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

  ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ١٦ -  ١٢جنيف، 

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

   مقدمة  -أوًال 
يعرض الفرعان الثاين والثالث من هذه املذكرة حملة عامة عن البنود املدرجة يف جدول أعمال  -١

يرد موجز بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون. و االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف 
ا إبان االجتماع الثاين والثالثني  قصري للمعلومات األساسية املتعلقة مبعظم البنود واملناقشات اليت جرت بشأ

ن االستعراض للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. وقد ختضع بعض البنود ملزيد م
يف التقارير التكميلية الصادرة عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. ويف هذه احلالة، ستقوم األمانة 

 ن هذه البنود.أبإعداد إضافة هلذه املذكرة توجز فيها ما توصل إليه الفريق من نتائج بش

 تباه األطراف إليها.اسرتعاء انويعرض الفرع الرابع معلومات عن مسائل ترغب األمانة يف  -٢

  لمحة عامة عن بنود جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري  - ثانياً 
  )٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤-١٢(

  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ١افتتاح الجزء التحضيري (البند   -ألف
روتوكول مونرتيال يف يتوقع أن يفتتح اجلزء التحضريي لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف ب -٣

، يف املركز الدويل للمؤمترات جبنيف. ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢من يوم االثنني  ٠٠/١٠الساعة 
احتفاًال بالذكرى اخلامسة  ،تشرين الثاين/نوفمرب ١١وسيسبق االجتماع حلقة دراسية تنعقد يوم األحد 

 ٩اركني يف مكان انعقاد االجتماع يوم اجلمعة والعشرين إلبرام بروتوكول مونرتيال. وسيبدأ تسجيل املش
صباح كل يوم من أيام االجتماع.  ٠٠/٨وسيتواصل من الساعة  ٠٠/٩تشرين الثاين/نوفمرب، الساعة 
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فرتة من انعقاد االجتماع باستخدام املوقعني الشبكيني ويشجع املشاركون على أن يسجلوا أنفسهم قبل 
أن على ذلك، ومبا . وعالوة )http://viennaconvention.orgأو  http://montreal-protocol.org(لألمانة 

 اخلاصة. شخصيةاالجتماع سيكون اجتماعاً الورقياً، فإننا حنث املشاركني على جلب حواسيبهم ال

 بيان ممثل (ممثلي) حكومة سويسرا - ١

 المتحدة للبيئةبيان ممثل (ممثلي) برنامج األمم   - ٢

(أ) و(ب) من جدول األعمال املؤقت، سيديل كل من ممثل سويسرا  ١يف إطار البندان الفرعيان   -٤
  وممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة ببيان ترحييب. وسيشمل افتتاح االجتماع فعاليات احتفالية.

  ضيري)ل المؤقت للجزء التحامن جدول األعم ٢المسائل التنظيمية (البند   -باء
 إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري - ١

، وسيعرض على UNEP/OzL.Pro.24/1يرد جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي يف الوثيقة   -٥
االطراف إلقراره. وقد ترغب األطراف يف أن تقّر جدول األعمال، مبا يف ذلك أي بنود قد تتفق على 

  .‘‘مسائل أخرى’’املعنون  ١٧إدراجها يف إطار البند 
 تنظيم العمل - ٢

اركان للفريق العامل ل مونرتيال، سيشرتك الرئيسان املشوفقًا ملا درجت عليه األطراف يف بروتوكو   -٦
املفتوح العضوية (ومها السيدة غودي ألكيماد (هولندا) والسيد غازي عودات (األردن) يف رئاسة اجلزء 

عمال املؤقت، يتوقع أن يقدم الرئيسان (ب) من جدول األ ٢التحضريي من االجتماع. ويف إطار البند 
  املشاركان اقرتاحاً إىل األطراف بشأن كيفية التعامل مع بنود جدول األعمال.

  ل المؤقت للجزء التحضيري)امن جدول األعم ٣المسائل اإلدارية (البند   - جيم
 ٢٠١٣النظر في عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام  - ١

 األعضاء في لجنة التنفيذ   ) أ(

جراء عدم االمتثال الذي اعتمدته إل ووفقاً نظر اجتماع األطراف كل سنة يف عضوية جلنة التنفيذ. ي  -٧
خيتار كل طرف منها شخصًا ميثله. وتُـنَتَخُب هذه األطراف ملدة  أطراف ١٠طراف، تتألف اللجنة من األ

من كل جمموعة من اجملموعات ، أي أنه يتم انتخاب طرفني التوزيع اجلغرايف العادلاستنادًا إىل مبدأ سنتني 
، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وأوروبا ةاإلقليمية، وهي أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا الشرقي

  الغربية ودول أخرى. وجيوز ألعضاء اللجنة أن يبقوا أعضاء يف اللجنة لفرتتني متواليتني.
 انيا وغينيا (اليت حلت حمل اجلزائر)، ولبنان، ونيكاراغوا،مينيا وأملر وأعضاء اللجنة احلاليني هم: أ  -٨

، ستتم ٢٠١٢وبولندا، وسانت لوسيا، وسري النكا، والواليات املتحدة األمريكية، وزامبيا. ويف عام 
، وسيتعني االستعاضة البالغة سنتني نيكاراغوا وسري النكا السنة األخرية من فرتة عضويتها الثانية يف اللجنة

وعالوة على ذلك، ستتم غينيا السنة الثانية من فرتة عضويتها األوىل (حمل اجلزائر)، وقد جتري  عنهما.
ا. وستتم سانت لوسيا والواليات املتحدة األمريكية السنة األوىل من فرتة  االستعاضة عنها أو إعادة انتخا
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، وكذلك حال لبنان ٢٠١٣ ، وستواصل بالتايل عملها يف اللجنة يف عام٢٠١٢عضويتها الثانية يف عام 
  .٢٠١٢وبولندا وزامبيا الاليت ستتم السنة األوىل من فرتة عضويتها األوىل يف عام 

، ختتار اللجنة رئيسها ونائب الرئيس من بني أعضاء اللجنة. وجتري عملية ١٢/١٣ووفقًا للمقرر   -٩
األطراف وعلى حنو يكفل  االختيار يف العادة من خالل مشاورات يعقدها أعضاء اللجنة إبان اجتماع

(أ) من جدول األعمال  ٣االستمرارية للمنصبني املذكورين. وقد أعدت األمانة مشروع مقرر بشأن البند 
  .])اء باء/[ب٢٤، الفرع الثالث، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.24/8(املؤقت لتنظر فيه األطراف 

اللجنة إبان اجلزء التحضريي، كي  ة أعضاء جدد يفطراف يف أن تنظر يف تسميوقد ترغب األ  - ١٠
  يتسىن لألمانة إدراج أمسائهم يف مشروع املقرر ليصار إىل اعتماده خالل اجلزء الرفيع املستوى إذا أمكن.

 أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال  ) ب(

نة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف. سينظر االجتماع الرابع والعشرين أيضًا يف عضوية اللج  - ١١
 ٥من املادة  ١وتتكون اللجنة، وفقاً لنظامها الداخلي، من سبعة أعضاء من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

من بروتوكول مونرتيال، وسبعة أعضاء من األطراف غري العاملة مبوجب تلك الفقرة. وتنتخب كل جمموعة 
التنفيذية وتقدم أمساءهم إىل األمانة لكي يقرها اجتماع األطراف.  من األطراف أعضاءها يف اللجنة

وباإلضافة إىل ذلك، يدعو النظام الداخلي للجنة التنفيذية إىل انتخاب رئيس ونائب للرئيس من بني أعضاء 
واألطراف غري العاملة  ٥من املادة  ١اللجنة، ويتناوب على املنصبني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

جبها. وحيث أن ممثلي الصني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية قد عمال كرئيس مبو 
من  ١، فمن املتوقع أن تقوم األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٢٠١٢وكنائب للرئيس على التوايل خالل عام 

 ٥من املادة  ١الفقرة  جب، وستقوم األطراف غري العاملة مبو ٢٠١٣بتسمية نائب الرئيس لعام  ٥املادة 
  بتسمية الرئيس.

