -  ٣٦,٣  -  ٦٦٠  النيجر - ٧
  ٣,٤١  ٣,٨٥  ٦٢  ٧٠  ١,٨  ١,٩  ٣٣,٤١ ٣٥,٣٠٨  هاييت - ٨
تنقيح بيانات خط األساس باستبعاد مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت تتضمنها واردات  ةسابقاليتعلق طلب مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   *
  .وليوالت املمزوجة مسبقاً من كميات استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةالب

 باء من بروتوكول مونتريال ٤حالة إنشاء نظم الترخيص بموجب المادة : ٢٤/١٧المقرر 

باء من بروتوكول مونرتيال تقضي بأن يقوم كل طرف، يف  ٤من املادة  ٣إىل أن الفقرة  إذ يشري
ة أشهر من تاريخ بدء تطبيق نظامه اخلاص بإصدار تراخيص السترياد وتصدير املواد اجلديدة أو غضون ثالث

املستعملة أو املعاد تدويرها أو استصالحها من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفقات ألف، وباء، وجيم 
  لنظام،انة عن إنشاء وتشغيل ذلك اوهاء من الربوتوكول، بتقدمي تقرير إىل األم

طرفًا يف تعديل مونرتيال للربوتوكول قد  ١٩٢طرفًا من أصل  ١٩١أن  وإذ يالحظ مع التقدير
أنشأت نظمًا لرتخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون حسبما تقتضي أحكام التعديل، وأن تلك 

ت وجمموعات املواد من األطراف قدمت بيانات مصنفة عن نظم ترخيصها أشارت فيها بالتفصيل إىل املرفقا
  بروتوكول مونرتيال اليت ختضع لتلك النظم،

بأن نظم الرتخيص تتيح رصد واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون، ومنع االجتار  وإذ يسلم
  ا، والتمكني من مجع البيانات، غري املشروع

من معظم املواد املستنفدة األطراف يف التخلص تدرجييًا  حالفبأن النجاح الذي  وإذ يسّلم أيضاً 
لألوزون يعزى يف املقام األول إىل إنشاء وتطبيق نظم الرتخيص الرامية إىل مراقبة عمليات استرياد وتصدير 

  املواد املستنفدة لألوزون،
ودان على تصديقه مؤخرًا جلميع تعديالت بروتوكول مونرتيال، ويطلب يهنئ جنوب الس  - ١

باء من  ٤ص لواردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون يتماشى واملادة إىل الطرف أن ينشئ نظام ترخي
  ؛٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٣٠النظام يف موعد أقصاه لك الربوتوكول، وأن يبلغ األمانة بإنشاء ذ
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اليت تقوم بتشغيل نظام ترخيص للمواد املستنفدة لألوزون ال يتضمن  ،حيث غامبيا  - ٢
باء من بروتوكول مونرتيال، وتوفري  ٤توافق هيكل هذا النظام مع املادة ضوابط على الصادرات، أن تكفل 

  الرتاخيص للصادرات، وأن تبلغ األمانة بذلك؛
غري الطرف يف تعديل مونرتيال للربوتوكول واليت مل تنشئ بعد نظام  ،يشجع بوتسوانا  - ٣

أن تبادر إىل التصديق على التعديل ترخيص للرقابة على الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون، 
  وأن تنشئ نظام الرتخيص املذكور؛

الواردات والصادرات من املواد  ترخيص مجيع األطراف لنظم إنشاء يستعرض دوريًا حالة  - ٤
  الربوتوكول. من باء ٤ املستنفدة لألوزون، وفقاً ملا تدعو إليه املادة

  مونتريال  : عدم امتثال أوكرانيا لبروتوكول٢٤/١٨المقرر 
، وعلى ١٩٨٨أيلول/سبتمرب  ٢٠ بتاريخأن أوكرانيا صدقت على بروتوكول مونرتيال  يالحظإذ 
وعلى  ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٤ بتاريخن غ، وعلى تعديل كوبنها١٩٩٧/فرباير شباط ٦ بتاريختعديل لندن 

ا ُتصنف كطرف غري عا٢٠٠٧أيار/مايو  ٤ بتاريختعديلي مونرتيال وبيجني   ١مل مبوجب الفقرة ، كما أ
  من الربوتوكول، ٥من املادة 

 اً دوالر  ٢٦ ٧٧٧,٥٠١أن مرفق البيئة العاملية قد وافق على توفري متويل قدره  أيضاً  وإذ يالحظ
ا مبوجب الربوتوكول،   لتيسري امتثال أوكرانيا اللتزاما

عدم امتثال هذا الطرف  املشاورات اجلارية بني جلنة التنفيذ وممثلي أوكرانيا بشأن يالحظ كذلك وإذ
  الربوتوكول،مبوجب  هاللتزامات

  باجلهود الكبرية اليت تبذهلا أوكرانيا للعودة إىل االمتثال لربوتوكول مونرتيال، وإذ يقر، مع التقدير،
أن أوكرانيا أبلغت عن استهالك سنوي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة   - ١

استنفاد األوزون لعام  بدالةطنًا  ٨٦,٩مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) قدره املرفق جيم، (من األوىل 
، وهو ما يتجاوز االستهالك األقصى املسموح به ٢٠١١استنفاد األوزون لعام  بدالةطنًا  ٩٣,٣و ٢٠١٠

السنتني، ولذلك هذه املواد اخلاضعة للرقابة هلاتني من استنفاد األوزون  بدالةطنًا  ٤١,١هلذا الطرف وقدره 
فإن هذا الطرف هو يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك مبوجب بروتوكول مونرتيال فيما 

  ،٢٠١١و ٢٠١٠خيص مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عامي 
ا الفورية لالمتثال   -٢ يسجل مع التقدير تقدمي أوكرانيا خلطة عمل من أجل ضمان عود

لتزمت أوكرانيا مبوجبها، االرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول، اليت  لتدابري
  مبا يلي:وعلى وجه التحديد دون اإلخالل بعمل مرفق البيئة العاملية، 

  يزيد عن: ما الإىل خفض استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية   (أ)
  ؛٢٠١٣تنفاد األوزون يف عام اس بدالةطناً  ٨٦,٩٠  ‘١’
  ؛٢٠١٤استنفاد األوزون يف عام  بدالةطناً  ٥١,٣٠  ‘٢’
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 ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥استنفاد األوزون يف األعوام  بدالةطنًا  ١٦,٤٢  ‘٣’
  ؛٢٠١٩و ٢٠١٨و

، ما عدا االستهالك املقصور على ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير   ١الصفر حبلول   ‘٤’
اً ، وفق٢٠٣٠ إىل ٢٠٢٠واء خالل الفرتة من صيانة معدات التربيد وتكييف اهل

  يف الربوتوكول؛ نصوص عليهملا هو م
من املواد املستنفدة لألوزون، تنفيذ نظامها املتعلق مبنح الرتاخيص للواردات والصادرات   (ب)

  هذا النظام؛ فعيلونظام حصص هلذه الواردات والصادرات، وت
الواردات من املعدات احملتوية على مواد  تطبيق حظر تدرجيي يف أقرب وقت ممكن على  (ج)

  مستنفدة لألوزون أو املعتمدة على هذه املواد، ورصد تشغيل هذه املعدات مبجرد إدخاهلا؛
  رقابة أكرب على املواد املستنفدة لألوزون؛ تطبيق العمل على إقرار قوانني جديدة تتيح  (د)
ب أن متكن أوكرانيا من العودة إىل أعاله جي ٢يالحظ أن التدابري املدرجة يف الفقرة   - ٣

، وحيث ٢٠١٥االمتثال لتدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول يف عام 
الطرف على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة من أجل تنفيذ خطة العمل اخلاصة به والرامية للتخلص 

  الكربون اهليدروكلورية فلورية؛ التدرجيي من استهالكه ملركبات
يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه أوكرانيا فيما يتعلق بتنفيذ كل جزء من أجزاء خطة   - ٤

 ٢الرامية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وفق ما هو مبني يف الفقرة  عملها
على تطبيق تدابري  ما دام يعمل، مسعة حسنةذي أعاله. وجيب االستمرار يف معاملة هذا الطرف كطرف 

ا. ويف هذا الصدد يتعني االستمرار يف تقدمي املساعدة الدولية  الرقابة احملددة مبوجب الربوتوكول والوفاء 
ذه االلتزامات وفقًا للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن أن  ألوكرانيا لتمكينها من الوفاء 

  عدم االمتثال؛ خبصوصألطراف ااجتماع تخذها ي
جتماع ميكن أن يتخذها االيت تدابري للوفقاً للبند باء من القائمة اإلرشادية  ،حيذر أوكرانيا  - ٥

ا لالمتثال منألطراف خبصوص عدم االمتثال، ا فإن األطراف ستنظر يف اختاذ  ،أنه يف حالة عدم عود
رشادية للتدابري. وميكن أن تتضمن هذه التدابري إمكانية اختاذ مع البند جيم من القائمة اإل تتفقتدابري 

ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، موضوع مبمداد اإل، مثل ضمان وقف ٤إجراءات متاحة مبوجب املادة 
  .تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال عدم االمتثال، حبيث ال

  وية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي: تغييرات في عض٢٤/١٩المقرر 
أن يشكر فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي على ما قدمه من تقارير ممتازة وأن يشكر   - ١  

  أفراد أعضاء الفريق على ما أّدوه من خدمة جليلة وتفاٍن؛
فريق أندرسن على خدمته الطويلة املمتازة كرئيس مشارك ل أن يشكر السيد ستيفن و.  - ٢  

  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حيث ينتقل ألداء دور كبري خرباء الفريق؛
أن يؤيّد اختيار السيد أندرسن بصفة كبري خرباء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   - ٣  

  من اختصاصات الفريق؛ ٣- ٢لفرتة سنة واحدة وفقاً للبند 
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كرئيسة مشاركة لفريق التكنولوجيا والتقييم أن يؤّيد اختيار السيدة بيّال مارانيون    - ٤  
  من اختصاصات الفريق؛ ٣-٢االقتصادي لفرتة أربع سنوات وفقاً للبند 

كرئيس مشارك لفريق التكنولوجيا   زأن يؤيّد إعادة تعيني السيد المربت ج. م. كوجيرب   - ٥  
واملضّخات احلرارية لفرتة اهلواء  لتربيد وتكييفلوالتقييم االقتصادي وكرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية 

  من اختصاصات الفريق؛ ٣-٢سنتني وفقاً للبند 
يل ب. فردونيك يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ييؤيّد إعادة تعيني السيد دان  - ٦  

من  ٣- ٢كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية اخلاصة باهلالونات لفرتة أربع سنوات وفقًا للبند 
  ات الفريق؛اختصاص
أن يؤيّد إعادة تعيني السيد أشلي وودكوك يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي    - ٧  

  من اختصاصات الفريق؛ ٣- ٢كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية الطبية لفرتة أربع سنوات وفقاً للبند 
التقييم االقتصادي  فيد كاتشبول يف فريق التكنولوجيا و يأن يؤّيد إعادة تعيني السيد د  - ٨  

من  ٣- ٢كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية اخلاصة باهلالونات لفرتة أربع سنوات وفقًا للبند 
  اختصاصات الفريق؛

أن يؤيّد إعادة تعيني السيد بول أشفورد يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كرئيس   - ٩  
من  ٣-٢املرنة والصلبة لفرتة أربع سنوات وفقًا للبند  مشارك للجنة اخليارات التقنية اخلاصة بالرغاوى

  اختصاصات الفريق.

  التصديق على اختيار الرئيسة المشاركة الجديدة لفريق تقييم اآلثار البيئية :٢٤/٢٠ مقررال
أن يشكر السيدة تانغ زياوان (الصني)، اليت عملت رئيسًة مشاركًة لفريق تقييم اآلثار   -١

  الطويلة واملتميزة نيابًة عن بروتوكول مونرتيال؛ البيئية، على خدمتها
لفريق تقييم اآلثار  اً جديد اً مشارك اً يصدق على اختيار السيد شاو مني (الصني) رئيس  -٢

  البيئية.

