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

  ٢٠١٢ وفمربن/تشرين الثاين ١٦ -  ١٢جنيف، 

لألطراف في بروتوكول مونتريال لمناقشتها جتماع الرابع والعشرين ى االقضايا مطروحة عل
  وأخذ العلم بها

  مذكرة من األمانة

  إضافة

   مقدمة  -أوًال 
االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف ب موجزًا للعمل املتعلقة يتضمن الفرع الثاين من هذه اإلضاف -١

املواد املستنفدة لطبقة األوزون الذي مت إجنازه منذ وضع الصيغة النهائية ملذكرة  شأنبروتوكول مونرتيال ب
ا فريق ت). ويUNEP/OzL.Pro.24/2األمانة ( ضمن أيضًا عرضًا استكماليًا لألعمال اإلضافية اليت اضطلع 

لضرورية التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن التعيينات اليت قدمتها األطراف لالستخدامات ا
، والعمل تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل دليللواالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل، وتنقيح 

التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم  ٢٣/١٠فيما بني الدورات الذي اضطلعت به الفرقة العاملة املعنية باملقرر 
 االقتصادي.

تباه األطراف إليها، وتشمل اسرتعاء انسائل ترغب األمانة يف معلومات عن م ويتضمن الفرع الثاين -٢
مسائل تتعلق برصد طبقة األوزون والتغيريات يف مالك موظفي أمانة األوزون والصندوق املتعدد األطراف 

 لتنفيذ بروتوكول مونرتيال.



UNEP/OzL.Pro.24/2/Add.1  

2 

األطراف في لالجتماع الرابع والعشرين لمؤتمر لمحة عامة عن بنود جدول األعمال المؤقت   - ثانياً 
  بروتوكول مونتريال

من جدول األعمال المؤقت  (أ) ٤(البند  ٢٠١٣تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام   -ألف
  للجزء التحضيري)

نرتيال، أثناء االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مو  -٣
ن للجنة اخليارات التقنية الطبية التابعة لفريق اضري احلالصني والرئيسنيُعقدت مناقشات ثنائية بني ممثلي 

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تعيني االستخدامات الضرورية الذي قدمته الصني واملتعلق مبركبات 
لك، قدمت . وتبعاً لذ٢٠١٣الكربون الكلورية فلورية املستخدمة يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لعام 

الصني معلومات إضافية تتعلق على وجه اخلصوص بأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تتضمن 
مكونات فعالة من األدوية الصينية التقليدية. وقام الفريق باستعراض املعلومات، لكنه مل يتمكن من التوصية 

التقليدية. وبدًال عن  األدوية الصينيةبتسعة أطنان من مركبات الكربون الكلورية فلورية الستخدامها يف 
ح الفريق أن تنظر الصني يف ختصيص كمية من مركبات الكربون الكلورية فلورية تقتطعها من ذلك، اقرت 

ا. وبالتايل فإن التوصية املتعلقة باإلعفاءات لالستخدامات الضرورية للصني بقيت كما   الكمية املأذون 
تتقدم قدمة يف االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية. ومل كانت عليه يف التوصية املؤقتة امل

 األطراف املقدمة للتعيينات بأي طلبات أخرى إلعادة التقييم.

تعيينات االستخدامات ’’وترد معلومات إضافية عن عملية إعادة التقييم يف الوثيقة املعنونة  -٤
قننة: معلومات إضافية لتعيني االستخدامات الضرورية املقدم من الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات امل

، واليت ميكن اإلطالع عليها يف املوقع ٢٠١٢، املؤرخة يف تشرين األول/أكتوبر ‘‘٢٠١٣الصني لعام 
 /conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-24/ presessionالشبكي ألمانة األوزون على العنوان:

Background%20 Documents/teap-2012-progress-report-volume1-addendum.pdf. 

عن الفريق بشأن مجيع تعيينات  موجزًا للتوصيات النهائية الصادرة ١ويتضمن اجلدول  -٥
  االستخدامات الضرورية.