عضاء اجلدد ألطلب إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف أن يعتمد مقررًا يقّر فيه اختيار اوسيُ   - ١٢
. وقد أعدت األمانة مشروع مقرر ٢٠١٣يف اللجنة وحييط علمًا باختيار رئيس اللجنة ونائب رئيسها لعام 

  ]).يمج يم/[ج٢٤، الفرع الثالث، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.24/8( ذا الشأن لينظر فيه األطراف
ما إذا كانت ستقدمه، مصحوباً يوقد ترغب األطراف يف أن تواصل مناقشة مشروع املقرر والنظر ف  - ١٣

بأي مشاريع مقررات أخرى ذات صلة، إبان اجلزء التحضريي، ليصار إىل اعتماده خالل اجلزء الرفيع 
  كن.املستوى إذا أم

  الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية  (ج)
 ٥من املادة  ١ممثل من بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة  يقوم اجتماع األطراف كل عام باختيار  - ١٤

مبوجب تلك الفقرة للعمل كرئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح  ةبني األطراف غري العامل وممثل من
، عملت السيدة غودي ألكيماد (هولندا) والسيد غازي ٢٣/٢٠العام التايل. ووفقًا للمقرر العضوية يف 

. ويتوقع أن يصدر ٢٠١٢عودات (األردن) كرئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية يف عام 
توح العضوية لعام االجتماع الرابع والعشرين لألطراف مقررًا يسمي فيه الرئيسني املشاركني للفريق العامل املف

ذا الشأن لتنظر فيه األطراف ٢٠١٣ ، الفرع UNEP/OzL.Pro.24/8(. وقد أعدت األمانة مشروع مقرر 
  /[دال دال]).٢٤الثالث، مشروع املقرر 
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وقد يرغب االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف أن ينظر يف مشروع املقرر إبان اجلزء التحضريي،   - ١٥
  ل اجلزء الرفيع املستوى إذا أمكن، بعد إدخال أي تعديالت يراها ضرورية.ليصار إىل اعتماده خال

 التقريران الماليان للصندوقين االستئمانيين لبروتوكول مونتريال وميزانيتا البروتوكول - ٢

ينظر اجتماع األطراف يف التقريران املاليان وميزانييت بروتوكول مونرتيال كل عام. وحتمل وثائق   - ١٦
على التوايل. ويف  Add.1و UNEP/OzL.Pro.24/7التقرير املايل املقدمة إىل االجتماع احلايل الرمز امليزانية و 

(ب) من جدول األعمال املؤقت، يتوقع أن تنشئ األطراف جلنة للميزانية تنعقد خالل اجلزء  ٣إطار البند 
لمقتضى، ليصار إىل اعتماده رمسياً التحضريي للتداول بشأن مشروع مقرر متعلق بامليزانية والتوصية به، وفقاً ل

  خالل اجلزء الرفيع املستوى.
من جدول األعمال  ٤من بروتوكول مونتريال (البند  ٢ت من المادة المسائل المتصلة باإلعفاءا  - دال

  المؤقت للجزء التحضيري)

 ٢٠١٣تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام  - ١

ة، أفاد فريق التكنولوجيا والتقييم للفريق العامل املفتوح العضويخالل االجتماع الثاين والثالثني   -١٧
ة ز دي بأنه قد تلّقى تعيينني لالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف تصنيع أجهااالقتص

 طناً، وتعيينًا من ٢٥٠؛ وتعيينًا من االحتاد الروسي لكمية ٢٠١٣االستنشاق باجلرعات املقننة يف عام 
املفصل الذي أجراه الفريق للتعيينات  اضر عاالستاإلطالع على طناً. وميكن  ٤٤٦,٥٢الصني لكمية 

من التقرير املرحلي للفريق لعام  ١من اجمللد  ٢- ١اخلاصة بأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف الفرع 
لعامل املفتوح العضوية، قدمت تماع الثاين والثالثني للفريق اأن قدم الفريق توصيته إىل االجوبعد  .٢٠١٢

طناً قام االحتاد الروسي بتعيينها وكمية  ٢١٢الصني واالحتاد الروسي مشروع مقرر دعا إىل املوافقة على كمية 
طنًا اقرتحتها الصني. وفيما تلى ذلك من مناقشات، اتفقت األطراف على أن حتيل صيغة من  ٣٩٥,٨٢

طناً) إىل اجتماع األطراف ليواصل  ٣٨٦,٨٢ا الفريق للصني (االقرتاح تتضمن أيضًا الكمية اليت أوصى 
/[ألف]). وخالل املناقشات الثنائية اليت ٢٤، الفرع الثاين، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.24/8(النظر فيه 

 االتفاق على أن تقدم الصني معلومات إضافية إىل على هامش االجتماع، مت جرت بني الصني والفريق
يد تقييم التعيني، ال سيما ما يتعلق باستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف الطب الفريق كي يع

  التقليدي. وستتاح نتائج إعادة التقييم لتنظر فيها األطراف، وستدرج يف إضافة إىل هذه املذكرة.
تلقى من االحتاد وباإلضافة إىل التعيينات ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، أفاد الفريق بأنه قد   - ١٨

طنًا من مركب الكربون  ٩٥الروسي تعيينًا للحصول على إعفاء لالستخدامات الضرورية لكمية قدرها 
املفصل  االستعراض، الستخدامها يف جمال الصناعة الفضائية. وميكن اإلطالع على ١١٣ - الكلوري فلوري 

. وبعد أن قدم ٢٠١٢رير املرحلي للفريق لعام من التق ١من اجمللد  ٧-٣الذي أجراه الفريق للتعيني يف الفرع 
الفريق توصيته بشأن التعيني إىل االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، قدم االحتاد 

ا الفريق املعّينة الروسي مشروع مقرر يدعو إىل املوافقة على الكمية  ، UNEP/OzL.Pro.24/8(اليت أوصى 
  /[باء]).٢٤وع املقرر الفرع الثاين، مشر 
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  ١اجلدول 
الطلبات التي تقدمت بها األطراف للحصول على إعفاءات لالستخدامات الضرورية والتوصيات 

  األولية الصادرة عن الفريق بهذا الشأن
  (باألطنان املرتية)
الكمية املوافق  الطرف

٢٠١٢عليها لعام 
الكمية املعينة 

 ٢٠١٣لعام 
 تقييم االقتصاديتوصية فريق التكنولوجيا وال

 من بروتوكول مونرتيال ٥من املادة  ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

االحتاد الروسي 
أجهزة االستنشاق (

 )باجلرعات املقننة

٢٥٠ ٢١٢ 
. ٢٠١٣طنًا لعام  ٢١٢يوصي الفريق بكمية 

ويرى الفريق أن من املمكن احلفاظ على حجم 
زمة لتصنيع مركبات الكربون الكلورية فلورية الال

أجهزة االستنشاق احملتوية على مادة 
طنًا دون املساس  ٢١٢تامول عند و السالب

بسالمتها. ويوصي بتلبية أي ارتفاع يف الطلب 
من خالل زيادة استخدام أجهزة االستنشاق 
املستوردة والرخيصة الكلفة غري احملتوية على 
مركبات الكربون الكلورية فلورية، كما يرى أن 

االحتاد الروسي أن ينظر يف تعديل يف وسع 
ترتيباته احمللية (السوق واألسعار) على حنو ييسر 

 ذلك.