 : عضوية لجنة التنفيذ٢٤/٢١المقرر 

ا جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال إىل  مع التقدير شريي  - ١ األعمال اليت قامت 
  ؛٢٠١٢لربوتوكول مونرتيال يف عام 

كل من لبنان وبولندا وسانت لوسيا والواليات املتحدة األمريكية وزامبيا  وضع   يؤكد  - ٢
أعضاء يف بنغالديش والبوسنة واهلرسك وكوبا وإيطاليا واملغرب ككأعضاء يف اللجنة ملدة عام آخر، واختيار 

  ؛٢٠١٣يناير كانون الثاين/  ١اللجنة ملدة عامني اعتباراً من 
السيدة عزراء للعمل رئيسًا و السيد جانوس كوزاكيفتش (بولندا) باختيار  حييط علماً   - ٣

  ١للجنة التنفيذ ملدة عام واحد اعتباراً من  ةللرئيس ومقرر  ةنائبواهلرسك) للعمل  نهريغوفيتش غروبتش (البوس
  .٢٠١٣كانون الثاين/يناير 
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 متعدد األطرافالة للصندوق : عضوية اللجنة التنفيذي٢٤/٢٢المقرر 

ا اللجنة التنفيذية للصندوق  يالحظ مع التقدير  - ١ تعدد األطراف املاألعمال اليت قامت 
  ؛٢٠١٢لتنفيذ بروتوكول مونرتيال مبساعدة أمانة الصندوق يف عام 

مى بلجيكا وبلغاريا وكندا وفنلندا واليابان واململكة املتحدة لربيطانيا العظاختيار  يقرّ   - ٢
أعضاء يف اللجنة التنفيذية ميثلون األطراف غري العاملة آيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية كو 

اهلند والكويت ومايل ونيكاراغوا وصربيا وأوغندا من الربوتوكول، واختيار  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
كانون الثاين/يناير   ١ملدة عام، اعتبارًا من أعضاء ميثلون األطراف العاملة مبوجب تلك الفقرة روغواي كو وأ

  ؛٢٠١٣
السيدة فيونا ولرت (اململكة املتحدة) للعمل رئيسة والسيد فالدان اختيار  يالحظ  - ٣

  .٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية ملدة عام، اعتباراً من زرافكوتفش (صربيا) للعمل 

  ألطراف في بروتوكول مونترياللمشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية : الرئيسان ال٢٤/٢٣المقرر 
رئيسني مشاركني باتريك ماكينريين (أسرتاليا) والسيد كافيري كامارقو (كولومبيا) كاختيار السيد  يقرّ 

  .٢٠١٣للفريق العامل املفتوح العضوية من األطراف يف بروتوكول مونرتيال لعام 

 تهاية لبروتوكول مونتريال وميزانيار المالية والصناديق االستئمان: التقاري٢٤/٢٤المقرر 

  املتعلق باملسائل املالية، ٢٣/١٧إىل املقرر  إذ يشري
بالتقرير املايل للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة  وإذ حييط علماً 

  ،٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٣١ املنتهية يف ٢٠١١ -  ٢٠١٠األوزون لفرتة السنتني 
  بأن املسامهات الطوعية تشكل مكوناً رئيسياً لتنفيذ بروتوكول مونرتيال على حنو فعال، وإذ يقرّ 

ا الكفؤة ملالية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال، وإذ يرحب   مبواصلة األمانة إدار
من دوالرات الواليات  ٤ ٩٢٠ ٧٦٢وقدرها  ٢٠١٢يوافق على تنقيح ميزانية عام   - ١

من دوالرات الواليات املتحدة، على النحو الوارد يف  ٤ ٩٢٧ ٤٢٠وقدرها  ٢٠١٣املتحدة، وميزانية عام 
  تقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛األول من املرفق 

ومبلغ  ٢٠١٢دوالرًا يف عام  ٦٤٣ ٨٢٩يأذن لألمانة أن تقوم بسحب مبلغ   - ٢
  دوالراً؛ ٤٩٣ ٠٤٩وقدره  ٢٠١٤، ويسجل السحب املقرتح لعام ٢٠١٣دوالراً يف عام  ٦٥٠ ٤٨٧

أعاله، املسامهات اإلمجالية اليت  ٢يقّر، كنتيجة للسحوبات املشار إليها يف الفقرة   - ٣
، ويسجل قيمة مسامهات عام ٢٠١٣و ٢٠١٢دوالرًا لعامي  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ستسددها األطراف وقدرها 

تقرير االجتماع الرابع والعشرين الثاين لاملرفق دوالراً، على النحو الوارد يف  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣البالغة  ٢٠١٤
  لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛

لتقرير الثاين املرفق يف  ٢٠١٣و ٢٠١٢أن تدرج مسامهات فرادى األطراف لعامي   - ٤
  االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛
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يف املائة من امليزانية السنوية،  ١٥يعيد تأكيد االحتياطي النقدي التشغيلي مبستوى نسبته   - ٥
  لتغطية النفقات النهائية يف إطار الصندوق االستئماين؛

يطلب إىل األمانة أن تسجل يف التقارير املالية القادمة للصندوقني االستئمانيني التفاقية   - ٦
بروتوكول مونرتيال املبالغ املرتبطة باملسامهات اليت مل يتم استالمها بعد يف باب ماية طبقة األوزون و حلفيينا 

  ؛‘‘جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق’’
يشجع األطراف وغري األطراف وسائر أصحاب املصلحة على املسامهة ماليًا وبوسائل   - ٧

ا الفرعية على مواصلة املشاركة يف أنشطة التقييم مبوجب  أخرى ملساعدة أعضاء أفرقة التقييم الثالثة وهيئا
  الربوتوكول؛
م لعام   - ٨  سنواتالو  ٢٠١١يشري مع القلق إىل أن عددًا من األطراف مل يسددوا مسامها

ا القادمة كاملة وعلى الفور؛السابقة ا املتأخرة ومسامها   ، وحيث تلك األطراف على تسديد مسامها
ل يف مناقشات مع أي طرف لديه مسامهات متأخرة يأذن للمدير التنفيذي بالدخو   - ٩

لسنتني أو أكثر، بغية إجياد سبيل للمضي قدماً، ويطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريرًا عن نتائج 
  املناقشات إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف؛

 ٥ب املادة يؤكد من جديد على أمهية املشاركة الكاملة لألطراف غري العاملة مبوج  -  ١٠
  واألطراف العاملة مبوجبها يف أنشطة اجتماع األطراف؛

يشجع األطراف اليت ال تزال تتلقى نسخًا ورقية لوثائق االجتماع على أن حتصل على   -  ١١
  هذه الوثائق من خالل املوقع الشبكي ألمانة األوزون بدًال عن ذلك.

  لعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريالوا خامساالجتماع التاريخ ومكان انعقاد  :٢٤/٢٥المقرر 
، يف تشرين كييف، أوكرانيا  والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف امساالجتماع اخل أن يُعقد

  .٢٠١٣األول/اكتوبر 

  والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال رابعاعتماد تقرير االجتماع ال  -الحادي عشر
على أساس مشروع  ،٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦يوم اجلمعة،  اعتمدت األطراف هذا التقرير  -٢٤٤

  .Add.1-3و UENP/OzL.Pro/24/L.1التقرير الوارد يف الوثائق 

  اختتام االجتماع  -الثاني عشر
ة اجلمعمن يوم  ١٠/٢٢تتام االجتماع يف الساعة اخ نل عبارات اجملاملة املعتادة أعلوعقب تباد  -٢٤٥
  .٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦
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  األول مرفقال

  الصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
  ٢٠١٤و ٢٠١٣عامي الميزانيتان المقترحتان لو  ٢٠١٢الميزانية المعتمدة لعام 

  (بالدوالر) ٢٠١٤ (بالدوالر) ٢٠١٣ شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٢ شهر/عمل    
         

      لمشروععنصر موظفي ا ١٠

      موظفو املشروع ١١٠٠ 

  ١٨٥ ٩٨٠ ١٧٠ ٩٨٠ ٦ ١٦٦ ٠٠٠ ٦ ) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)٢ - األمني التنفيذي (مد   ١١٠١   
  ٣٢٠ ٩٦٢  ٣١١ ٦١٤  ١٢  ٣٠٢ ٥٣٨  ١٢  )١ - نائب األمني التنفيذي (مد   ١١٠٢   
  ٢١٤ ٩٧٢  ٢١٤ ٩٧٢  ١٢  ٢٠٨ ٧١١  ١٢  )٥ - موظف قانوين أقدم (ف   ١١٠٣   
  ) (بالتقاسم مع٥- موظف أقدم للشؤون العلمية (ف  ١١٠٤   

  اتفاقية فيينا)
  
٦  

  
١١٠ ٠٠٠  

  
٦  

  
١١٣ ٣٠٠  

  
١١٦ ٦٩٩  

  ) (تدفع من برنامج األمم٥ - م (ف موظف إداري أقد  ١١٠٥   
  املتحدة للبيئة)

    
  صفر

    
  صفر

  
  صفر

  ١٦٤ ٠٣٥  ١٥٩ ٢٥٧  ١٢  ١٥٤ ٦١٨  ١٢  )٤- موظف برنامج (نظام املعلومات والتكنولوجيا ف  ١١٠٦   
  )٣- موظف برنامج (االتصاالت واملعلومات ف  ١١٠٧   

  (تدفع من اتفاقية فيينا)
  صفر  صفر  ١٢  صفر  ١٢

  ٢٠٥ ٤٣٢  ١٩٩ ٤٤٩  ١٢  ١٩٣ ٦٤٠  ١٢  )٤- موظف برنامج (الرصد واالمتثال ف  ١١٠٨   
  صفر  صفر  ١٢    ١٢  )١() ٢- مدير موقع إنرتنت (ف  ١١٠٩   
  ١ ٢٠٨ ٠٨١  ١ ١٦٩ ٥٧٢    ١ ١٣٥ ٥٠٧  اجملموع الفرعي ١١٩٩ 



UNEP/OzL.Pro.24/10  

82 

  (بالدوالر) ٢٠١٤ (بالدوالر) ٢٠١٣ شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٢ شهر/عمل    
      اخلرباء االستشاريون ١٢٠٠ 

  ٧٥ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    مساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الرتويج لتنفيذ الربوتوكول  ١٢٠١   
  ٧٥ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠   اجملموع الفرعي ١٢٩٩ 
      الدعم اإلداري ١٣٠٠ 

  ٢٣ ٢٢١  ٢٢ ٥٤٥  ٦  ٢١ ٨٨٨  ٦  التقاسم مع اتفاقية فيينا)) (ب٧ - مساعد إداري (خ.ع   ١٣٠١   
  ٣١ ٢٥٦  ٢٩ ٧٦٨  ١٢  ٢٨ ٣٥٠  ١٢  )٦ - مساعد إداري (خ.ع   ١٣٠٢   
  صفر  صفر  ١٢  صفر  ١٢  ) (تدفع من اتفاقية فيينا)٦ -  مساعد برنامج (خ.ع  ١٣٠٣   
  ) (بالتقاسم٦ - مساعد برنامج (للبيانات) (خ.ع   ١٣٠٤   

  مع اتفاقية فيينا)
  
٦  

  
١٨ ٤٥٢  

  
٦  

  
١٩ ٣٧٥  

  
١٩ ٣٧٥  

  ١٦ ٢٩٥  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  ) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)٦ - مساعد حبوث (خ.ع   ١٣٠٥   
  ٢٩ ٢٣٩  ٢٩ ٢٣٩  ١٢  ٢٨ ٣٨٧  ١٢  )٦ - مساعد إدارة معلومات (خ.ع   ١٣٠٦   
  ٤٧ ٣٨٦  ٤٧ ٣٨٦  ١٢  ٤٤ ٧٠٤  ١٢  )٧ - مساعد بيانات (مساعد نظم معلومات احلاسوب) (خ.ع  ١٣٠٧   
  تدفع من - ) ٧- الصندوق (خ.ع -مساعد إداري   ١٣٠٨   

  (متت املوافقة على رفع رتبة الوظيفة - برنامج البيئة 
  )٢(موظف إداري معاون)  -   ٢- إىل ف

  
  

١٢ 

  
  

  صفر

  
  

١٢  

  
  

  صفر

  
  

  صفر
  مساعد الفريق/مساعد لشؤون النقل واإلمداد ١٣٠٩  

 ) (تدفع من برنامج البيئة)٤-(خ.ع 
  

١٢ 
  

 صفر
  

١٢ 
  

 صفر
  

  صفر
  مؤمترات/سكرتري أقدم ثنائي اللغة اتمساعد خدم  ١٣١٠  

  ) (تدفع من اتفاقية فيينا)٦ -  (خ.ع
  

١٢ 
  

  صفر
  

١٢  
  

  صفر
  

  صفر
  ٢١ ٣٠٠  ٢١ ٣٠٠    ٢١ ٣٠٠    املساعدة املؤقتة  ١٣٢٠   
  ٤٩٠ ٠٠٠  ٤٩٠ ٠٠٠    ٤٩٠ ٠٠٠    اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  ١٣٢١   
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  (بالدوالر) ٢٠١٤ (بالدوالر) ٢٠١٣ شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٢ شهر/عمل    
 ت التحضريية واجتماعات األطراف (بالتقاسماالجتماعا  ١٣٢٢   