  ١اجلدول 
الطلبات التي تقدمت بها األطراف للحصول على إعفاءات لالستخدامات الضرورية والتوصيات 

  بهذا الشأنالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي فريق نهائية الصادرة عن ال
  (باألطنان املرتية)

 الطرف
الكمية املوافق 

٢٠١٢ام عليها لع
الكمية املعينة 

 ٢٠١٣لعام 
النهائيةتوصية ال

 من بروتوكول مونتريال ٥من المادة  ١األطراف غير العاملة بموجب الفقرة 

  ٢١٢ ٢٥٠ ٢١٢ أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة :االحتاد الروسي
 ٩٥ ٩٥ ١٠٠ التطبيقات الفضائية :االحتاد الروسي

 ٣٠٧ ٣٤٥ ٥٣١٢من املادة  ١لعاملة مبوجب الفقرة اجملموع الفرعي لألطراف غري ا
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 الطرف
الكمية املوافق 

٢٠١٢ام عليها لع
الكمية املعينة 

 ٢٠١٣لعام 
النهائيةتوصية ال

 من بروتوكول مونتريال ٥من المادة  ١األطراف العاملة بموجب الفقرة 

 ٣٨٦,٨٢ ٤٤٦,٥٢ ٥٣٢,٠٤ أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة :الصني

 ٣٨٦,٨٢ ٤٤٦,٥٢ ٥٣٢,٠٤ ٥من املادة  ١اجملموع الفرعي لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 ٦٩٣,٨٢ ٧٩١,٥٢ ٨٤٤,٠٤ مجموعال

، تلقت األمانة تعييناً إضافياً إلعفاء لالستخدامات الضرورية تقدم به ٢٠١٢ويف شهر آذار/مارس  -٦
تربيد خيصص لتشغيل معدات ال، ١٢-مركب الكربون الكلوري فلوري  طنًا من ١٣٠االحتاد الروسي وقدره 

كنولوجيا والتقييم االقتصادي استعراضاً يق التري فر سفينة ومركب تابعة ألسطوله البحري. وجي ٢٣على منت 
، كما جتري مناقشات ثنائية بني الفريق واالحتاد الروسي لتوضيح بعض املسائل. وستتاح التوصية للتعيني

نظر فيهما األطراف فور االنتهاء من إعداد صيغتهما ن الفريق وتقريره بشأن التقييم لتالنهائية الصادرة ع
 النهائية.

(ب) من جدول األعمال المؤقت  ٤(البند  ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة لعام   -باء 
 للجزء التحضيري)

أثناء االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، قدمت جلنة اخليارات التقنية لربوميد  -٧
ا األولية بشأن تعيينات إعفاءات االستخدامات ا وأجرت  .٢٠١٢يف عام  املقدمة إليهاحلرجة امليثيل توصيا

اللجنة لقاءات ثنائية، على هامش االجتماع، مع األطراف املقدمة للتعيينات لتبادل وجهات النظر واستقاء 
املزيد من املعلومات. وقد سلطت األطراف الثالثة املقدمة للتعيينات الضوء على مسائل تتعلق بالتوصيات 

ضافية وطلبات إلعادة التقييم. وميكن اإلطالع على معلومات لومات إمع لك،املؤقتة، وقدمت، تبعًا لذ
ا يف التقرير النهائي الصادر عن الفريق واملعنون  تقييم تعيينات ’’مفصلة عن التعيينات وتقييما

، ويتاح التقرير على العنوان: ‘‘لربوميد امليثيل واملسائل ذات الصلة ٢٠١٢االستخدامات احلرجة لعام 
conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-24/presession/Background%20Documents/teap-

CUN-report-october2012.pdf نات املتصلة بالرتبة طالع على التعييالل ٣٦- ٢٠ت (انظر الصفحا
 لالطالع على التعيينات املتعلقة بالسلع األساسية واهلياكل). ٥٩- ٣٧والصفحات 

وباختصار، مل يطرأ أي تغيري على تعيينات أسرتاليا وكندا يف التقييم النهائي مقارنة بالتوصية املؤقتة،  -٨
طنًا اعرتافًا بأن سحب أيوديد  ٤٥,٩داد مبقدار ة األمريكية قد از الفراولة للواليات املتحد مثارلكن تعيني 

ا للسلع ٢٠١٤سيؤثر على كمية التعيني لعام  امليثيل من السوق . كذلك متت زيادة الكمية املوصى 
ن التوصية مل تتوصل إىل توافق يف الرأي بشأ طن، بيد أن اللجنة ٠,٢٥٣األساسية للواليات املتحدة مبقدار 