االحتاد الروسي 
(التطبيقات 

 الفضائية)

٩٥ ١٠٠ 
طنًا نظرًا للتقدم  ٩٥يوصي الفريق بكمية 

املتواصل يف خفض استخدام مركب الكربون 
وباعتبار أن الطرف قد  ١١٣ -   الكلوري فلوري
اء االستخدام ( اقرتح موعداً  ). ٢٠١٦إل

ويعكف االحتاد الروسي حاليًا على دراسة 
االستخدام احملتمل ملركب كربون كلوري فلوري 
غري خاضع للرقابة كبديل ملركب الكربون 

 .١١٣ -  الكلوري فلوري

اجملموع الفرعي 
لألطراف غري العاملة 

من  ١مبوجب الفقرة 
 ٥املادة 

٣٠٧ ٣٤٥ ٣١٢ 

 من بروتوكول مونرتيال ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  األطراف العاملة

أجهزة الصني (
االستنشاق باجلرعات 

 )املقننة

طناً. وتعذر  ٣٨٦,٨٢يوصي الفريق بكمية  ٤٤٦,٥٢ ٥٣٢,٠٤
على الفريق أن يوصي خبمسني طنًا من مركبات 
الكربون الكلورية فلورية لتصنيع السالبوتامول، 

طن  ٠.٧قليدية وأطنان لألدوية الصينية الت ٩و
تقوم بأي أعمال حبث وتطوير فعلية   لشركة ال

 خلليط من الكلينبوتارول/البيكلوميثوزون/
اإلبراتروبيوم). ومن املتوقع أن تُتم الصني 
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الكمية املوافق  الطرف
٢٠١٢عليها لعام 

الكمية املعينة 
 ٢٠١٣لعام 

 تقييم االقتصاديتوصية فريق التكنولوجيا وال

التخلص الكامل من أجهزة االستنشاق اليت 
تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية حبلول 

 .٢٠١٦عام 

اجملموع الفرعي 
املة لألطراف الع

من  ١مبوجب الفقرة 
 ٥املادة 

٣٨٦,٨٢ ٤٤٦,٥٢ ٥٣٢,٠٤ 

 ٦٩٣,٨٢ ٧٩١,٥٢ ٨٤٤,٠٤ المجموع

 ٢٠١٤ت االستخدامات الحرجة لعام اءإعفاتعيينات  - ٢

استمع الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين والثالثني إىل عرض قدمته جلنة اخليارات   - ١٩
ا األولية بشأن التعيينات لالستخدمات احلرجة ملادة بروميد امليثيل اليت التقنية لربوميد امليثيل عن توصي ا

قدمتها كل من اسرتاليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية. وأشار الفريق يف عرضه أيضًا إىل أنه سُيجري 
دف احلصول على مزيد من امل علومات مناقشات ثنائية مع األطراف اليت قدمت التعيينات وأطراف أخرى 

ائية تُعرض على االجتماع الرابع والعشرين لألطراف لينظر فيها. وعندما تتاح التوصيات  وصياغة توصيات 
النهائية الصادرة عن الفريق، ستقوم األمانة بتوزيعها على األطراف، وستعد موجزًا هلا يُدرج يف إضافة هلذه 

الفريق واملوجهة إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف التوصيات األولية الصادرة عن  ٢املذكرة. يبني اجلدول 
  اجتماعه الثاين والثالثني.

  ٢اجلدول 
موجز للتوصيات المؤقتة الصادرة عن اللجنة المعنية بالخيارات التقنية لبروميد الميثيل (الواردة بين 

ى ، ردًا عل٢٠١٤أقواس معقوفة) بشأن إعفاءات االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل في عام 
  ٢٠١٢التعيينات المقدمة في عام 

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

  أسرتاليا  -١
  ُسوق الفراولة اجلارية

األرز املعبأ

  
٢٩,٧٦٠  
١,١٨٧ 

  
]٢٦,٧٨٤[  
]١,١٨٧[ 

  كندا  -٢
  ُسوق الفراولة اجلارية

 املطاحن

  
٥,٢٦١  
٥,٠٤٤ 

  
]٥,٠٥٠[  
]٥,٠٤٤[ 

  الواليات املتحدة األمريكية -٣
  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]
 ]٤٠٥,٠٩٢[ ٤٨٣,٥٨٩المجموع
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  قبل الشحنالمسائل المتعلقة بالحجر ومعالجات ما   -  ٣
، استمع الفريق العامل املفتوح العضوية إىل عرض قدمه فريق التكنولوجيا ٢٣/٥وفقًا للمقرر   - ٢٠

والتقييم االقتصادي عن املسائل املتعلقة باحلجر ومعاجلات ما قبل الشحن. ونظر االجتماع على وجه 
، ٧الشحن املقدمة مبوجب املادة  التحديد يف التحليل الذي أجراه الفريق لبيانات احلجر ومعاجلات ما قبل

دامات احلجر ومعاجلات ما ة يف مجع البيانات املتعلقة باستخويف توجيهاته بشأن اإلجراءات والطرائق املتبع
قبل الشحن اليت قد ترغب األطراف يف حبثها. وباإلضافة إىل ذلك، ويف إطار هذا البند من جدول 

ا مع األعمال، استمع الفريق العامل إىل عرض مو  جز قدمته أمانة األوزون عما حققته من تقدم يف تعاو
أمانة االتفاقية الدولية حلماية النباتات يف جمال تيسري سبل أفضل للوصول إىل املعلومات عن بدائل بروميد 

  امليثيل املستخدمة ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن.
واالحتاد األورويب وكرواتيا مشروع مقرر مقرتح وبعد تقدمي العروض ذات الصلة، قدمت اسرتاليا   - ٢١

يتضمن مجلة أمور، من بينها الطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم موجزًا سنويًا حمدثاً 
حبسب املناطق، وأن يضمنه حتليًال لالجتاهات؛ ودعوة للبيانات املتعلقة باحلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، 

 تضع بعد إجراءات جلمع البيانات املتعلقة باحلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، أو الراغبة يف األطراف اليت مل
ا القائمة، إىل أن تنظر يف استخدام اإلجراءات اليت حددها فريق التكنولوجيا والتقييم  حتسني إجراءا

اليت مل تسجل أرقام االقتصادي؛ والطلب إىل األمانة بأن تبادر إىل استقاء توضيحات فردية من األطراف 
االستهالك ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن يف استمارة اإلبالغ، ملعرفة ما إذا كانت قد استهلكت 

  لتلك األغراض أم ال.
الفريق العامل املفتوح العضوية على إحالة مشروع املقرر إىل فريق اتصال  اتفقويف وقت الحق،   - ٢٢

عدة على مشروع املقرر. وبعد تقدمي تقرير عن حالة املفاوضات ذات  ، واُقرتحت تغيرياتمفتوح العضوية
الصلة، اتفقت األطراف على إحالة االقرتاح بصيغته املعدلة إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف كي 