مع اتفاقية فيينا مرة كل ثالث سنوات، أي مع 
االجتماعني الثالث والعشرين والسادس والعشرين 
لألطراف يف بروتوكول مونرتيال واالجتماعني التاسع 

 ٢٠١١والعاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف عامي 
  )٢٠١٤و

  ٣٥٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠  

  ٧٥ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    اجتماعات فريق التقييم  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    اجتماعات املكتب  ١٣٢٤   
  ١١١ ٢٠٠  ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    اجتماعات جلنة التنفيذ  ١٣٢٥   
  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    اجتماعات املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونرتيال  ١٣٢٦   
  ١ ٢٤٤ ٢٧٢ ١ ٣٩٢ ١٠٧  ١ ٣٨٥ ٥٧٥  الفرعياجملموع  ١٣٩٩ 
      السفر يف مهام رمسية ١٦٠٠ 

  ٢١٠ ٠٠٠  ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    سفر املوظفني يف مهام رمسية  ١٦٠١   
  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    سفر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمسية  ١٦٠٢   
  ٢٢٥ ٠٠٠ ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  اجملموع الفرعي ١٦٩٩ 

  ٢ ٧٥٢ ٣٥٣ ٢ ٨٦١ ٦٧٩  ٢ ٨٢١ ٠٨٣  مجموع العنصر١٩٩٩
          العقود  ٢٠
  صفر  صفر   ٥٧ ١٣٤   )٣(العقود من الباطن  ٢٣٠٠  
  صفر  صفر   ٥٧ ١٣٤    اجملموع الفرعي  ٢٣٩٩  
  صفر  صفر  ٥٧ ١٣٤    مجموع العنصر  ٢٩٩٩
      عنصر االجتماعات/المشاركة ٣٠

      دعم املشاركة ٣٣٠٠ 

  ٤٢٠ ٠٠٠  ٤٥٠ ٠٠٠    ٤٠٠ ٠٠٠    )٤(فريق التقييماجتماعات   ٣٣٠١   
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  (بالدوالر) ٢٠١٤ (بالدوالر) ٢٠١٣ شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٢ شهر/عمل    
االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف (يتحمل   ٣٣٠٢   

بروتوكول مونرتيال تكاليف مشاركة املندوبني يف بروتوكول 
من   ١مونرتيال واتفاقية فيينا من البلدان العاملة مبوجب الفقرة 

ين لألطراف الثالث والعشر  يف االجتماعات املشرتكة ٥املادة 
  )٢٠١١يف بروتوكول مونرتيال واملؤمتر التاسع لألطراف يف عام 

    
  
  
  

٣٥٠ ٠٠٠  

    
  
  
  

٣٥٠ ٠٠٠  

  
  
  
  

٣٥٠ ٠٠٠  
  ٣٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  ٣٣٠٣  
  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    اجتماعات املكتب  ٣٣٠٤  
  ١٢٥ ٠٠٠  ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    اجتماعات جلنة التنفيذ  ٣٣٠٥  
  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    مشاورات يف اجتماع غري رمسي  ٣٣٠٦  

  ١ ٢٢٥ ٠٠٠ ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٢٠٥ ٠٠٠  اجملموع الفرعي ٣٣٩٩ 
  ١ ٢٢٥ ٠٠٠ ١ ٢٥٥ ٠٠٠  ١ ٢٠٥ ٠٠٠  مجموع العنصر٣٩٩٩
      عنصر المعدات والمباني ٤٠

   دوالر) ١  ٥٠٠قيمتها عن  املعدات املستهلكة (أصناف تقل٤١٠٠

  ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٢٠٠٠٠ ٠٠٠  أصناف مستهلكة متنوعة (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)  ٤١٠١  
  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠  اجملموع الفرعي ٤١٩٩ 

  املعدات املعمرة٤٢٠٠

ا  ٤٢٠١     ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    حواسيب شخصية وملحقا
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    حواسيب حممولة  ٤٢٠٢  
معدات مكتبية أخرى (حواسيب اخلدمة وأجهزة املسح   ٤٢٠٣  

  والفاكس واألثاث املكتيب اخل)
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠  

  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ناسخات (لالستخدام اخلارجي)  ٤٢٠٤  
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    املعدات والتوابع الالزمة لالجتماعات الالورقية  ٤٢٠٥  

  ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ ٣٠٠٠٠ ٠٠٠اجملموع الفرعي٤٢٩٩
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  (بالدوالر) ٢٠١٤ (بالدوالر) ٢٠١٣ شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٢ شهر/عمل    
      مباين املكاتب ٤٣٠٠ 

  ٥١ ٨٧٠ ٥١ ٨٧٠  ٤٩ ٤٤٠  إجيارات مباين املكاتب (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) ٤٣٠١  
  ٥١ ٨٧٠ ٥١ ٨٧٠  ٤٩ ٤٤٠  اجملموع الفرعي ٤٣٩٩ 

  ٩٦ ٨٧٠ ٩٦ ٨٧٠  ٩٩ ٤٤٠  مجموع العنصر٤٩٩٩
      متنوعةعنصر المصروفات ال ٥٠

           تشغيل املعدات وصيانتها ٥١٠٠ 
  ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  صيانة املعدات وغريها (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) ٥١٠١  
  ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  اجملموع الفرعي ٥١٩٩ 
      تكاليف اإلبالغ ٥٢٠٠ 

  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    إعداد التقارير  ٥٢٠١   
  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    اد التقارير (أفرقة التقييم) إعد  ٥٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    إعداد التقارير (التوعية بشأن الربوتوكول)  ٥٢٠٣   
  ٤٠ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠  اجملموع الفرعي ٥٢٩٩ 
       مصروفات نثرية ٥٣٠٠ 

  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    االتصاالت  ٥٣٠١   
  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠    رسوم الشحن  ٥٣٠٢   
  ١٢ ٠٠٠  ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    التدريب  ٥٣٠٣   
  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ي لألوزون)عاملمصروفات أخرى (اليوم ال  ٥٣٠٤   
  ٦٧ ٠٠٠ ٦٧ ٠٠٠  ٩٧ ٠٠٠  اجملموع الفرعي ٥٣٩٩ 
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  (بالدوالر) ٢٠١٤ (بالدوالر) ٢٠١٣ شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٢ شهر/عمل    
      الضيافة ٥٤٠٠ 

  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    الضيافة  ٥٤٠١   
  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠   اجملموع الفرعي ٥٤٩٩ 

  ١٤٧ ٠٠٠ ١٤٧ ٠٠٠  ١٧٢ ٠٠٠   مجموع العنصر٥٩٩٩
  ٤ ٢٢١ ٢٢٣ ٤ ٣٦٠ ٥٤٩  ٤ ٣٥٤ ٦٥٧  مجموع التكاليف المباشرة للمشروع ٩٩
  ٥٤٨ ٧٥٩ ٥٦٦ ٨٧١  ٥٦٦ ١٠٥  ٪)١٣تكاليف دعم البرنامج ( 
  ٤ ٧٦٩ ٩٨٢ ٤ ٩٢٧ ٤٢٠  ٤ ٩٢٠ ٧٦٢ المجموع الكلي (بما في ذلك تكاليف دعم البرنامج) 

  صفر  صفر    صفر   احتياطي النقد التشغيلي باستثناء تكاليف دعم البرنامج 
  ٤ ٧٦٩ ٩٨٢ ٤ ٩٢٧ ٤٢٠  ٤ ٩٢٠ ٧٦٢   الميزانية اإلجمالية 
  ٤٩٣ ٠٤٩ ٦٥٠ ٤٨٧  ٦٤٣ ٨٢٩ )٥(السحب 
  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  المساهمات من األطراف 

ا املدير املخصص للموقع، تطلب األطراف إىل األمانة أن يذية والتقنية، وبصيانة املواقع الشبكية املختلفة اليت تديرها األمانة وتستخدمها لتقدمي خدمات االتصاالت الضرورية اليت يتوقع أن يفيما يتعلق بالعمليات التنف  -  ١ ضطلع 
من نتائج إىل االجتماع األمم املتحدة، ومع املزودين اخلارجيني باخلدمات، من أجل تقدمي خدمات املواقع الشبكية املطلوبة، وأن تقدم تقريراً مبا توصلت إليه  تتقصى إمكانية التعاون مع برنامج البيئة وغريه من املنظمات التابعة ملنظومة

 القادم للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.

 مبثابة سابقة ألي قرارات تتخذ مستقبًال.(موظف إداري معاون)  ٢ -ف إىل  ٧ -  رتبة اخلدمة العامة جيب أال يعترب رفع رتبة هذه الوظيفة من  -  ٢
  ، إلعداد تقييم لآللية املالية.ICF Internationalوحتت إدارة الفريق التوجيهي املنشأ مبوجب هذا املقرر، تعاقدت األمانة مع شركة  ٢٢/٢وفقاً للمقرر   -  ٣
  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي للتمكني من إكمال األعمال اليت طلبتها األطراف. يف ٥من األطراف العاملة مبوجب املادة  رباءمن امليزانية مشاركة اخليغطي هذا البند   -  ٤
دف احملافظة على ثبات مستوى املسامهات   -  ٥   .٢٠١٣عام  خاللمت ضبط مستويات السحب 
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 ٢٠١٣ن لعامي ين المقترحتيلميزانيتوا ٢٠١٢رح للميزانية المعتمدة لعام للتنقيح المقت مالحظات تفسيرية
  لطبقة األوزون للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة ٢٠١٤و

 التعليق بند الميزانية

ار العمل استخدمت تكاليف مرتبات املوظفني الفنيني اإلشارية السارية على مق ١١٠٨- ١١٠١ عنصر املوظفني
ذات الصلة يف مقرتحات امليزانية حيثما توافرت املعلومات بشأن التكاليف الفعلية 

 ١١٠٢للموظفني، بيد أنه جرى تعديل األرقام وفقًا لذلك، كما يف البندين 
من امليزانية. وتعاد االلتزامات غري املنفقة عادة إىل الصندوق االستئماين  ١١٠٤و

 لربوتوكول مونرتيال.

يستمر سداد تكاليف وظيفة املوظف اإلداري األقدم من جانب برنامج األمم   ١١٠٥
  يف املائة. ١٣املتحدة للبيئة من تكاليف دعم الربنامج البالغة 

فيما يتعلق بالعمليات التنفيذية والتقنية، وبصيانة املواقع الشبكية املختلفة اليت   ١١٠٩
الت الضرورية اليت يتوقع أن تديرها األمانة وتستخدمها لتقدمي خدمات االتصا

ا املدير املخصص للموقع، تطلب األطراف إىل األمانة أن تتقصى  يضطلع 
إمكانية التعاون مع برنامج البيئة وغريه من املنظمات التابعة ملنظومة األمم 
املتحدة، ومع املزودين اخلارجيني باخلدمات، من أجل تقدمي خدمات املواقع 

تقدم تقريرًا مبا توصلت إليه من نتائج إىل االجتماع القادم  الشبكية املطلوبة، وأن
  للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.

يستمر طلب املساعدة يف إبالغ البيانات وحتديث املطبوعات، وترمجة اجلوانب   ١٢٠١ -اخلرباء االستشاريون 
ذلك يف تطوير نظم رقمية تامة األساسية للموقع الشبكي ألمانة األوزون وك

 ١١٠٠حتت هذا البند إىل البند  وميكن حتويل األموال املرصودةالرتابط يف األمانة، 
من امليزانية إلنشاء أو دعم وظائف قصرية األجل من الفئة الفنية إذا دعت 

  الضرورة لذلك.

  الدعم اإلداري/املوظفون
١٣٠٩- ١٣٠١  

ات العامة املعيارية املطبقة يف مقر استخدمت تكاليف مرتبات موظفي اخلدم
  .٢٠١٤- ٢٠١٣العمل يف نريويب يف مقرتحات امليزانية للفرتة من 

) مبثابة ٢ - ) إىل (ف ٧ - جيب أال يعترب رفع رتبة هذه الوظيفة من (خ.ع   ١٣٠٨
  سابقة ألي قرارات تتخذ مستقبًال.