- ٦٥الفراولة. ويرد تقرير األقلية يف املرفق الثاين من التقرير النهائي للجنة (الصفحات  ثمارقة بالتعيني لاملتعل
). وفيما يتعلق بتعيني الواليات املتحدة للحم اخلنزير املقدد، مت استالم التعيني الالزم من الواليات ٧٣

 لتوصيات النهائية للفريق.موجزاً ل ٢دول اجل ويتضمنطناً.  ٢,٤٦٦ قدره بإعفاء وصت اللجنةوأاملتحدة، 
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وقد ترغب األطراف يف أن تنظر يف املعلومات اجلديدة املقدمة من الفريق وجلنته عند النظر يف  -٩
ع مقرر وعند اعتماده يف وقت داد مشرو إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل، مبا يف ذلك عند إع

 الحق.

تعيينات  من التقرير النهائي للفريق عن ٦١و ٦٠صفحتان ، تتضمن ال١٦/٤ووفقًا للمقرر  - ١٠
. ومل يقرتح أي تغيري على ٢٠١٣االستخدامات احلرجة برنامج عمل اللجنة وميزانيتها املقرتحني لعام 

  الفرضيات املعيارية اليت قدمها الفريق.
  ٢اجلدول 

بشأن إعفاءات لبروميد الميثيل  خيارات التقنيةالصادرة عن اللجنة المعنية بال النهائيةموجز للتوصيات 
  ٢٠١٢المقدمة في عام  ٢٠١٤االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل في عام 

  (باألطنان املرتية)
  التوصية النهائية  التوصية املؤقتة التعيني الطرف املقدم للتعيني والقطاع املعين به

  أسرتاليا  -١
  ُسوق الفراولة اجلارية

 األرز املعبأ

  
٢٩,٧٦٠  
١,١٨٧ 

  
]٢٦,٧٨٤[  
]١,١٨٧[ 

  
]٢٦,٧٨٤[  
]١,١٨٧[  

  كندا  -٢
  ُسوق الفراولة اجلارية

 املطاحن

  
٥,٢٦١  
٥,٠٤٤ 

  
]٥,٠٥٠[  
]٥,٠٤٤[ 

  
]٥,٠٥٠[  
]٥,٠٤٤[  

  الواليات املتحدة األمريكية -١
  مثار الفراولة

  السلع
  املطاحن/منشآت جتهيز األغذية

 حلم اخلنزير املقدد

  
٤١٥,٠٦٧  
٠,٧٤٠  

٢٢,٨٠٠  
٣,٧٣٠ 

  
]٣٤٣,٧٤٠[  
]٠,٤٨٧[  
]٢٢,٨٠٠[  

 [تعّذر تقدير الكمية]

  
]٣٨٩,٦٤٠[  
]٠,٧٤٠[  
]٢٢,٨٠٠[  
]٢,٤٦٦[  

  ٤٥٣,٧١١[ ]٤٠٥,٠٩٢[ ٤٨٣,٥٨٩ المجموع

ويف االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، اقرتحت جلنة اخليارات التقنية لربوميد  - ١١
، ك، إذا ما أوعزت األطراف بذلات احلرجة لربوميد امليثيلدليل تعيينات االستخدام تتوىل تنقيح امليثيل أن

 ١حبيث تتمكن األطراف العاملة مبوجب الفقرة و لكي تنظر فيه األطراف إبان االجتماع الرابع والعشرين، 
ا لالستخدامات احلرجة يف شهر كانون الثاين/يناير  ٥من املادة  ، عند الضرورة. ٢٠١٣من تقدمي تعيينا

، بتنقيح الدليل، آخذة يف اعتبارها الطلب العام لألطراف يف الفريق العامل املفتوح العضوية وقامت اللجنة
. ويتاح ٥من املادة  ١لالستخدامات احلرجة من أطراف عاملة مبوجب الفقرة واحتمال تقدمي تعيينات 