/[جيم] ٢٤يواصل النظر فيه. وميكن االطالع على االقرتاح الصادر عن فريق االتصال بوصفه مشروع املقرر 
  .UNEP/OzL.Pro.24/8لفرع الثاين من الوثيقة يف ا

  استخدامات المواد الوسيطة  -  ٤
خالل االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، قدم االحتاد األورويب وكرواتيا   - ٢٣

مونومر  مشروع مقرر يتضمن مجلة أمور، من بينها التأكيد على أن استخدام رابع كلوريد الكربون يف إنتاج 
كلوريد الفاينل يف بعض العمليات يعترب استخدامًا ملادة وسيطة؛ وتذكري مجيع األطراف بأن اإلبالغ عن 

من بروتوكول مونرتيال؛  ٧املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد وسيطة هو أمر إجباري مبوجب املادة 
واد املستنفدة لألوزون من االستخدامات كمواد ودعوة األطراف إىل التقليل إىل احلد األدىن من انبعاثات امل

وسيطة واإلحجام عن إنشاء مرافق جديدة لإلنتاج تستخدم هذه املواد كمواد وسيطة إذا ما توفرت بدائل 
تستويف اشرتاطات املنتج؛ والطلب إىل األطراف أن تقدم معلومات حمددة عن العمليات اليت تستخدم فيها 

عن هذه املعلومات إىل أمانة األوزون لتقوم فادة اإلد وسيطة على أراضيها، و مواد مستنفدة لألوزون كموا
بنشرها؛ والطلب إىل مجيع األطراف عن توايف أمانة األوزون مبعلومات عن البدائل اجلديدة اليت حتل حمل أي 

أن تنظر  استخدامات كمواد وسيطة يرد ذكرها يف مشروع املقرر. وسيطلب مشروع املقرر إىل األطراف أيضاً 
يف وضع اشرتاطات لتوسيم حاويات املواد املستنفدة لألوزون، وسيطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم 
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، وأن جيري أيضاً ١١/٨املعلومات املطلوبة يف املقرر  ٢٠١٣االقتصادي أن يضّمن تقريره املرحلي لعام 
ض هذه االستخدامات واالنبعاثات أو القضاء تقييمًا للجدوى التقنية واالقتصادية للتدابري الرامية إىل ختفي

  عليها.
وجرت مناقشة غري رمسية لالقرتاح عقب تقدميه، واتفق الفريق العامل املفتوح العضوية على إحالته   - ٢٤

، الفرع الثاين، مشروع UNEP/OzL.Pro.24/8(إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيه 
  /[دال]).٢٤املقرر 

من جدول األعمال  ٥) (البند ٢٣/٩معلومات إضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون (المقرر   - هاء
  المؤقت للجزء التحضيري)

، استمع االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية إىل تقرير ٢٣/٩وفقًا للمقرر   - ٢٥
فة واسعة من القضايا املتعلقة ببدائل املواد املستنفدة قدمه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن طائ

ياً والقابلة لالستمرار من نلألوزون، مبا يف ذلك تكاليف بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املوثوقة تق
حمليطة احلرارة االناحية االقتصادية واليت ال حتدث أضرارًا بالبيئة؛ والبدائل املالئمة لالستخدام يف درجات 

املرتفعة، مبا يف ذلك معلومات عن الكيفية اليت تؤثر فيها درجات احلرارة تلك على الكفاءة أو العوامل 
ا  األخرى؛ وكميات وأنواع البدائل اليت بدأ استخدامها بالفعل واليت يتوقع البدء باستخدامها لالستعاضة 

طبيق ولنوع البلد؛ وتقييم للجدوى التقنية عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مصنفة وفقًا للت
واالقتصادية والبيئة للخيارات املتاحة مت إعداده بالتشاور مع اخلرباء العلميني. وتضمن التقرير أيضاً فروعاً عن 
البدائل املستخدمة يف قطاعات التربيد والرغاوي واملذيبات واهلالونات، كما تضمن حتليًال مقارنًا بشأن 

  لتكاليف واجلدوى التقنية.مسائل منها ا
وبعد العرض الذي قدمه الفريق وفرتة خصصت لألسئلة واألجوبة، قدمت الواليات املتحدة   - ٢٦

اجملال، مبا يف ذلك إعداد تقرير يتم حبثه يف  ااألمريكية مشروع اقرتاح يطلب إجراء املزيد من العمل يف هذ
ائي، مس ٢٠١٣عام  توى الكفاءة جلميع البدائل ذات القدرة وحيدد ويصف، لكل قطاع واستخدام 

املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي املستخدمة حاليًا واليت يتوقع توافرها يف فرتات مستقبلية حمددة؛ 
وحيلل اجلدوى التقنية واالقتصادية للخيارات الرامية إىل خفض االعتماد على مركبات الكربون اهليدروكلورية 

إمكانية النفاذ إىل األسواق للبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث ؛ ويقّيم فلورية يف فرتات حمددة
خفضة على ناالحرتار العاملي يف سنوات حمددة ووفقاً الفرتاضات معينة؛ وحيدد كذلك البدائل ذات القدرة امل

نسبة البدائل ذات إحداث االحرتار العاملي املالئمة لالستخدام يف درجات احلرارة احمليطة املرتفعة؛ ويقدر 
القدرة املرتفعة على إحداث االحرتار العاملي اليت ميكن جتنب استخدامها و/أو القضاء عليها يف كل من 

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الكلورية فلورية، التطبيقات الرئيسية اليت تستخدم فيها 
احملددة، آخذاً يف االعتبار التوافر والنفاذ التجاري للبدائل ذات  أو سبق استخدامها فيها ضمن األطر الزمنية

القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي. وباإلضافة إىل ذلك سُيشجع مشروع القرار األطراف القادرة 
على تقدمي أفضل املعلومات املتاحة عن اإلنتاج واالستهالك السنوي احلايل واملاضي لكل من مركبات 

؛ ويشجع األطراف على تعزيز السياسات والتدابري الرامية إىل جتنب اختيار بدائل ربون اهليدروكلورية فلوريةالك
  ذات قدرة مرتفعة على إحداث االحرتار العاملي يف حال وجود بدائل جيدة أخرى.
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راف ويف وقت الحق، جرى حبث هذا االقرتاح يف إطار فريق اتصال مفتوح العضوية، واتفقت األط  - ٢٧
على إحالة االقرتاح املعدل من ذلك الفريق إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيه. وميكن 

/[هاء] يف الفرع الثاين من الوثيقة ٢٤االطالع على ذلك االقرتاح بوصفه مشروع املقرر 
UNEP/OzL.Pro.24/8.  