   ثنائي اللغة.ميوَّل الصندوق االستئماين التفاقية فيينا وظيفة سكرتري  ١٣١٠

الدعم اإلداري/خدمات املؤمترات 
١٣٢٦ -  ١٣٢١  

- ١٣٢١ميكن حتويل األموال الالزمة من بنود امليزانية املتعلقة خبدمة املؤمترات (
)، إذا أصبح من الضروري تقدمي هذه اخلدمات من خالل اخلدمات ١٣٢٦

  االستشارية الفردية أو إبرام عقود مع الشركات.
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 التعليق بند الميزانية

يف خدمات املؤمترات احلالية على أساس األسباب وقد وضعت تكال  
  واالفرتاضات التالية:

: امليزانية املقرتحة هي الجتماع واحد للفريق العامل املفتوح العضوية يعقد  ١٣٢١  
يف نريويب أو يف مكان آخر لألمم املتحدة،  ٢٠١٤و ٢٠١٣كل سنة يف عامي 

  بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.

مع ميزانية اتفاقية  ٢٠١٤تقاسم ميزانية بروتوكول مونرتيال لعام : سيتم ١٣٢٢  
 فيينا يف االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا.

ويستند املبلغ املدرج يف امليزانية إىل التكاليف التقديرية لعقد اجتماع األطراف يف   
لست. وعندما ال بلغات األمم املتحدة الرمسية ا ٢٠١٤و ٢٠١٣نريويب يف عامي 

تعقد االجتماعات يف نريويب فإن التكاليف اإلضافية النامجة عن ذلك سوف 
  تتحملها احلكومات املضيفة.

تكاليف  ٢٠١٤و ٢٠١٣: ستغطي املبالغ املدرجة يف امليزانية لعامي ١٣٢٣  
تنظيم االجتماعات السنوية ألفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية التابعة لفريق 

نولوجيا والتقييم االقتصادي وكذلك تكاليف االتصاالت والتكاليف املتفرقة التك
األخرى املتصلة بأعمال أعضاء الفريق من البلدان النامية والبلدان اليت متر 

ا مبرحلة انتقال.  اقتصادا

 ٢٠١٤ويف عام  ٢٠١٣: من املقرر عقد اجتماع واحد للمكتب يف عام ١٣٢٤  
الفورية وترمجة الوثائق باللغات املناسبة تبعًا لعضوية مع ختصيص أموال للرتمجة 

  املكتب.

: ومن املقرر عقد اجتماعني على األقل للجنة التنفيذ مدة الواحد منها ١٣٢٥  
مع ترمجة فورية وترمجة الوثائق حسبما هو  ٢٠١٤ويف  ٢٠١٣ثالثة أيام يف عام 

لعامل املفتوح مطلوب. وتعقد االجتماعات مباشرة بعد اجتماعات الفريق ا
 العضوية واجتماعات األطراف يف هذين العامني.

: من املتوقع أن يعقد كل عام اجتماع استشاري غري رمسي واحد على ١٣٢٦ 
لتيسري العمل على مساعدة األطراف  ٢٠١٤و ٢٠١٣األقل يف نريويب لعامي 

 وكذلك تشجيع التصديق على بروتوكول مونرتيال وتعديالته واالمتثال له.

  السفر يف مهام رمسية 
١٦٠٢- ١٦٠١  

عند  ٢٠١٤و ٢٠١٣جيري اإلبقاء على مستويات السفر يف مهام رمسية لعامي 
  .٢٠١٢مستويات عام 
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 التعليق بند الميزانية

  مشاركة ممثلي البلدان النامية ٣٣٠٠- عنصر االجتماعات/املشاركة

من  ١يفرتض أن تبلغ تكاليف مشاركة ممثلي األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
دوالر لالجتماع الواحد لكل  ٥ ٠٠٠خمتلف اجتماعات الربوتوكول يف  ٥ املادة

ممثل، وذلك مع مراعاة عدم حتمل تكاليف السفر ألكثر من شخص واحد لكل 
بلد، وباستخدام أسعار تذاكر السفر األنسب واألكثر فائدة يف الدرجة 

 االقتصادية وبدل املعيشة اليومي املعمول به لدى األمم املتحدة.

لسفر األعضاء واخلرباء يف  ٢٠١٢ختفيض خمصصات امليزانية املطلوبة لعام  مت  ٣٣٠١
أفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنية الذين حيضرون اجتماعات أفرقة التقييم مبقدار 

دوالر إلبراز مستوى النفقات املتوقع للسنة. وستطلب أموال إضافية  ٥٠ ٠٠٠
  .وفقاً للحاجة خالل عملية التقييم القادمة

، سيتكفل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بعبء كامل ٢٠١٤يف عام  ٣٣٠٢
مشاركًا حيضرون  ٨٠تكاليف املشاركة احملسوبة على أساس مشاركة حوايل 

االجتماعات املشرتكة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واجتماع األطراف يف 
 بروتوكول مونرتيال.

مشاركًا اجتماعات  ٦٠شاركة استنادًا إىل حضور حنو وقد وضعت تكاليف امل  ٣٣٠٣
  .٢٠١٤و ٢٠١٣يف عامي الفريق العامل املفتوح العضوية 

وضعت تكاليف املشاركة على أساس اجتماع واحد للمكتب يف السنة بالنسبة  ٣٣٠٤
ا  ألربعة مشاركني من أعضاء املكتب من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

 انتقال يف كل اجتماع.مبرحلة 

حسبت تكاليف املشاركة يف اجتماعني للجنة التنفيذ يف السنة على أساس مثانية  ٣٣٠٥
ا مبرحلة انتقال يف كل  أعضاء من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
اجتماع وممثل من ثالثة أو أربعة بلدان مدعوة من جانب جلنة التنفيذ لكل 

صصات كذلك لسفر رئيس أو نائب رئيس جلنة التنفيذ من اجتماع. ورصدت خم
حلضور ثالثة اجتماعات للجنة التنفيذية  ٥من املادة  ١بلد عامل مبوجب الفقرة 

  سنوياً.

خصصت أموال لتمويل مشاركة مشاركني اثنني من البلدان النامية والبلدان اليت  ٣٣٠٦
ا مبرحلة انتقال يف املشاورات غري ا بشأن  ٢٠١٤و ٢٠١٣لرمسية يف متر اقتصادا

  القضايا اهلامة املتعلقة بربوتوكول مونرتيال اليت من املتوقع أن تعقد يف نريويب.
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 التعليق بند الميزانية

    عنصر املعدات واملباين
مت ختصيص مبلغ صغري لتغطية تكلفة زيادة قدرة مركز احلاسوب، حسب  ٤٢٠٣ -املعدات غري املستهلكة 

الالورقية ومتكني األمانة من استبدال  االقتضاء، وتلبية احتياجات االجتماعات
  املعدات عندما يلزم ذلك.

يف نريويب إىل معدالت  ٢٠١٤و ٢٠١٣استندت خمصصات إجيار املباين يف   ٤٣٠٠ -املباين (اإلجيارات) 
  اإلجيارات اليت فرضها املراقب املايل لدى األمم املتحدة.

   عنصر املصروفات املتنوعة

(وتشمل تكاليف إعداد التقارير 
التحرير والرتمجة والنسخ والنشر 

 ٥٢٠٣ - ٥٢٠١والطباعة) 

ترد التكاليف العامة إلعداد التقارير لألمانة يف هذه البنود. مت ختفيض البند 
إلبراز الوفورات املتوقعة نتيجة التقليل  ٢٠١٢إىل احلد األقصى يف عام  ٥٢٠١

قارير أفرقة التقييم. لت ٥٢٠٢من االستنساخ النشر والطباعة. واحتفظ بالبند 
ألي عمليات حترير وترمجة واستنساخ ونشر  ٥٢٠٣وأُدرج مبلغ صغري يف البند 

 وطباعة ذات صلة حبمالت التوعية بالربوتوكول.

  املصروفات النثرية
 ٥٣٠١ - االتصاالت 

من شأن الرصد الدقيق ملوارد االتصاالت الالسلكية واستخدام الربيد اإللكرتوين 
صال بالفاكس أن يساعد األمانة على االحتفاظ مبستوى منخفض بدًال من االت

إىل احلد األقصى يف  ٥٣٠١نسبيًا من أموال امليزانية هلذا البند. مت ختفيض البند 
إلبراز الوفورات املتوقعة نتيجة الزيادة يف استخدام مرافق االتصاالت  ٢٠١٢عام 

  املتوفرة ضمن نظم احلاسوب.

إلبقاء على االعتمادات املخصصة للتدريب للوفاء باحتياجات التدريب سيجري ا  ٥٣٠٣ -التدريب 
املستجدة وخدمة مشاريع التدريب اليت تنفذها األمم املتحدة نتيجًة لربناجمها 
املستمر إلصالح املوارد البشرية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتدريب املستمر 

  لتشجيع األداء العايل لدى املوظفني.

 -  ى (اليوم الدويل لألوزون)بنود أخر 
٥٣٠٤  

 ٢٠١٣و ٢٠١٢ستواصل أمانة األوزون تقدمي املساعدات لبلدان معينة يف 
ا لالحتفال باليوم الدويل للمحافظة على  ا يف التحضريات اليت تقوم  ملساعد

دوالر من املستوى املعتمد  ٣٠ ٠٠٠طبقة األوزون. تقرر زيادة هذا البند مبقدار 
دوالر وذلك لزيادة األموال املطلوبة لدعم االحتفاالت  ١٠ ٠٠٠أصًال البالغ 

باليوم العاملي لألوزون والذكرى اخلامسة والعشرين لربوتوكول مونرتيال على 
 الصعيد الوطين.
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  المرفق الثاني
  الصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  استناداً إلى جدول األمم المتحدة لألنصبة المقررة ٢٠١٣و ٢٠١٢لسنتين جدول مساهمات األطراف ل
يتجاوز الحد األقصى   ، مع مراعاة أال٢٠٠٩كانون األول/ديسمبر   ٢٤المؤرخ  ٦٤/٢٤٨(قرار الجمعية العامة 

  في المائة) ٢٢للنصيب المقرر على أي طرف 
 (بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية)

 اسم الطرف
مم المتحدة جدول األ

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

جدول األمم 
المتحدة المعدل 
بحيث يستبعد 
 غير المساهمين

األمم المتحدة  جدول
المعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد األقصى 
للنصيب المقرر على 

 ٪٢٢أي طرف 

مساهمات عام 
٢٠١٢ 

  ٢٠١٣و
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٤

  طرفلكل 

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ انستانأفغ

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ ألبانيا

 ٥,٤٦٥ ٥,٤٦٥ ٠,١٢٨ ٠,١٢٨ ٠,١٢٨ اجلزائر

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧  أندورا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ أنغوال

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ أنتيغوا وبربودا

 ١٢ ٢٥٥ ١٢ ٢٥٥ ٠,٢٨٧ ٠,٢٨٧ ٠,٢٨٧ األرجنتني

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ أرمينيا

 ٨٢ ٥٣٧ ٨٢ ٥٣٧ ١,٩٣٠ ١,٩٣٣ ١,٩٣٣ أسرتاليا

 ٣٦ ٣٣٧ ٣٦ ٣٣٧ ٠,٨٥٠ ٠,٨٥١ ٠,٨٥١ النمسا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٥ أذربيجان

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٨ جزر البهاما

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٩ البحرين

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ بنغالديش

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ بربادوس

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٢ بيالروس

 ٤٥ ٩٠١ ٤٥ ٩٠١ ١,٠٧٣ ١,٠٧٥ ١,٠٧٥ بلجيكا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بليز

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ بنن

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بوتان

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧ (دولة متعددة القوميات) بوليفيا
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 اسم الطرف
مم المتحدة جدول األ

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

جدول األمم 
المتحدة المعدل 
بحيث يستبعد 
 غير المساهمين

األمم المتحدة  جدول
المعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد األقصى 
للنصيب المقرر على 

 ٪٢٢أي طرف 

مساهمات عام 
٢٠١٢ 

  ٢٠١٣و
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٤

  طرفلكل 

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٤ البوسنة واهلرسك

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٨ بوتسوانا

 ٦٨ ٧٨٨ ٦٨ ٧٨٨ ١,٦٠٨ ١,٦١١ ١,٦١١ الربازيل

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٨ بروين دار السالم

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٨ بلغاريا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ بوركينا فاسو

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بوروندي

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ كمبوديا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١١ الكامريون

 ١٣٦ ٩٣٥ ١٣٦ ٩٣٥ ٣,٢٠٢ ٣,٢٠٧ ٣,٢٠٧ كندا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الرأس األخضر

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مجهورية أفريقيا الوسطى

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ تشاد

 ١٠ ٠٧٧ ١٠ ٠٧٧ ٠,٢٣٦ ٠,٢٣٦ ٠,٢٣٦ شيلي

 ١٣٦ ١٦٧ ١٣٦ ١٦٧ ٣,١٨٤ ٣,١٨٩ ٣,١٨٩ الصني

 ٦ ١٤٩ ٦ ١٤٩ ٠,١٤٤ ٠,١٤٤ ٠,١٤٤ كولومبيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر القمر