 /conf.montreal-protocol.orgونألوز اعلى املوقع الشبكي ألمانة  ‘‘٧ مشروع النسخة’’الدليل املنقح 

meeting/mop/mop-24/presession/Background%20Documents/Handbook%20CUN-version7-

October2012.pdf يضاً أ. ويرد شرح للتغيريات اليت أجريت على تلك النسخة يف مذكرة من اللجنة ُنشرت
 conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-24/presession/ Background:على املوقع الشبكي املذكور

%20Documents/Note_by_MBTOC_on_draft_v7_CUN_hdbk.pdf. 
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مشروع ’’اللجنة ويف إمكانية اعتماد  حتهااقرت  ات اليتوقد ترغب األطراف يف أن تنظر يف التغيري  - ١٢
 من الدليل، وفقاً للمقتضى. ‘‘٧النسخة 

المسائل اإلجرائية المتعلقة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والهيئات الفرعية التابعة له (البند   - جيم
  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ٦
فرقة العمل، اليت أنشأها فريق  امتثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، قيف االجتماع الثاين وال - ١٣

ما توصلت إليه من نتائج. وتبعًا لذلك، بعرض ، ٢٣/١٠التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لتضطلع باملقرر 
وجيا والتقييم املتعلقة بفريق التكنولوالتنظيمية املسائل اإلجرائية قدمت الواليات املتحدة مشروع مقرر بشأن 

. مث توىل فريق لالتصال النظر يف مشروع املقرر وتعديله، ووافق الفريق العامل املفتوح العضوية صادياالقت
، UNEP/OzL.Pro.24/8على إحالته إىل االجتماع الرابع والعشرين ملؤمتر األطراف ليواصل النظر فيه (انظر 

توح العضوية أيضًا على أن يطلب إىل الفريق االضطالع وافق الفريق العامل املف/[ز]). و ٢٤مشروع املقرر 
التوافق يف مصفوفة اخلربات احلالية واملطلوبة لدى جلان اخليارات التقنية؛ والنظر  بعمل إضايف يتعلق بتحقيق

ا؛ وتقييم تشكيلة ووظائف اهليئة املعنية  يف إعادة تنظيم اللجان، مبا يف ذلك حجمها املستقبلي واحتياجا
   النظر فيها.يف بروتوكول مونرتيال ليواصل اجتماع األطراف  ،ة املنازعاتبتسوي
وترد نتائج العمل الذي اضطلع به الفريق يف اإلضافة إىل تقرير الفرقة العاملة املعنية باملقرر  - ١٤
واملتاح على املوقع:  ٢٠١٢من تقرير الفريق الصادر يف أيار/مايو  ، الواردة يف اجمللد الثالث٢٣/١٠

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-24/presession/Background%20Documents/ 

teap-decXXIII-10-TF-report-addendum-october2012.pdfضطالع . وقد متكنت الفرقة العاملة من اال
 باملهام التالية:

 ؛اخلربات احلالية واملطلوبة لدى جلان اخليارات التقنيةتنقيح وتنسيق مصفوفات   ) أ(

 عن االقرتاح بإنشاء هيئة لتسوية املنازعات وتوضيح هذا االقرتاح. مجع معلومات إضافية  ) ب(

رقة العاملة إىل أن مهمة إعداد توصيات عن إعادة تنظيم جلان اخليارات التقنية هي وخُلصت الف - ١٥
إىل ضيق الوقت، . وبالنظر اللجان التقنية يف إطارمهمة معقدة وتتطلب مناقشة متعمقة من جانب الفريق و 

لومات عن املهمة، لكنه اقرتح مواصلة العمل على خطط إعادة التنظيم وتقدمي املع تم الفريق هذهيمل 
. وطلب ٢٠١٣لنسبة للفريق يف عام عتبارها جمال تركيز ذا أولوية بااإلجراءات اليت تستخدمها اللجان با

 أيضاً الدعم والتوجيه من األطراف إلمتام هذا العمل.
  المسائل التي ترغب األمانة في استرعاء انتباه األطراف إليها  - اً ثالث

  ي توفير المعلومات لألطراف في بروتوكول مونتريالودورها ف المشاهدات الميدانية  –ألف 
مبشاكل هامة تتعلق باشتغال حمطات خمتلفة  خالل السنوات القليلة املاضية،جرى إعالم الفريق،  - ١٦

ا. ف. لقياس األوزون يف أحناء العامل ا وحتليال قد خفضت العديد من البلدان ذات الدور الرئيسي مشاهدا
جمموعات بيانات املشاهدة صعوبات يواجهها الوسط العلمي الذي حيتاج إىل ونشأ عن تدهور الكثري من 

  جمموعات البيانات فيما جيريه من حبوث بشأن التغريات يف الغالف اجلوي.