لتقييم االقتصادي والهيئات الفرعية التابعة له (البند المسائل اإلجرائية المتعلقة بفريق التكنولوجيا وا  - واو
  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ٦
، طلب االجتماع الثالث والعشرون لألطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم ٢٣/١٠يف املقرر   - ٢٨

ثني مشروع مبادئ توجيهية االقتصادي أن يقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين والثال
بشأن التنحي، ومشروع املبادئ التوجيهية بشأن تعيني الرؤساء املشاركني للفريق، ومشروع استمارة للتعيني 
دف إىل توحيد طلبات تعيني أعضاء الفريق واهليئات الفرعية التابعة له، وتنقيحًا مقرتحًا لعدد أعضاء كل 

على حنو يكفل اتساق عضويتها مع عبء العمل، وصيغة الختصاصات  من اهليئات الفرعية التابعة للفريق
. وميكن االطالع على هذه االقرتاحات يف اجمللد ٢٣/١٠الفريق تدرج فيها مجيع التغيريات املطلوبة يف املقرر 

ومشروع االختصاصات . كذلك مت استنساخ استمارة التعيني ٢٠١٢الثالث من التقرير املرحلي للفريق لعام 
  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/2/Add.1روع املبادئ التوجيهية املتعلقا بالتنحي بعد حتديثهما يف الوثيقة ومش
وبعد عرض القرتاحات الفريق، قدمت الواليات املتحدة األمريكية مشروع اقرتاح يدعو إىل إجراء   - ٢٩

لتابعة له. ويف وقت الحق، توىل عدد من التغيريات احملددة يف االختصاصات احلالية للفريق واهليئات الفرعية ا
فريق اتصال مفتوح العضوية النظر يف ذلك االقرتاح وتعديله، ووافق الفريق العامل املفتوح العضوية على 
إحالته إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيه. وميكن االطالع على ذلك االقرتاح بوصفه 

  .UNEP/OzL.Pro.24/8الثاين من الوثيقة /[واو] يف الفرع ٢٤مشروع املقرر 
وبناء على اقرتاح من فريق االتصال، اتفق الفريق العامل املفتوح العضوية أيضًا على أن يطلب إىل   - ٣٠

لتحقيق التوافق يف مصفوفة اخلربات احلالية واملطلوبة لدى جلان اخليارات الفريق إجراء املزيد من العمل  
ا؛ وتقييم تشكيلة ووظائف التقنية؛ والنظر يف إعادة  تنظيم اللجان، مبا يف ذلك حجمها املستقبلي واحتياجا

ذا  اهليئة املعنية بتسوية املنازعات ليواصل اجتماع األطراف النظر فيها. ويتوقع أن يصدر تقرير الفريق 
  .٢٠١٢الشأن يف منتصف تشرين األول/أكتوبر 

للرقابة مع السفن التي تبحر رافعة اعالمًا أجنبية (المقرر اقتراح بشأن التجارة بالمواد الخاضعة   - زاي 
  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ٧) (البند ٢٣/١١
، استمع االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية إىل عرض ٢٣/١١عمًال باملقرر   -  ٣١

املستنفدة لألوزون ألغراض الصيانة والستخدامات أخرى املتعلق ببيع املواد قدمته أمانة األوزون عن عملها 
على منت السفن، مبا يف ذلك السفن اليت تبحر رافعة علمًا أجنبياً؛ وأي توجيهات ومعلومات قدمت سابقاً 
إىل األطراف وتتعلق باملبيعات لالستخدام على منت السفن؛ ومعلومات عن الطريقة اليت استخدمتها 

ا اهليئات الدولية، األطراف حلساب االستهال ذه املبيعات؛ ومعلومات عن الكيفية اليت تعامل  ك املتعلق 
مثل املنظمة البحرية الدولية ومنظمة اجلمارك العاملية، عمليات التجارة باملواد املستنفدة لألوزون واستخدامها 

األنشطة ذات الصلة. بالنسبة للسفن، مصحوبة بلمحة عامة عن اإلطار الذي تطبقه تلك اهليئات إلدارة 
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واستمع الفريق العامل أيضًا إىل عرض قدمه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن عمله املتعلق مبعاجلة 
البيانات املتاحة عن استخدام املواد املستنفدة لألوزون على منت السفن، مبا يف ذلك الكميات املستخدمة يف 

  ديرات مصرف املواد املربدة على منت السفن، وتقديراً لالنبعاثات.العادة على منت خمتلف أنواع السفن، وتق
وبعد العرض، اتفق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية يتوىل النظر يف اقرتاح   - ٣٢

ذي صلة قدمه االحتاد األورويب وكرواتيا. ويرمي ذلك االقرتاح إىل مجلة أمور، من بينها توضيح اشرتاطات 
غ عن املواد املستنفدة لألوزون املسلمة إىل السفن الراسية يف املوانئ األجنبية واملستلمة منها، وحالة اإلبال

هذه املواد، والطلب إىل أمانة األوزون أن تغري استمارات اإلبالغ على حنو يتيح اإلبالغ عن عمليات 
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن  فق عليه. ويطلب االقرتاح أيضًا إىلالتسليم ذات الصلة وفقًا ملا اتُ 

بعض املعلومات املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون  ٢٠١٥و ٢٠١٣يضمن تقريريه املرحليني لعامي 
املستخدمة على منت السفن؛ ويطلب إىل األطراف أن تقوم جبمع البيانات وأن توايف الفريق مبعلومات عن  

ا، وأن يستند احملكميات املواد اخلاضعة للرقابة  ملة على منت السفن واليت تُنزل منها، وأنواعها واستخداما
يف ذلك قدر اإلمكان إىل سجالت املواد املستنفدة لألوزون املنصوص عليها يف املرفق الرابع لالتفاقية الدولية 

ا؛ ويدعو ا ١٩٧٨املعدلة بربوتوكول عام  ١٩٧٣ملنع التلوث الناجم عن السفن لعام  ألطراف املتصل 
املصنعة للسفن إىل اإلحجام عن استخدام املواد اخلاضعة للرقابة وإىل النظر يف استخدام بدائل غري ضارة 

  بالبيئة وكفوءة من حيث استخدام الطاقة حيثما توافرت.
وإبان النظر يف املقرتح يف إطار فريق اتصال مفتوح العضوية، جرى حبث عدد من التعديالت   - ٣٣

ت األطراف الحقاً على إحالة االقرتاح املعدل الناجم عن ذلك إىل االجتماع الرابع والعشرين املقرتحة، واتفق
زاي] يف الفرع الثاين من /[٢٤لألطراف كي يواصل النظر فيه. وميكن االطالع على االقرتاح بوصفه املقرر 

  .UNEP/OzL.Pro.24/8الوثيقة 
من جدول األعمال المؤقت للجزء  ٨د الكربون (البند التحقيقات في التباين في بيانات رابع كلوري  -حاء 

  التحضيري)
، يتوقع أن ينظر االجتماع الرابع والعشرون لألطراف يف أعمال أفرقة التقييم ٢٣/٨وفقًا للمقرر   - ٣٤

بشأن األسباب احملتملة للتباينات املالحظة يف التقديرات التصاعدية والتنازلية النتشار رابع كلوريد الكربون 
ا والتقييم االقتصادي يف الفرع الغالف اجلوي. وقد أدرجت أحدث املعلومات املتاحة من فريق التكنولوجي يف
. وإذا قامت األطراف بإعداد أي مواد جديدة ٢٠١٢من التقرير املرحلي للفريق لعام  ١من اجمللد  ٩-٣

  إضافة هلذه املذكرة.قبل انعقاد االجتماع، ستقوم األمانة بإدراج موجز للنتائج ذات الصلة يف 
من جدول األعمال المؤقت للجزء  ٩) (البند ٢٢/٢تقييم اآللية المالية لبروتوكول مونتريال (المقرر   -طاء 

  التحضيري)
، االختصاصات املتعلقة بتقييم ٢٢/٢اعتمد االجتماع الثاين والعشرون لألطراف، مبوجب مقرره   - ٣٥

اآللية املالية لربوتوكول مونرتيال، وأنشأ فريقًا توجيهيًا يتوىل مجلة أمور، من بينها اإلشراف على التقييم 
واختيار مقّيم إلجرائه. واستمع الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين والثالثني إىل عرض ملشروع 