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ الكونغو

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ - جزر كوك

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٤ كوستاريكا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ كوت ديفوار

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٩٧ كرواتيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧١ كوبا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٦ قربص

 ١٤ ٩٠٢ ١٤ ٩٠٢ ٠,٣٤٨ ٠,٣٤٩ ٠,٣٤٩ اجلمهورية التشيكية

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية
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 اسم الطرف
مم المتحدة جدول األ

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

جدول األمم 
المتحدة المعدل 
بحيث يستبعد 
 غير المساهمين

األمم المتحدة  جدول
المعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد األقصى 
للنصيب المقرر على 

 ٪٢٢أي طرف 

مساهمات عام 
٢٠١٢ 

  ٢٠١٣و
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٤

  طرفلكل 

 صفر صفر ٠,٧٣٥ ٠,٧٣٦ ٠,٧٣٦ الدامنرك

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جيبويت

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ دومينيكا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٢ اجلمهورية الدومينيكية

 فرص صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٠ إكوادور

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٩٤ مصر

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٩ السلفادور

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٨  غينيا االستوائية

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ إريرتيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٠ إستونيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ إثيوبيا

 ١٠٦ ٧٤٧ ١٠٦ ٧٤٧ ٢ ٤٩٦ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ األورويباالحتاد 

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ فيجي

 ٢٤ ١٦٨ ٢٤ ١٦٨ ٠,٥٦٥ ٠,٥٦٦ ٠,٥٦٦ فنلندا

 ٢٦١ ٤٤٥ ٢٦١ ٤٤٥ ٦,١١٣ ٦,١٢٣ ٦,١٢٣ فرنسا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٤ الغابون

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غامبيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ جورجيا

 ٣٤٢ ٣٦٠ ٣٤٢ ٣٦٠ ٨,٠٠٥ ٨,٠١٨ ٨,٠١٨ أملانيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ غانا

 ٢٩ ٥٠٥ ٢٩ ٥٠٥ ٠,٦٩٠ ٠,٦٩١ ٠,٦٩١ اليونان

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غرينادا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٨ غواتيماال

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ غينيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بيساو - غينيا 

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غيانا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ هاييت

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١  الكرسي الرسويل
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 اسم الطرف
مم المتحدة جدول األ

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

جدول األمم 
المتحدة المعدل 
بحيث يستبعد 
 غير المساهمين

األمم المتحدة  جدول
المعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد األقصى 
للنصيب المقرر على 

 ٪٢٢أي طرف 

مساهمات عام 
٢٠١٢ 

  ٢٠١٣و
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٤

  طرفلكل 

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ هندوراس

 ١٢ ٤٢٥ ١٢ ٤٢٥ ٠,٢٩١ ٠,٢٩١ ٠,٢٩١ هنغاريا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٢ آيسلندا

 ٢٢ ٨٠١ ٢٢ ٨٠١ ٠,٥٣٣ ٠,٥٣٤ ٠,٥٣٤ اهلند

 ١٠ ١٦٢ ١٠ ١٦٢ ٠,٢٣٨ ٠,٢٣٨ ٠,٢٣٨ إندونيسيا

 ٩ ٩٤٩ ٩ ٩٤٩ ٠,٢٣٣ ٠,٢٣٣ ٠,٢٣٣ اإلسالمية) - إيران (مجهورية

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٠  العراق

 ٢١ ٢٦٤ ٢١ ٢٦٤ ٠,٤٩٧ ٠,٤٩٨ ٠,٤٩٨ آيرلندا

 ١٦ ٣٩٦ ١٦ ٣٩٦ ٠,٣٨٣ ٠,٣٨٤ ٠,٣٨٤ إسرائيل

 ٢١٣ ٤٥٢ ٢١٣ ٤٥٢ ٤,٩٩١ ٤,٩٩٩ ٤,٩٩٩ إيطاليا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٤ جامايكا

 ٥٣٥ ٠١٧ ٥٣٥ ٠١٧ ١٢,٥٠٩ ١٢,٥٣٠ ١٢,٥٣٠ اليابان

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٤ األردن

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٦ كازاخستان

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٢ كينيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سكرييبا

 ١١ ٢٣٠ ١١ ٢٣٠ ٠,٢٦٣ ٠,٢٦٣ ٠,٢٦٣ الكويت

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ستانقريغيز 

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٨ التفيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٣ لبنان

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ليسوتو

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ليبرييا

 ٥ ٥٠٨ ٥ ٥٠٨ ٠,١٢٩ ٠,١٢٩ ٠,١٢٩ ليبيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ ليختنشتاين

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٦٥ ليتوانيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٩٠ لكسمربغ

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ مدغشقر
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 اسم الطرف
مم المتحدة جدول األ

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

جدول األمم 
المتحدة المعدل 
بحيث يستبعد 
 غير المساهمين

األمم المتحدة  جدول
المعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد األقصى 
للنصيب المقرر على 

 ٪٢٢أي طرف 

مساهمات عام 
٢٠١٢ 

  ٢٠١٣و
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٤

  طرفلكل 

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مالوي

 ١٠ ٨٠٣ ١٠ ٨٠٣ ٠,٢٥٣ ٠,٢٥٣ ٠,٢٥٣ ماليزيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ملديف

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ مايل

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٧ امالط

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر مارشال

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ موريتانيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١١ موريشيوس

 ١٠٠ ٥٩٩ ١٠٠ ٥٩٩ ٢,٣٥٢ ٢,٣٥٦ ٢,٣٥٦ املكسيك

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١املوحدة)-ميكرونيزيا (واليات

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ موناكو

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢  منغوليا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤  اجلبل األسود

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٥٨ املغرب

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ موزامبيق

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ ميامنار

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ ناميبيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ناورو

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ نيبال

 ٧٩ ٢٠٦ ٧٩ ٢٠٦ ١,٨٥٢ ١,٨٥٥ ١,٨٥٥ هولندا

 ١١ ٦٥٧ ١١ ٦٥٧ ٠,٢٧٣ ٠,٢٧٣ ٠,٢٧٣ نيوزيلندا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ نيكاراغوا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ النيجر

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٨ نيجرييا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ - نيوي

 ٣٧ ١٩١ ٣٧ ١٩١ ٠,٨٧٠ ٠,٨٧١ ٠,٨٧١ النرويج

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٦ ُعمان

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٢ باكستان
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 اسم الطرف
مم المتحدة جدول األ

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

جدول األمم 
المتحدة المعدل 
بحيث يستبعد 
 غير المساهمين

األمم المتحدة  جدول
المعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد األقصى 
للنصيب المقرر على 

 ٪٢٢أي طرف 

مساهمات عام 
٢٠١٢ 

  ٢٠١٣و
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٤

  طرفلكل 

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ باالو

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٢  بنما

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ بابوا غينيا اجلديدة

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧ باراغواي

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٩٠ بريو

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٩٠ الفلبني

 ٣٥ ٣٥٥ ٣٥ ٣٥٥ ٠,٨٢٧ ٠,٨٢٨ ٠,٨٢٨ بولندا

 ٢١ ٨١٩ ٢١ ٨١٩ ٠,٥١٠ ٠,٥١١ ٠,٥١١ الربتغال

 ٥ ٧٦٤ ٥ ٧٦٤ ٠,١٣٥ ٠,١٣٥ ٠,١٣٥ قطر

 ٩٦ ٤٩٩ ٩٦ ٤٩٩ ٢,٢٥٦ ٢,٢٦٠ ٢,٢٦٠ مجهورية كوريا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ مجهورية مولدوفا

 ٧ ٥٥٨ ٧ ٥٥٨ ٠,١٧٧ ٠,١٧٧ ٠,١٧٧ رومانيا

 ٦٨ ٤٠٤ ٦٨ ٤٠٤ ١,٥٩٩ ١,٦٠٢ ١,٦٠٢ االحتاد الروسي

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ رواندا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سانت كيتس ونيفيس

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سانت لوسيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سانت فنيسنت وجزر غرينادين

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ساموا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣  سان مارينو

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ساو تومي وبرينسييب

 ٣٥ ٤٤٠ ٣٥ ٤٤٠ ٠,٨٢٩ ٠,٨٣٠ ٠,٨٣٠ اململكة العربية السعودية

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ السنغال

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٧ صربيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ سيشيل

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سرياليون

 ١٤ ٣٠٤ ١٤ ٣٠٤ ٠,٣٣٤ ٠,٣٣٥ ٠,٣٣٥ سنغافورة

 ٦ ٠٦٣ ٦ ٠٦٣ ٠,١٤٢ ٠,١٤٢ ٠,١٤٢ سلوفاكيا

 ٤ ٣٩٨ ٤ ٣٩٨ ٠,١٠٣ ٠,١٠٣ ٠,١٠٣ سلوفينيا
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 اسم الطرف
مم المتحدة جدول األ

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

جدول األمم 
المتحدة المعدل 
بحيث يستبعد 
 غير المساهمين

األمم المتحدة  جدول
المعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد األقصى 
للنصيب المقرر على 

 ٪٢٢أي طرف 

مساهمات عام 
٢٠١٢ 

  ٢٠١٣و
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٤

  طرفلكل 

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر سليمان

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الصومال

 ١٦ ٤٣٩ ١٦ ٤٣٩ ٠,٣٨٤ ٠,٣٨٥ ٠,٣٨٥ جنوب أفريقيا

 ١٣٥ ٦٥٤ ١٣٥ ٦٥٤ ٣,١٧٢ ٣,١٧٧ ٣,١٧٧ إسبانيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٩ سري النكا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ السودان

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ سورينام

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ ندسوازيل

 ٤٥ ٤٣٢ ٤٥ ٤٣٢ ١,٠٦٢ ١,٠٦٤ ١,٠٦٤ السويد

 ٤٨ ٢٥٠ ٤٨ ٢٥٠ ١,١٢٨ ١,١٣٠ ١,١٣٠ سويسرا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٥ اجلمهورية العربية السورية

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ طاجيكستان

 ٨ ٩٢٤ ٨ ٩٢٤ ٠,٢٠٩ ٠,٢٠٩ ٠,٢٠٩ تايلند

يوغوسالفية مجهورية مقدونيا ال
 السابقة

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١  ليشيت -تيمور 

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ توغو

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ تونغا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٤ ترينيداد وتوباغو

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٠ تونس

 ٢٦ ٣٤٥ ٢٦ ٣٤٥ ٠,٦١٦ ٠,٦١٧ ٠,٦١٧ تركيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٦ تركمانستان

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ توفالو

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ أوغندا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٧ أوكرانيا

 ١٦ ٦٩٥ ١٦ ٦٩٥ ٠,٣٩٠ ٠,٣٩١ ٠,٣٩١ اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لربيطانيا 
 ماليةالعظمى وآيرلندا الش

٢٨١ ٩٨٣ ٢٨١ ٩٨٣ ٦,٥٩٣ ٦,٦٠٤ ٦,٦٠٤ 
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 اسم الطرف
مم المتحدة جدول األ

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٢- ٢٠١٠ 

جدول األمم 
المتحدة المعدل 
بحيث يستبعد 
 غير المساهمين

األمم المتحدة  جدول
المعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد األقصى 
للنصيب المقرر على 

 ٪٢٢أي طرف 

مساهمات عام 
٢٠١٢ 

  ٢٠١٣و
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٤

  طرفلكل 

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ مجهورية تنزانيا املتحدة

 ٩٣٩ ٣٧٥ ٩٣٩ ٣٧٥ ٢١,٩٦٤ ٢٢,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ الواليات املتحدة األمريكية

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٧ أوروغواي

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ أوزبكستان

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ فانواتو

 ١٣ ٤٠٧ ١٣ ٤٠٧ ٠,٣١٣ ٠,٣١٤ ٠,٣١٤بوليفارية) -  فنزويال (مجهورية

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٣ فييت نام

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ اليمن

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ زامبيا

 صفر صفر ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ زمبابوي

 ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,١٦٥ ١٠٢,٥٠١ المجموع
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  المرفق الثالث

  موجزات العروض التي قدمها أعضاء أفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية

  لجنة الخيارات التقنية الطبية  -أوالً 
هيلني توب، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية، تقرير اللجنة اإلضايف  ةقدمت السيد -١

واملتعلقة بالتعيني الذي تقدمت  مات اإلضافية املقدمة من الصنيعن االستعراض الذي أجرته اللجنة للمعلو 
، بغرض ٢٠١٣به للحصول على إعفاء لالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 

استخدامها يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة. وإثر مناقشات ثنائية أجريت خالل االجتماع الثاين 
لفريق العامل املفتوح العضوية، قدمت الصني معلومات إضافية تدعم طلب التعيني الذي تقدمت والثالثني ل

به واملتعلقة بأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية احملتوية على 
الرغم من أن الطب الصيين مكونات فعالة من األدوية الصينية التقليدية. وأوضحت السيدة توب أنه على 

التقليدي ال خيضع لنفس القواعد العلمية اليت خيضع هلا الطب احلديث، فإن األدلة املقدمة مل تثبت حتسن  
كفاءة أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية على أدوية صينية تقليدية مقارنة بغريها من الوسائل اخلالية 

رية اليت حتتوي على أدوية صينية تقليدية لعالج الربو. وخُلصت إىل أنه، من مركبات الكربون الكلورية فلو 
بالنظر إىل توافر البدائل، فإن جلنة اخليارات التقنية الطبية ال تعترب استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية 

ا مل تتمكن من التوصية مبركبات الكربون الكلورية فلو ٤/٢٥ضروريًا مبوجب املقرر  رية اليت مت تعيينها ، وأ
، قد ترغب الصني يف أن تنظر يف ختصيص كمية من مركبات ٢٠١٣لتلك املنتجات. ورأت أنه بالنسبة لعام 

ا، متيحة بذلك الوقت الالزم لتحول  الكربون الكلورية فلورية لتلك املنتجات من الكمية اليت مت التصريح 
 املرضى إىل منتجات أخرى.