UNEP/OzL.Pro.24/2/Add.1  

6 

وقد كتب رئيسا فريق التقييم العلمي إىل أمانة األوزون ليسرتعيا انتباه األطراف يف بروتوكول  - ١٧
ة األوزون إىل هذه املسألة املهمة. وأعربا عن قلقهما من أن استمرار الوضع مونرتيال واتفاقية فيينا حلماية طبق

سيقوض إىل حد كبري من قدرة الفريق خالل السنوات القادمة على توفري معلومات دقيقة لألطراف، من 
بيانات الرئيسي ليها الدور ف نوثيقة يصفاخالل التقييمات اليت يعدها. وقد أعّد الرئيسان املشاركان 

لتيسري احلصول على  وما هلا من ضرورة يف الوقت احلاضر ويف املستقبلملشاهدة امليدانية يف املاضي، ا
إجابات واضحة لألسئلة اليت تطرحها األطراف يف بروتوكول مونرتيال على األوساط العلمية. وقد صدرت 

  .)UNEP/OzL.Pro.24/INF/5(موجهة إىل األطراف  عالميةالوثيقة بوصفها وثيقة إ
  التغييرات في مالك موظفي أمانة األوزون والصندوق المتعدد األطراف  - اءب

استقال نائب املدير التنفيذي، السيد بول هورويتز، من منصبه، واختريت السيدة ميغومي سيكي  - ١٨
لئها على حنو نظامي. مل ٢٠١٣لشغل الوظيفة بصورة مؤقتة. ويتوقع أن يعلن عن الوظيفة يف أوائل عام 

اية عام وستتقاعد ا . وجيري النظر ٢٠١٢لسيدة روث باتن، كبرية املوظفني اإلداريني يف أمانة األوزون، يف 
على حنو يكفل انتقاًال سلساً، نظراً ألنه مل يتم  ٢٠١٣اآلن يف إمكانية االحتفاظ بالسيدة باتن خالل عام 

انة األوزون، قررت األطراف، بعد اختيار شاغل جديد للوظيفة. وفيما يتعلق مبنصب األمني التنفيذي ألم
. ونتيجة هلذا الطلب، قامت ٢٠١٥، طلب متديد لوالية السيد غونزاليز حىت عام ٢٢/٢١املقرر  جبمبو 

اية عام األمم املتحد ماريا نوالن، كبرية  ة. وعالوة على ذلك، ستتقاعد السيد٢٠١٣ة بتمديد عقده حىت 
اية شهر ، كما سيتقاعد رئيسا برناجمي ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  موظفي الصندوق املتعدد األطراف، يف 

وجتري ، ٢٠١٣األوزون لدى منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام 
رئيس برنامج عمل األوزون لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة. ويف ضوء هذه التغيريات،  عملية توظيف حالياً 

عتبار للحاجات املتغرية لنظام محاية األوزون، قد ترغب األطراف يف أن تنظر يف اختاذ وأخذًا يف اال
 واستمرار العمل على حنو ناجح. ضطراباإلجراءات املالئمة لتكفل أقل قدر ممكن من اال

توجه بالشكر إىل السيد بول هورويتز على مسامهاته املميزة يف صة لتوتود األمانة أن تغتنم هذه الفر  - ١٩
األمانة، ولتشري إىل أن تفانيه وإخالصه وخربته ومعرفته كانت مكسبًا عظيمًا لألمانة، وأنه سُيفتقد  عمل

  بصورة كبرية.
  الفعاليات المرتبطة باالجتماع الرابع والعشرين لألطراف  -جيم 

 ات بعد الظهر.اسرتاحات الغداء وبعد انتهاء جلس خاللالفعاليات اجلانبية نظم العديد من ستُ   - ٢٠
 وتتاح اآلن قائمة بالفعاليات املزمع تنظيمها على املوقع الشبكي ألمانة األوزون من خالل بوابة املؤمترات.

____________  