وناقش ما توصل إليه من نتائج. وباإلستناد إىل تلك  )UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/4(التقييم النهائي 
املناقشات، اتفق الفريق العامل على أن يف وسع األطراف تقدمي تعليقات مكتوبة بشأن مشروع التقييم 
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ىل . وستقوم األمانة بإرسال تلك التعليقات إ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١النهائي إىل األمانة يف موعد أقصاه 
ا. ومن مث سيقوم املقّيم بإستعراض  حيدد فيه ما إذا كانت املقّيم، وستقوم بتجميعها لتأخذ األطراف علمًا 

التعليقات متصلة باالختصاصات، ويف تلك احلالة ما إذا أمكن معاجلة التعليقات يف منت التقرير أو يف مرفق 
  له.
، ويرد التقرير الكامل UNEP/OzL.Pro.24/4قة ويرد املوجز التنفيذي للتقرير النهائي يف الوثي  - ٣٦

وخالل اجلزء التحضريي،  .UNEP/OzL.Pro.24/INF/5والتعليقات اجملمعة املقدمة من األطراف يف الوثيقة 
يتوقع أن يقوم االجتماع الرابع والعشرين لألطراف بإستعراض ومناقشة العمل النهائي للمقّيم، والنظر يف ما 

الذي يرغب يف إحالته إىل اجلزء الرفيع املستوى ملواصلة النظر فيه، إن استدعى األمر هية اإلجراء املقرتح 
  اختاذ مثل ذلك اإلجراء.

من خالل التحكم في  ٢٢ –اقتراح بشأن اإلنتاج النظيف لمركب الكربون الهيدروكلوري فلوري   -ياء 
  يري)من جدول األعمال المؤقت للجزء التحض ١٠االنبعاثات الثانوية (البند 

نظر الفريق العامل املفتوح العضوية، إبان اجتماعه الثاين والثالثني، يف مشروع اقرتاح مقدم من   - ٣٧
بوركينا فاسو وكندا وجزر القمر ومصر واملكسيك والسنغال والواليات املتحدة األمريكية بشأن اإلنتاج 

االنبعاثات الثانوية. وحيتوي من خالل التحكم يف  ٢٢ - النظيف ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
االقرتاح على مجلة أمور، من بينها الطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تنظر يف 
ا شركات مؤهلة  اقرتاحات ملشروع أو أكثر من املشاريع اإليضاحية الفعالة من حيث التكلفة اليت تتقدم 

أثناء إنتاج مركب الكربون  ٢٣ -وية ملركب الكربون اهليدروفلوري وترمي إىل القضاء على االنبعاثات الثان
. ويطلب االقرتاح أيضًا إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، بالتشاور مع ٢٢ - اهليدروكلوري فلوري 

التكاليف  بشأن فريق التقييم العلمي، أن يعد تقريراً لالجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية
الناجم  ٢٣-واملنافع البيئية احملتملة لتنفيذ تدابري الرقابة على املنتج الثانوي وهو مركب الكربون اهليدروفلوري 

  .٢٢ - عن إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
اح وبعد إجراء مشاورات غري رمسية، اتفق الفريق العامل املفتوح العضوية على إحالة مشروع االقرت   - ٣٨

، الفرع الثاين، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.24/8(إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ليواصل مناقشته 
  [حاء]).٢٤

اقتراح بشأن التمويل اإلضافي للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال من أجل تعظيم   -كاف 
 ١١كبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (البند الفوائد العائدة على المناخ من تعجيل التخلص من مر 

  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري)
ناقش الفريق العامل املفتوح العضوية، إبان اجتماعه الثاين والثالثني، مشروع مقرر قدمته سويسرا   - ٣٩

عظيم الفوائد العائدة بشأن التمويل اإلضايف للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال من أجل ت
على املناخ من تعجيل التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وحيتوي املقرتح على مجلة أمور، 
من بينها الطلب إىل اللجنة التنفيذية تقييم عدد من اخليارات املتعلقة بإنشاء نافذة متويل لتعظيم الفوائد 

يدروكلورية فلورية، واملوافقة على اإلجراءات واالختصاصات املتعلقة املتصلة بالتخلص من مركبات الكربون اهل
باشتغاله استنادًا على عدد من الشروط احملددة. وبعد إجراء مشاورات غري رمسية وإعداد اقرتاح منقح، اتفق 
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 الفريق العامل على إحالة االقرتاح املنقح إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيه
)UNEP/OzL.Pro.24/8 [طاء]).٢٤، الفرع الثاين، مشروع املقرر  

من جدول  ١٢اقتراح بشأن تمويل مرافق اإلنتاج لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (البند   -الم 
  األعمال المؤقت للجزء التحضيري)

ند مشروع مقرر يتضمن ، قدمت اهلإبان االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية  - ٤٠
مجلة أمور، من بينها حّث اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف على إمتام املبادئ التوجيهية لتمويل 
مرافق اإلنتاج ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، باعتبارها مسألة ذات أولوية؛ والطلب إىل اللجنة 

أخذ يف االعتبار على وجه اخلصوص، عند إمتامها العمل على تلك التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن ت
ا بعض األطراف للحد من إنتاج مركبات  املبادئ التوجيهية، اإلجراءات التنظيمية االستباقية اليت اختذ
ا وفق مستويات تتجاوز املستويات املطلوبة لتحق يق الكربون اهليدروكلورية فلورية يف املرافق املوجودة يف بلدا

االمتثال للجدول الزمين للرقابة. وبعد إجراء مناقشات غري رمسية بشأن االقرتاح، مت االتفاق على إحالة 
مشروع املقرر إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيه. وميكن االطالع على مشروع املقرر 

  .UNEP/OzL.Pro.24/8/[الم] يف الفرع الثاين من الوثيقة ٢٤بوصفه مشروع املقرر 
من جدول األعمال  ١٣(البند  RC-316cاقتراح بشأن استعراض فريق التقييم العلمي للمركب   -ميم 

  المؤقت للجزء التحضيري)
إبان النظر يف التعيني الذي تقدم به االحتاد الروسي للحصول على إعفاء لالستخدامات الفضائية،   - ٤١

ق العامل املفتوح العضوية علمًا بتقرير االحتاد الروسي الذي يشري إىل أحاط االجتماع الثاين والثالثني للفري
، يف عداد البدائل اجلاري حبثها من أجل االستخدام يف جمال الفضاء. RC-316cأنه جيري اختبارات ملركب 

غري  )dichloro-1,2,3,3,4,4-hexafluorocyclobutane-1,2(وهذا املركب هو مركب كربون كلوري فلوري 
ذا الشأن، ُأشري إىل أن خاض ع للرقابة حاليًا مبوجب بروتوكول مونرتيال. وخالل املناقشات اليت أجريت 

غري معروفتان. ويف هذا الشأن  RC-316cحداث االحرتار العاملي ملركب إالقدرة على استنفاد األوزون وعلى 
ت األمانة إىل األطراف املعنية اليت ، طلب١٣/٥أحاط االجتماع علمًا حبقيقة مفادها أنه بالتمشي مع املقرر 

ا على استنفاد األوزون، وأن تقدم  ا تنتج هذه املادة، أن ُجتري تقييمًا أوليًا لقدر لديها شركات يُعتقد أ
بيانات للسمية بشأن تلك املادة، إن وجدت، وأن تقدم تقريرًا عن نتائج التقييم الذي أجرته. وبعد هذه 