 ت التقنية لبروميد الميثيللجنة الخيارا  - ثانياً 

تكلم السيد إيان بورتر باسم الرؤساء املشاركني الثالثة اآلخرين للجنة اخليارات التقنية لربوميد  -٢
امليثيل (السيد حممد بصري والسيدة ميشيل ماركوت والسيدة مارتا بيزانو) فقدم موجزًا للتقييم النهائي 

كما وردت يف التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا   ٢٠١٢لتعيينات االستخدامات احلرجة يف جولة عام 
 .٢٠١٢والتقييم االقتصادي الصادر يف تشرين األول/أكتوبر 

من  ١وقد تواصل اخنفاض عدد التعيينات املقدمة من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة  -٣
.  ٢٠١٢عيينات يف عام ت ٨إىل  ٢٠٠٣تعييناً يف عام  ١٤٣، إذ تراجعت من أعلى مستوى هلا بلغ ٥ املادة

طناً  ٤٥٤إىل  ٢٠٠٥طناً يف عام  ١٦ ٠٥٠كذلك تواصل اخنفاض كمية بروميد امليثيل املعينة واملعفاة من 
ا لعام   ٥من املادة  ١. وتواصل ثالثة أطراف فقط من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة ٢٠١٤موصى 

ليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية. وقد توقفت بتقدمي طلبات تعيني لالستخدامات احلرجة، وهي أسرتا
 اليابان عن التقدم بتعيينات يف اجلولة احلالية.

وفيما يتعلق مبخزونات بروميد امليثيل املتاحة، قال السيد بورتر إن كندا واليابان والواليات املتحدة  -٤
أوضح أن توصيات اللجنة طناً. و  ١ ٢٤٩أطنان و ٩,٧طن و ٠,٦أبلغت على التوايل عن كميات قدرها 

املتعلقة باالستخدامات احلرجة مل تأخذ املخزونات يف االعتبار. وأشار إىل أن املخزونات اليت أبلغت عنها 
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من  ٣-١الواليات املتحدة كانت أكرب من كمية التعيينات السنوية لالستخدامات احلرجة. ويبني اجلدول 
ا لألطراف يف  التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كمية املخزونات املستخدمة واملصرح 

 .٢٠١١عام 

مث قدم السيد بورتر حملة عامة عن التعيينات الواردة الستخدامات بروميد امليثيل يف معاجلة الرتبة قبل  -٥
ية، طلبت ثالثة . وأشار إىل أنه إثر االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضو ٢٠١٤الزراعة لعام 

ا الفردية لالستخدامات احلرجة. ومل يتسن التوصل إىل توافق يف الرأي بشأن واحد  أطراف تقييمات لتعيينا
 من هذه التعيينات.

كتعيينات من ثالثة أطراف  طناً  ٤٥٠,٠٨٨طنًا من أصل  ٤٢١,٤٧٤وقد أوصي بكمية  -٦
 (أسرتاليا وكندا والواليات املتحدة).

الفراولة اجلارية لدى أسرتاليا، رأت اللجنة إن االنتقال إىل مواد بديلة كان وفيما يتعلق بسوق  -٧
ا الطرف، رأت  ناجحًا حىت اليوم يف الكثري من البلدان. وبعد إعادة تقييم املعلومات اإلضافية اليت تقدم 

ة لسوق املشاتل من اإلنتاج دون ترببيف املائة ال يزال ممكنًا فيما يتعلق  ١٠اللجنة أن إجراء ختفيض بنسبة 
 األجيال املبكرة.

وفيما يتعلق بسوق الفراولة اجلارية لدى كندا، أوصت اللجنة أيضًا باستخدام اإلنتاج دون تربة  -٨
يف املائة من التعيني. وحددت اللجنة معلومات تتعلق  ١٠باعتباره إنتاجًا جمديًا من الناحية التقنية لنسبة 

تات وقلة فعالية النظم اليت ال تستخدم الرتبة مقارنة بتكلفتها، اي للنبباالختالفات يف األداء الفيزيولوج
 باعتبارها مسائل قد تثري القلق بشأن االنتقال من نظم سوق الفراولة اجلارية إىل اإلنتاج من دون تربة.

مل وفيما يتعلق بفاكهة الفراولة يف الواليات املتحدة، وإثر االجتماع الثاين والثالثني للفريق العا -٩
املفتوح العضوية، طلب الطرف إعادة ختصيص كاملة على أساس سحب التسجيل أليوديد امليثيل وعدم 
توافر مواد كيميائية أخرى بسبب األنظمة السارية. ووافقت األغلبية (باستثناء عضو واحد) على إعادة 

لى أن التخفيض الناجم عن طناً باعتبار أن أيوديد امليثيل غري متوافر حالياً، لكنها أصرت ع ٤٥,٩ختصيص 
اعتماد بدائل كاألغشية احلاجزة (وهي أغشية غري نفوذة للماء) سيتيح ختفيض النسب الكمية اليت ستتيح 

 بدورها استخداماً أكرب للبدائل املقيدة حالياً بسبب األنظمة.

د عن تزي وأوضح السيد بورتر أن عضوًا واحدًا قدم رأي أقلية مفاده أنه ينبغي منح كمية ال - ١٠
أطنان من الكمية  ٨,٣ طنًا لتعيني الواليات املتحدة املتعلق بفاكهة الفراولة (أي كمية أقل بـــــــ ٣٨١,٣١٠

ا األغلبية). ويشري رأي األقلية إىل وجود بدائل حلصة أكرب ( هكتاراً على األقل) من التعيني  ٤٧٠اليت حدد
ا األغلبية يف االعتبار  وأنه قد أوصي بكميات من بروميد امليثيل  ،هكتاراً) ٤٢١(مقارنة باحلصة اليت أخذ

 .٩/٦لالستخدامات احلرجة أكرب بكثري مما ميكن تربيره مبوجب املقرر 

وتتمثل القضايا الرئيسية يف أن أغلب تعيينات االستخدامات احلرجة املتبقية لن تستخدم األغشية  - ١١
، وأن سحب أيوديد امليثيل يف مجيع أحناء العامل ٩/٦احلاجزة لضبط االنبعاثات وفقًا للمطلوب يف املقرر 

 (باستثناء اليابان) قد فرض ضغوطاً للبحث عن بدائل كيميائية جديدة، ال سيما فيما يتعلق باملشاتل.

وقدمت السيدة ماركوت، الرئيسة املشاركة للجنة، نتائج التقييم النهائية لتعيينات االستخدامات  - ١٢
هلذا الغرض بلغ  ٢٠١٢احلصاد. وأشارت إىل أن عدد التعيينات املقدمة يف عام احلرجة لربوميد امليثيل بعد 
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مخسة تعيينات، اثنان منها للمطاحن ومنشآت جتهيز األغذية يف كندا والواليات املتحدة، وثالثة للسلع 
طازجة ومل تقدم األساسية يف أسرتاليا والواليات املتحدة. وقد أمتت اليابان اعتماد البدائل ملعاجلة الكستناء ال

 .٢٠١٢أي تعيينات لالستخدامات احلرجة يف عام 

خر عام تقدم فيه تعيينًا لالستخدامات احلرجة آسيكون  ٢٠١٢وقد أخطرت أسرتاليا بأن عام  - ١٣
لألرز، إذ أن شركات جتهيز األرز تعمل على إمتام عملية اعتماد البدائل. وأشارت كندا إىل أنه يف حال 

، فإن هذه املطاحن ستتقدم ٢٠١٤بعد عام  خدام بروميد امليثيل يف مطاحنهاتواصلت احلاجة إىل است
 بطلبات فردية، ال كقطاع صناعي بالكامل.

مث عرضت السيدة ماركوت رسومًا بيانية تبني تناقص تعيينات االستخدامات احلرجة وإعفاءات  - ١٤
مت أيضًا موجزًا لألسباب اليت االستخدامات احلرجة لكل من االستخدامات املتبقية اخلاضعة للرقابة. وقد

دفعت كل طرف لتقدمي ترشيحه ولالستعراض الذي أجرته اللجنة وتوصيتها بشأن كل تعيني لالستخدامات 
 احلرجة.

يف املائة من  ٥٠وفيما يتعلق باألرز األسرتايل، أوصت اللجنة بكمية التعيني كاملة اليت تبلغ  - ١٥
طرت اللجنة الطرف باخلطوات الالزم اتباعها للنجاح يف . وأخ٢٠١٣الكمية املمنوحة من األطراف لعام 

 استخدام التبخري بالفوسفني، مبا يف ذلك حتسني التحكم يف درجات احلرارة.

يف  ٣٥وفيما يتعلق مبطاحن الدقيق الكندية، أوصت اللجنة بكمية التعيني كاملة وهي أقل بنسبة  - ١٦
أشارت اللجنة إىل أن فلوريد السلفوريل مل ُيصرح به . و ٢٠١٣املائة من الكمية املمنوحة من األطراف لعام 

 بعد ملالمسة األغذية وأن وجود اآلفات يف املطاحن أمر غري مقبول.

وفيما يتعلق باملطاحن ومنشآت جتهيز األغذية يف الواليات املتحدة، أوصت اللجنة بكمية التعيني   - ١٧
. وقد توزعت التوصية ٢٠١٣ألطراف لعام يف املائة من الكمية املمنوحة من ا ١٠كاملة وهي أقل بنسبة 

أطنان؛  ٤,١٩٩طناً؛ منشآت جتهيز أغذية احليوانات األليفة:  ٢,٢٢٠على النحو التايل: طحن األرز: 
طناً. وبالنظر إىل تباطؤ وترية اعتماد البدائل، طلبت اللجنة تقدمي خطة حمدثة للتخلص  ١٦,٣٨املطاحن: 
 التدرجيي.

ففة وخمتلف أنواع اجلوز يف الواليات املتحدة، كانت التوصية املؤقتة وفيما يتعلق بالفاكهة اجمل - ١٨
باملائة من تعيني االستخدامات احلرجة لقطاع الفاكهة اجملففة. وكان  ٣٤الصادرة عن اللجنة أقل بنسبة 
م به . وتبعًا للطلب الذي تقد٢٠١٣يف املائة من الكمية املعينة لعام  ١٠الطرف قد قدم تعيينًا أقل بنسبة 

الطرف إلعادة التقييم وما قدمه من معلومات إضافية، متكنت اللجنة من التوصية بالكمية كاملة، كما 
 طلبت تقدمي خطة حمدثة للتخلص التدرجيي.