املتحدة األمريكية مشروع اقرتاح بامسها وباسم اسرتاليا وكندا والنرويج وسويسرا املناقشة قدمت الواليات 
ويدعو مشروع االقرتاح فريق التقييم العلمي إىل استعراض القدرة على استنفاد األوزون واالحتاد األورويب، 

ا بشأنRC-316cملركب وعلى إحداث االحرتار العاملي  مشروع املقرر  . ويتوقع أن تواصل األطراف مداوال
  [ياء]).٢٤، الفرع الثاين، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.24/8(هذا 

فيما يتعلق اقتراح بشأن اآلثار المترتبة عن الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة   -نون 
عمال المؤقت من جدول األ ١٤بروتوكول مونتريال (البند للدول الجزرية الصغيرة النامية بتنفيذ ا

  للجزء التحضيري)
ناقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين والثالثني مشروع مقرر قدمته سانت لوسيا   - ٤٢

وترينيداد وتوباغو، ويقر بأن الدول اجلزرية الصغرية النامية تتسم مبواطن ضعف فريدة وخاصة، وأنه ينبغي أن 
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عند النظر فيما تبذله من جهود الستيفاء شروط بروتوكول مونرتيال  تؤخذ مواطن الضعف هذه يف االعتبار
املتعلقة بالتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وما تبذله من جهود يف اختيار بدائل كفوءة من 
حيث استخدام الطاقة يف األجل الطويل وغري مضرة باملناخ، واالنتقال إىل استخدام هذه البدائل. وبعد 
إجراء مناقشات غري رمسية لالقرتاح، اتفق الفريق العامل على إحالته إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف 

  .])كاف[٢٤، الفرع الثاين، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.24/8(ليواصل النظر فيه 
لجزء من جدول األعمال المؤقت ل ١٥التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال (البند   - سين 

  التحضيري)
 الواليات المتحدة األمريكيةوالمكسيك و تعديل مقترح من كندا  - ١
 حدةو تعديل مقترح من واليات ميكرونيزيا الم  - ٢

، تلقت أمانة األوزون اقرتاحًا بتعديل الربوتوكول من واليات ميكرونيزيا ٢٠١١أيار/مايو  ٧بتاريخ   - ٤٣
احًا بتعديل الربوتوكول من كندا واملكسيك والواليات ، تلقت أيضًا اقرت ٢٠١١أيار/مايو  ٩حدة. ويف و امل

من  ١٠من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون والفقرة  ٩املتحدة األمريكية. وقد قدم االقرتاحان عمًال باملادة 
من الربوتوكول. ويطلب االقرتاحان تعديل الربوتوكول من خالل تضمني أحكامه ضوابط تؤدي إىل  ٢املادة 

  التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. التخفيض
 للفريق العامل املفتوح مستفيضة يف جلسة عامة أثناء االجتماع الثاين والثالثنيوقد دارت مناقشة   - ٤٤

. وأعربت بعض األطراف عن دعمها للتعديالت املقرتحة، كما شاركت يف املناقشات اليت جرت يف العضوية
دف توضيحها ع لى حنو أفضل، لكن أطرافًا أخرى أعربت عن قلقها إزاء جوهر التعديالت اجللسة العامة 

وإزاء مسائل إجرائية تتعلق بنظر الفريق العامل يف التعديالت. وبعد تلك املناقشات، اتفق الفريق العامل 
احان على أن حييل االقرتاحني إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف لكي يواصل النظر فيهما. ويرد االقرت 

  .UNEP/OzL.Pro.24/6و UNEP/OzL.Pro.24/5يف الوثيقتني 
  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ١٦مسائل االمتثال وإبالغ البيانات (البند   –عين 
  اقتراح بشأن االختالفات في البيانات المفاد بها عن الواردات والبيانات المفاد بها عن الصادرات - ١

املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين والثالثني فريق اتصال توىل النظر يف مشروع  أنشأ الفريق العامل  - ٤٥
ا عن الواردات والصادرات. وسيتضمن أاقرتاح بش ن املسائل املتعلقة باالختالفات يف البيانات املفاد 

عموداً  ها دعوة األطراف إىل استخدام استمارة إبالغ منقحة تتضمننوع االقرتاح مجلة أمور، من بير مش
يشار فيه إىل الطرف املصّدر للكميات املبلغ عنها كواردات؛ والطلب إىل األمانة بأن تقوم بتجميع  البيانات 
ذات الصلة كل سنة وأن ترسلها إىل األطراف املعنية؛ وتشجيع األطراف على توضيح أي فروق يف بيانات 

وع املقرتح األطراف أيضاً ر اً للمقتضى. وسيدعو مشاالسترياد والتصدير؛ والنظر يف تطبيق  تدابري وقائية، وفق
إىل النظر يف املشاركة يف املخطط غري الرمسي للموافقة املسبقة عن علم، باعتباره وسيلة لتحسني نوعية 

ا احملتملة من املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة.   املعلومات املتعلقة بصادرا
اقرتاح عدد من التعديالت، وبأن الفريق العامل قد أفاد فريق االتصال بوبعد مناقشة مشروع املقرر،   - ٤٦

اتفق على إحالة االقرتاح بصيغته املعدلة إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيه. وميكن 
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] يف الفرع الثاين من الوثيقة يم/[م٢٤االطالع على االقرتاح املعدل بوصفه مشروع املقرر 
UNEP/OzL.Pro.24/8.  

 عرض عن أعمال لجنة التنفيذ وما أحالته من توصيات والنظر فيها  - ٢
يتوقع أن يقدم رئيس جلنة التنفيذ تقريرًا عن أعمال اللجنة، وأن يقدم التوصيات ومشاريع املقررات   - ٤٧

سائل اليت امل الصادرة عن اللجنة لينظر فيها االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ويوافق عليها. وتتضمن
تعاجلها مشاريع املقررات حالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال وتعديالته، باإلضافة إىل 

  املسائل اليت جرى حبثها يف االجتماعني الثامن واألربعني والتاسع واألربعني للجنة.
/[ألف ألف] يف ٢٤قرر ويرد مشروع مقرر عن حالة التصديق على اتفاقية فيينا بوصفه مشروع امل  - ٤٨

ملشاريع  أي اقرتاحات توزع على األطراف. ويتوقع أن UNEP/OzL.Pro.24/8الفرع الثالث من الوثيقة 
قبل اليوم الثاين من اجتماعات اجلزء التحضريي. تتعلق باالمتثال و  ررات متخضت عنها اجتماعات اللجنةمق

ا إىل اجلزء الرفيع املستوى، وفقاً  ويتوقع من األطراف أن تنظر يف املسائل ذات الصلة وأن تقدم توصيا
  للمقتضى.