وفيما يتعلق بلحم اخلنزير اجملفف واملقدد يف الواليات املتحدة، مل تتمكن اللجنة من إجراء تقييم  - ١٩
لي بانتظار حصوهلا على معلومات إضافية. وقد أجرى الطرف مسحاً الستخدام هلذه املسألة يف تقريرها املرح

بروميد امليثيل يف القطاع ذي الصلة وقدمه إىل اللجنة مصحوبًا مبعلومات إضافية. وقدمت اللجنة التعليقات 
من أن تنوع  التالية: على الرغم من عدم وجود بدائل فعالة ومسجلة لربوميد امليثيل، فإن اللجنة تشعر بالقلق

ينم عن استخدام بروميد امليثيل على النحو املالئم. وقد أوصت اللجنة بأن  وترية التبخري بني املنشآت ال
تقوم املنشآت اليت جتري أكرب عدد من عمليات التبخري بتخفيض هذا العدد مبقدار عملية تبخري واحدة 
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لطارئة. ويتضمن اإلطار املخصص للنص جدوًال باملائة من الكمية للحاالت ا ١٠سنوياً، يضاف إليها نسبة 
 يف املائة من كمية التعيني. ٣٤لتوزيع كمية التوصية لكل منشأة. وكانت التوصية الناجتة أقل بنسبة 

وعرضت السيدة مارتا بيزانو، الرئيسة املشاركة للجنة، التغيريات اليت أدخلت على دليل تعيينات  - ٢٠
ت تنقيح مشروع النسخة السابعة منه قبل حلول موعد االستخدامات احلرجة. وقالت إن اللج نة قد أ

 ٥من املادة  ١تقدمي تعيينات االستخدامات احلرجة املتبقية من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
. وقد نُقلت فروع خمتارة من ٢٠١٥واألطراف العاملة مبوجبها الراغبة يف استخدام بروميد امليثيل بعد عام 

ا الس ابق ضمن الوثيقة لتيسري تدفق املعلومات وتبسيط عملية التعيني لالستخدامات احلرجة، كما مكا
ُشطب الفرع املتعلق مبدونة السلوك، ألن اللجنة رأت أنه ال يتعلق مبوضوع الوثيقة. ومت حتديث استمارات 

بالرتبة وباهلياكل والسلع التعيني حبيث تستخدم استمارة واحدة فقط للتعيينات اجلديدة واملتواصلة املتعلقة 
 األساسية.

وأوضحت السيدة بيزانو أن طلبات املعلومات املدرجة يف الدليل واليت نادراً ما تقدمها األطراف أو  - ٢١
ال تقدمها البتة قد أزيلت من فرعي اهلياكل والسلع األساسية، ومن بينها االنتشار احملتمل يف األسواق 

اليت ميكن استخدامها مستقبًال لتسريع املوعد املقّدر لتخفيض استهالك للبدائل املطروحة حديثًا والبدائل 
بتدابري ’’من استمارة اهلياكل والسلع األساسية املتعلقة  ١٤بروميد امليثيل أو وقفه؛ وأنه قد مت تبسيط الفقرة 

 ‘‘.تقليل االستخدام/االنبعاثات

خدمة يف تقييم تعيينات االستخدامات مث نوهت السيدة بيزانو إىل أن االفرتاضات املعيارية املست - ٢٢
احلرجة مل تتغري، وإن تغري موقعها يف الوثيقة، وأنه قد مت إيضاح املؤشرات االقتصادية حبيث تعكس املمارسة 
االقتصادية املعيارية يف جمال الزراعة ولتأخذ يف االعتبار االختالفات بني الرتبة واهلياكل والسلع األساسية. 

د اقرتحت حتديث املواعيد النهائية اخلاصة مبوعد تقدمي األطراف غري العاملة مبوجب وقالت إن اللجنة ق
، حبيث تعكس وضع ١/٤- لتعيينات االستخدامات احلرجة كل سنة، وفقاً للمقرر د.إ ٥من املادة  ١الفقرة 

عكس تغري ورمبا ترغب األطراف يف تعديل املقرر حبيث ي ،٥من املادة  ١فقرة األطراف العاملة مبوجب ال
 التواريخ، أو اعتماد هذه التواريخ يف النسخة اجلديدة من الدليل.

ويف ختام العرض، قدمت السيدة بيزانو خطة عمل اللجنة للسنة القادمة وسلطت الضوء على  - ٢٣
 املواعيد النهائية لعملية تعيينات االستخدامات احلرجة واملواعيد املؤقتة الجتماعات اللجنة.

 قييم العلميفريق الت  - ثالثاً 

الرئيس املشارك لفريق التقييم العلمي، عن ثالثة مواضيع: (أ) حالة  ،السيد بول نيومانحتدث  - ٢٤
(ب) املسائل املتعلقة برابع كلوريد الكربون؛ والذي سيصدره فريق التقييم العلمي؛  ٢٠١٤تقرير التقييم لعام 

 .R-316cة من املادة (ج) النتائج األولية املتعلقة باالنبعاثات اجلديدة احملتملو

عرَّفت األطراف اختصاصات التقييم العلمي القادم الستنفاد  ٢٠١١ويف تشرين الثاين/نوفمرب  - ٢٥
تشرين  ١٧إىل  ١٥والتقى الرئيسان املشاركان يف باريس خالل الفرتة من ). ٢٣/١٣األوزون (املقرر 

راف طلبا فيها تقدمي ترشيحات املشاركني توبر ملناقشة نطاق التقييم اجلديد وصاغا رسالًة إىل األطاألول/أك
للتقييم. وسيطلب الرئيسان املشاركان تقدمي تعليقات من اجملتمع العلمي بشأن نطاق التقييم وسيبدآن يف 

). وستتم عملية التحضري ٢٠١٣(سيكتمل هذا العمل حبلول شباط/فرباير استيعاب ُكتَّاب الفصول الرواد 
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أول مسودة حبلول تشرين الثاين/نوفمرب. وسُيجرى االستعراض النهائي  ، وستُنجز٢٠١٣الرئيسية يف عام 
كانون   ٣١طراف حبلول ، وسُتتاح الوثيقة إلكرتونيًا لل٢٠١٤للتقييم يف حزيران/يونيه أو متوز/يوليه 

 . ٢٠١٤األول/ديسمرب 

العلمي ففي التقييم وأبلغ الرئيسان املشاركان عن نتائج جديدة بشأن رابع كلوريد الكربون.  - ٢٦
) أُبِلغ ٢٠١١(املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية/برنامج األمم املتحدة للبيئة،  ٢٠١٠الستنفاد األوزون: عام 

 عن أن تقديرات االنبعاثات باستخدام "املؤشرات العامة" من واقع املالحظات يف الغالف اجلوي كانت
 قطاع على حدة" كل  بيانات"استخدام من تقديرات االنبعاثات بيف السنة  غرام جيغا ٤٠زهاء أكرب ب

املستقاة من تقارير اإلنتاج والتدمري. وقد خفضت األحباث اجلديدة على فرتة عمر رابع كلوريد الكربون 
غرام يف السنة،  جيغا ٢٠- ١٠ات يف الغالف اجلوي باستخدام "املؤشرات العامة" مبقدار االنبعاثتقديرات 

مدافن القمامة واملواقع امللوثة تقديرات إضافية أولية لالنبعاثات على  بينما نتج عن القياسات اجملراة على
جيغا غرام يف السنة. وبالتايل  ١٢ -  ٨"باستخدام بيانات كل قطاع على حدة" ترتاوح من املستوى العاملي 

قطاع فإن الفجوة بني تقديرات االنبعاثات باستخدام "املؤشرات العامة" والتقديرات باستخدام "بيانات كل 
على حدة" رمبا تكون أقل مما أُبِلغ عنه يف السابق. بيد أنه ال ميكن يف الوقت احلايل تأكيد وجود أو عدم 

 وجود انبعاثات غري مبلغ عنها. 

رتح ـد املقــاجلديي ور ـفل وور ــــــــالكلون ـــالكربب ــــن مركــــات عـــــان أيضًا معلومـدم الرئيسان املشاركـوق - ٢٧
R-316cة ، ح . وأظهرت إىل حد كبرييث يوجد آيسومران جلزئ هذا املركب يتمتعان خبواص متشا

ن من تدمري  تتم بشكل بطئ للغاية ال ميكِّ القياسات املختربية أن إزالة هذا املركب من غالف الرتوبوسفري 
سجية يف طبقة التحلل الضوئي لألشعة فوق البنف عن طريقكميات كبرية منه. ويُفَقد املركب بصورة رئيسية 

) (كما حيدث للكثري من مركبات الكربون نانومرت ٢١٠-١٩٠اليت يرتاوح طوهلا املوجي من  االسرتاتوسفري (
). واستنادًا إىل ١٢- ومركب الكربون الكلوروفلوري ١١- الكلورفلورية مثل مركب الكربون الكلوروفلوري

استنفاد ت دالة ر دِّ بينما قُ سنة،  ٨٦-٨١ن ح مو احسابات النماذج ُقدِّرت فرتة عمر هذا املركب مبا يرت 
االحرتار العاملي لفرتة  دالة. وأشارت القياسات باستخدام األشعة حتت احلمراء إىل أن ٠,٥األوزون بزهاء 

لفرتة قدرها  ٢٠٥٠ تعام، وبلغ ١٠٠لفرتة قدرها  ٤٣٠٠ تبلغ ا، وأ٤٣٤٠ تعامًا بلغ ٢٠قدرها 
هو مركب طويل العمر ومادة شديدة االستنفاد لألوزون  R-316cملركب عام. وميكن بإجياز القول إن ا ٥٠٠

  ال.وغاز احتباس حراري فعَّ 

 فريق تقييم اآلثار البيئية  - رابعاً 

قدم السيد ناجيل بول، الرئيس املشارك لفريق تقييم اآلثار البيئية، حملة عامة عن التقدم احملرز يف  - ٢٨
لفريق أولويات رئيسية ومعلومات جديدة تتعلق باملقرر . وقد حدد ا٢٠١٤إعداد تقرير الفريق لعام 

. ٢٠١٣، وبدأ بإعداد حمتوى التقرير بغية إتاحته لالستعراض املستقل حبلول كانون األول/ديسمرب ٢٣/١٣
ائي  ٢٠١٤وسيجتمع الفريق يف عام  ليناقش التنقيحات مع اجلهات اليت أجرت االستعراض ولوضع نص 
 .٢٠١٤وفمرب يُقدم يف تشرين الثاين/ن

وقدم الرئيس املشارك أيضًا موجزًا لبعض أحدث التطورات املتعلقة بفهم اآلثار البيئية الستنفاد  - ٢٩
األوزون والتغريات يف األشعة الشمسية فوق البنفسجية. وُأشري إىل أن التقدم احملرز مؤخرًا يف وضع مناذج 
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اخلمسة القادمة ينبئ باخنفاضات عند خطوط  للتغريات يف األشعة فوق البنفسجية خالل العقود األربعة أو
العرض العليا وبارتفاعات يف الكثري من البلدان الواقعة عند خطوط العرض املتوسطة والقريبة من خط 
االستواء. وسيتوقف حجم اآلثار البيئية لتلك التغريات يف األشعة فوق البنفسجية، ال على املوقع فحسب، 

. وأشار السيد بول إىل أن املعلومات اجلديدة تسهم يف حتسني فهم بل على األثر موضع البحث أيضاً 
العالقة بني األشعة فوق البنفسجية واآلثار الرئيسية النامجة عنها، مثل اآلثار على جهاز املناعة لدى 

للتوازن بني اآلثار الضارة والنافعة لألشعة  ٢٠١٤اإلنسان. وسيساهم ذلك يف التقييم الذي سُيجرى يف عام 
الشمسية فوق البنفسجية على صحة اإلنسان، وهو توازن خيتلف باختالف األمراض. وعلى حنو مماثل، 
سيساهم التعرف الذي جرى مؤخرًا على اجلزيئة املسؤولة عن حتسس األشعة فوق البنفسجية القصرية 

ألشعة الشمسية فوق املوجات لدى النباتات يف تقييم كيفية تأثر النظم اإليكولوجية الربية بالتغريات يف ا
ا مع اآلفات واألمراض. وفيما يتعلق بالنظم املائية، هناك فهم  البنفسجية، مبا يف ذلك احملاصيل وتفاعال
جديد للتفاعالت واملبادالت املتعلقة بآثار األشعة الشمسية فوق البنفسجية وآثار التغريات البيئية األخرى 

قدم البحوث املتعلقة بآثار التغريات يف األشعة فوق (تكون الطبقات والتحمض مثًال). وسيساهم ت
البنفسجية على النظم اإليكولوجية، يف تقييم كيفية تأثري التغريات يف األشعة الشمسية فوق البنفسجية على 
دورة الكربون وكيمياء الغازات النزرة (مبا يف ذلك األوزون الرتوبوسفريي) واهلباء اجلوي الذي يؤثر يف نوعية 

ء. وسرتكز تقييمات آثار األشعة الشمسية فوق البنفسجية على فئات جديدة من املواد (ومثاهلا األلواح اهلوا
الضوئية واملواد البالستيكية اليت تستخدم حشوات نانوية أو حشوات بيولوجية) ومعلومات جديدة عن 

 ل املواد.التفاعل بني األشعة الشمسية فوق البنفسجية ودرجات احلرارة فيما يتعلق باحنال

 فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  – خامساً 

، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، العرض كوجيربزاستهل السيد المربت   - ٣٠
الذي يقدمه الفريق باإلشارة إىل أن مجيع جلان اخليارات التقنية الست التابعة للفريق تعمل على اإلعداد 

خبرياً.  ١٥٠الذي سيشارك فيه مجيع خرباء الفريق وجلان اخليارات التقنية البالغ عددهم  ٢٠١٤لتقييم عام 
وجيري حاليًا النظر يف نوع اخلربات املطلوبة إلمتام تقارير التقييم بغية حتديد التشكيلة النهائية للجان اليت 

ملوجزات التنفيذية الصادرة مجيع ا ٢٠١٤. وسيضم تقرير التقييم لعام ٢٠١٤ستعمل على إجراء تقييم عام 
عن جلان اخليارات التقنية، باإلضافة إىل الرسائل الرئيسية اليت تتضمنها تلك املوجزات. وعرض السيد  

 .٢٠١٢قوائم تبني أمساء مجيع األعضاء يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  كوجيربز

املتعلقة بالتقدم احملرز والعناصر الرئيسية   عرضه فقدم عددًا من املالحظات كوجيربزوواصل السيد   - ٣١
كما قدمتها ثالث من جلان اخليارات التقنية. وبدأ بالعناصر الرئيسية لقطاع الرغاوى، فأشار إىل أنه قد مت 
االنتهاء من وضع الغالبية العظمى خلطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، 

نفيذية للصندوق املتعدد األطراف قد وافقت على هذه اخلطط. وتتضمن املرحلة األوىل من وأن اللجنة الت
الكثري من هذه اخلطط انتقاًال إىل أنواع أخرى من الرغاوى بسبب إعطاء األولوية للتخلص التدرجيي من 

يوجد حل ). وقال إنه ال ١٩/٦(انظر املقرر ‘‘ األسوأ أوالً ’’استنادًا إىل مبدأ  HCFC-141bمركب 
وغريه من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،  HCFC-141bتكنولوجي وحيد جلميع استخدامات املركب 

بيد أن هناك ما يكفي من االختيارات البديلة يف معظم القطاعات واملناطق. وأشار أيضاً إىل أن التحول يف 
لقيود التقنية واالقتصادية املرتبطة بذلك.  الشركات الصغرية واملتوسطة يشكل التحدي األكرب بالنظر إىل ا

كذلك فإن ظهور مركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية كلورية غري املشبعة (ذات 
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قد وفر خيارات إضافية تتميز بأداء حراري ُحمسن. وقد مت  القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي)
 .٢٠١٤شأة جتارية كاملة إلنتاج أول هذه املواد الكيميائية اجلديدة يف عام اإلعالن عن استحداث من

أن الكمية املطلوبة لالستخدامات احلرجة لدى  كوجيربزوفيما يتعلق بربوميد امليثيل، أوضح السيد   - ٣٢
يف املائة من جمموع خط األساس لتلك  ١تقل عن  ٥من املادة  ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

لدى األطراف  هيف املائة من جمموع خط األساس من استخدامات ٨٠اف، وأنه قد مت التخلص من األطر 
. وميكن لألطراف العاملة ٢٠١٥قبل حلول املوعد النهائي يف عام  ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 

، أي قبل سنتني ٢٠١٣أن تقدم تعيينات لالستخدامات احلرجة يف بداية عام  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
من موعد انتهاء التخلص التدرجيي. أما القطاعات اليت يصعب فيها إجياد بدائل لربوميد امليثيل فهي نفس 

. وقال السيد  ٥من املادة  ١القطاعات اليت تواجه صعوبات لدى األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
 ٢٠١٣علومات التفصيلية حبلول آذار/مارس أيضًا إن األطراف قد ُدعيت إىل تقدمي مزيد من امل كوجيربز

)، كي يتسىن حتديد مزيد من املعلومات التفصيلية بشأن استخدامات احلجر ٢٣/٥(مبوجب املقرر 
 ومعاجلات ما قبل الشحن.

عرضه فقدم عددًا من املالحظات املتعلقة بالتقدم احملرز على صعيد التربيد  كوجيربزوواصل السيد   - ٣٣
) تتكون ٦٠٠إىل اقرتاح خالئط (ذات قدرة على إحداث االحرتار العاملي تقل عن  وتكييف اهلواء، وأشار

من مركبات كربون هيدروفلورية ذات قدرة ضئيلة جدًا على إحداث االحرتار العاملي ومن مركبات كربون 
هيدروفلورية مشبعة، الستخدامها يف بعض جتهيزات التربيد وتكييف اهلواء. وقد بدأ تصنيع جتهيزات 

من  ١لدى أحد األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة  ١٣٢ -  ستخدم مركب الكربون اهليدروفلوريت
.  ٢٠١٣يف عام  ٥من املادة  ١، ويتوقع أن يبدأ تصنيعه لدى بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٥ املادة

فر عن بسبب قابليته لالشتعال قد يس HFC-1234yfكذلك فإن رفض بعض صانعي السيارات ملركب 
استخدام بدائل أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف التجهيزات املستقبلية املتنقلة 

بصيغتها املقرتحة يف أوائل تشرين  (F)إىل أن الئحة املفوضية األوروبية  كوجيربزلتكييف اهلواء. وأشار السيد  
ا على إحداث االحرتار تتضمن حظرًا ملركبات الكربون اهليد ٢٠١٢الثاين/نوفمرب  روفلورية اليت تزيد قدر
، وأن ذلك قد يؤثر على استخدام تلك املواد املربدة ذات القدرة ٢٠٢٠حبلول عام  ٢ ٥٠٠العاملي عن 

املرتفعة على إحداث االحرتار العاملي يف مجيع أحناء العامل. وتتواصل اجلهود الرامية إىل االستعاضة عن مركب 
HFC-134a  مبركبHFC-1234yf  يف بعض القطاعات والقطاعات الفرعية للتربيد وتكييف اهلواء. وأشار

أيضاً إىل أن عدد األسواق التجارية اليت تستخدم نظم غاز ثاين أكسيد الكربون ذات النقطة احلرجة املتحولة 
م بتطوير نظم تقو  ٥من املادة  ١اد باّطراد، ال سيما يف أوروبا، وأن األطراف العاملة مبوجب الفقرة ديز 

منشأة. واختتم السيد   ٣١تعاقبية تستخدم غاز ثاين أكسيد الكربون، ومن بينها الربازيل اليت يوجد فيها 
باإلشارة إىل أن نظم التوليد املشرتك اليت تعمل بالغاز الطبيعي وتستخدم لتربيد املباين الفردية أو  كوجيربز

 حالياً يف عدة بلدان. األحياء (باستخدام نظم لالمتصاص) ختضع للتقييم

وقدم السيد دانييل فريدونيك، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات، عرض  - ٣٤
املتعلق باجلهود اليت يبذهلا الفريق واللجنة يف التحاور مع املنظمة الدولية للطريان  ٢٢/١١متابعة للمقرر 

، اختذت اجلمعية ٢٠١٠وضح أنه يف شهر أيلول/سبتمرب بشأن التحول عن استخدام اهلالونات. وأ املدين
العامة قرارًا يتضمن حتديدًا الحتياطات اهلالونات املتوافرة لتلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية للطريان 
املدين. وأشار إىل أن املنظمة الدولية للطريان املدين بعثت برسالة إىل دوهلا األعضاء تطلب فيها إجابة 

هل ’’ني التاليني يف إطار عملية التخلص التدرجيي من إنتاج اهلالونات يف إطار بروتوكول مونرتيال: للسؤال
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هل ’’ و‘‘ تتوقعون أن تكون هناك كمية كافية من اهلالونات لتلبية احتياجات الطريان املدين يف دولتكم؟
ولتكم لدعم عملياته املستقبلية؟ وإذا  تعلمون ما هي كمية االحتياطي من اهلالونات املتاح للطريان املدين يف د

 ١٩١دولة من أصل  ٥٥وحىت تارخيه أجابت ‘‘. كان الرد باإلجياب، يرجى إيراد الكميات باألطنان املرتية
من الدول األعضاء يف املنظمة الدولية للطريان املدين. وأوضح السيد فريدونيك أن نتائج االستطالع أشارت 

يقني لدى قطاع الطريان املدين بشأن حاجته من اهلالونات وكمية اإلمدادات إىل وجود قدر كبري من عدم ال
 احلالية واملستقبلية باهلالونات املتاحة له.

وقدم السيد فريدونيك تقييمًا لنتائج االستطالع، فأشار إىل أنه فيما يتعلق بالسؤال عما إذا كان  - ٣٥
أو ‘‘ بال’’دين لدى الدولة، أجابت غالبية كبرية هناك ما يكفي من اهلالونات لتلبية احتياجات الطريان امل

وأشار أيضًا إىل أن السؤال الثاين املتعلق مبا إذا كانت الدول على علم ‘‘. ال ينطبق’’أو ‘‘ غري متأكد’’
أو ‘‘ بال’’بكمية احتياطي اهلالونات املتاح لقطاع الطريان املدين لديها لقي إجابة مماثلة، إذ أجابت األغلبية 

وأشار السيد فريدونيك كذلك إىل أن املنظمة الدولية للطريان املدين وجلنة اخليارات التقنية ‘‘. نطبقي ال’’
للهالونات الحظتا يف بداية األمر عدم توافر ما يكفي من األدلة اليت تشري إىل أن مكاتب الطريان املدين 

عدم استجابة ملموسة من الدول  أنه كانت هناك ،ومكاتب األوزون لدى الدول تعمل معاً. وأوضح ثانياً 
 ،اليت يتم فيها ملء القسم األعظم من قوارير اهلالونات اليت يستخدمها أسطول الطريان العاملي. ونوه ثالثاً 

ا املتوافرة. وأخرياً  أشار السيد فريدونيك إىل أنه بالنسبة للدول  ،إىل أن بعض الدول حددت كمية إمدادا
ملتعلق مبعرفة اإلمدادات لديها، مل حيدد بعض هذه الدول كمية اهلالونات أو اليت أجابت بنعم عن السؤال ا

حددها بقيمة صفرية. وأوجز السيد فريدونيك نتائج االستطالع مشريًا إىل أن بعض الدول أوضحت أن 
ا اليت تعمل يف السوقني احمللية والدولية حتصل على اإلمدادات باهلالونات من مزودين أجان ب شركات طريا

مللء أجهزة أطفاء احلريق على منت أساطيلها، وأن بعض الدول ال تعلم بوجود أي شركة تقوم بإعادة تدوير 
اهلالونات الستخدامها يف أجهزة أطفاء احلريق. وبالتايل، وعلى أساس هذه اإلجابات األولوية، فإن من 

لقليلة اليت متد قطاع الطريان بكامله، املرجح أن الكثري من الدول تعتمد على توافر اهلالونات يف البلدان ا
 على املخزونات املوجودة لديها. ال

وأشار السيد فريدونيك إىل أن املنظمة الدولية للطريان املدين تعقد اجتماعًا ألصحاب املصلحة يف  - ٣٦
 ١٦نفس األسبوع الذي ينعقد فيه اجتماع األطراف، وأن هذه النتائج واالستنتاجات ستقدم يوم اجلمعة، 

ا  ٢٠١٢رين الثاين/نوفمرب تش إىل ذلك االجتماع. ومن املفهوم أن املنظمة الدولية للطريان املدين ستعلن أ
تنظر يف وضع أطر زمنية لوالية تتعلق بتطبيق استخدام بدائل اهلالونات يف مقصورات الشحن، وهو 

دونيك أن هذا األمر هام بالنظر االستخدام األخري الذي مل حيدد له تاريخ لتطبيق البدائل. وأوضح السيد فري 
إىل أن مقصورات الشحن هي املستخدم األكرب للهالونات يف قطاع الطريان املدين، وأنه لن يكون من 
املمكن حتديد جمموع االحتياجات من اهلالونات خالل فرتة حياة الطائرة اليت تعتمد على استخدام 

ذا مت وضع أطر زمنية هلذا الغرض. وأشار السيد اهلالونات لضمان سالمتها وصالحيتها للطريان إال إ
فريودنيك إىل أنه ال يزال على قطاع الطريان املدين أن حيدد االحتياجات الطويلة األجل للهالونات، ومصدر 
تلك اهلالونات، وكيفية إبالغ األطراف يف بروتوكول مونرتيال بالنتائج. وأخريًا أشار السيد فريودنيك إنه 

لة إىل الدول يف حماولة جلمع معلومات عن إمدادات اهلالونات املتاحة لتلبية احتياجات سيتم توجيه رسا
الطريان املدين، بيد أنه يف هذه املرة، ستوجه الرسالة إىل نقاط االتصال املعنية باألوزون وإىل مكاتب الطريان 

 املدين يف كل دولة توخياً للحصول على إجابات تعكس التعاون بني اجلهتني.

____________ 