  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ١٧خرى (البند مسائل أ  -فاء
من جدول األعمال املؤقت مسائل أخرى مت االتفاق عليها  ١٧ستبحث األطراف يف إطار البند   - ٤٩

  عند املوافقة على جدول األعمال.
تشرين  ١٦و ١٥عن بنود جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى (مة عالمحة   - ثالثاً 

  )٢٠١٢الثاني/نوفمبر 
 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى) ١افتتاح الجزء الرفيع المستوى (البند  - ١

ل يف الالجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتي رفيع املستوىيتوقع أن يفتتح اجلزء ال  - ٥٠
  .٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥ميس من يوم اخل ٠٠/١٠الساعة 

 بيانات ممثل حكومة سويسرا - ١
 بيانات ممثلي برنامج األمم المتحدة للبيئة - ٢
 االحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول مونتريال - ٣
 بيان رئيس االجتماع الثالث والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال - ٤

ثال سويسرا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ورئيس االجتماع الثالث والعشرين لألطراف يف سيديل مم  - ٥١
بروتوكول مونرتيال وآخرون ببيانات افتتاحية. وستشمل اجللسة االفتتاحية فعاليات لالحتفال بالذكرى 

  اخلامسة والعشرين لربوتوكول مونرتيال.
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  عمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)من جدول األ ٢المسائل التنظيمية (البند   -باء
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال - ١

أن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال جيب على وفقًا للنظام الداخلي،   - ٥٢
والعشرون لألطراف ممثل من جمموعة الدول ث ل. وقد ترأس االجتماع الثاينتخب رئيسًا وثالثة نواب للرئيس

األفريقية، وتوىل ممثل من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى مهام املقرر. واستنادًا إىل مبدأ التناوب 
رف من جمموع الدول اآلسيوية غب األطراف يف انتخاب طي الذي اتفقت عليه األطراف، قد تر اإلقليم

طراف، وأن تنتخب طرفًا من جمموعة الدول لأل الجتماع الرابع والعشريناحمليط اهلادئ لرئاسة اومنطقة 
يف أن تنتخب ثالثة نواب إضافيني للرئيس من كل  قرر لالجتماع. وقد ترغب األطراف أيضاً ماألفريقية ك

ا من جمموعة دول أوروبا الشرقية وجمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وجمموعة دول أوروب
  الغربية ودول أخرى.

إقرار جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى من االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول  - ٢
 مونتريال

 UNEP/OzL.Pro.24/8قت للجزء الرفيع املستوى يف الفرع الثاين من الوثيقة ؤ يرد جدول األعمال امل  - ٥٣
 أن تقّر جدول األعمال املذكور، مبا يف ذلك أي ب األطراف يفرض على األطراف إلقراره. وقد ترغوسيع

  .‘‘مسائل أخرى’’ ٩بنود قد تتفق على إدراجها حتت البند 
 تنظيم العمل  - ٣

يتوقع أن يقدم رئيس االجتماع الرابع والعشرين عرضًا موجزًا خلطة العمل اليت ستتبع يف مناقشة   - ٥٤
  البنود املدرجة يف جدول األعمال.

 نوثائق تفويض الممثلي - ٤
من النظام الداخلي الجتماعات األطراف يف بروتوكول مونرتيال على أنه جيب  ١٨تنص املادة   - ٥٥

تقدمي وثائق تفويض ممثلي األطراف احلاضرين الجتماع األطراف إىل األمني التنفيذي لالجتماع، إن أمكن، 
قدوم إىل االجتماع ومعهم وثائق ساعة بعد افتتاح االجتماع. وُحيَثُّ املمثلون على ال ٢٤يف موعد ال يتجاوز 

تفويضهم موقعة حسب األصول وتقدميها إىل األمانة يف أسرع وقت ممكن بعد بدء االجتماع. ومبوجب هذا 
من النظام الداخلي، يفحص املوظفون املنتخبون وثائق التفويض  ١٩البند من جدول األعمال، واملادة 
  ويقدمون عنها تقريراً إىل األطراف.

التصديق على اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال وتعديالت البروتوكول (البند  حالة  -جيم
 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى) ٣

من جدول األعمال، باستعراض حالة التصديق على الصكوك  ٣البند  يف إطارستقوم األطراف،   - ٥٦
. وميكن االطالع على مشروع مقرر يسجل حالة التصديق بوصفه املقرر املتفق عليها مبوجب نظام األوزون

  .UNEP/OzL.Pro.24/8الثاين من الوثيقة  رع/ [ألف ألف] يف الف٢٤
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من جدول األعمال  ٤عروض أفرقة التقييم لحالة أعمالها، بما في ذلك آخر التطورات (البند   -دال
  المؤقت للجزء الرفيع المستوى)

عمال املؤقت، إىل عرض تقدمه افرقة األمن جدول  ٤ع األطراف، يف إطار البمد سيستمع اجتما   - ٥٧
ا.   التقييم عن أعماهلا وعن آخر التطورات يف جماالت خرب

عرض مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن   -هاء
من  ٥ق (البند األطراف والوكاالت المنفذة للصندو متعدد أعمال اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق ال

  جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)
 ٥سيقدم رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف تقرير اللجنة التنفيذية يف إطار البند   - ٥٨

  .UNEP/OzL.Pro.24/9من جدول األعمال املؤقت. وسيصدر التقرير بوصفه الوثيقة 
  من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى) ٦بيانات رؤساء الوفود (البند   - واو

اإلدالء ببيانات. واعتباراً  من جدول األعمال املؤقت، سيدعى رؤساء الوفود إىل ٦يف إطار البند   - ٥٩
ئمة باملتكلمني وفقاً من اليوم األول للجزء التحضريي، ستبدأ األمانة بتلقي طلبات الكالم وستقوم بوضع قا

لتلك الطلبات. وتوخيًا إلنصاف مجيع الوفود وكفالة إتاحة الفرصة لكل من يريد الكالم، سيكون من املهم 
م على  م وفق الرتتيب  أربعأن يقصر رؤساء الوفود مدة بيانا أو مخس دقائق. وسيديل رؤساء الوفود ببيانا

م للكالم، وتعطى األو الذي ور  لية يف الكالم للوزراء، كما تراعى املمارسة املعتادة يف أن يتكلم دت فيه طلبا
  ممثلو وفود املراقبني بعد األطراف.

تقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات الموصى باعتمادها في االجتماع   –زاي 
مال المؤقت للجزء الرفيع عمن جدول األ ٧ل مونتريال (البند الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكو 

  المستوى)
سيدعى الرئيسان املشاركان للجزء التحضريي إىل من جدول األعمال املؤقت،  ٧يف إطار البند   - ٦٠

تقدمي تقرير إىل األطراف عن التقدم احملرز حنو التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسائل املوضوعية املدرجة 
  جدول األعمال. يف

  ان انعقاد االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالتاريخ ومك  -حاء
يتم إبالغ األطراف بأي معلومات عن املكان الذي حيتمل أن يعقد فيه االجتماع العاشر ملؤمتر   - ٦١

ذا األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع الرابع والعشرين لألطراف. وقد تود األطراف بعدها أن  تتخذ قرارًا 
ذا الصدد بوصفه مشروع املقرر  /[واو واو] يف الفرع الثالث ٢٤الشأن. وميكن االطالع على مشروع مقرر 

  .UNEP/OzL.Pro.24/8من الوثيقة 
  المؤقت للجزء الرفيع المستوى) من جدول األعمال ٩مسائل أخرى (البند   -طاء

فاق على عية إضافية يتم االتمن جدول األعمال، سيتم تناول أي مسائل موضو  ٩إطار البند يف   - ٦٢
  ‘‘.إقرار جدول األعمال’’) من جدول األعمال ب( ٢إدراجها حتت البند 
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 ١٠اعتماد المقررات التي يتخذها االجتماع الرابع والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال (البند   -ياء 
  من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)

عتمد األطراف املقررات اليت سيتخذها االجتماع الرابع عمال، سيمن جدول األ ١٠يف إطار البند   - ٦٣
  والعشرين لألطراف.

من جدول  ١١اعتماد تقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال (البند   -كاف 
  األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)

عتمد األطراف تقرير االجتماع التاسع ملؤمتر تس ؤقت،من جدول األعمال امل ١١ البندإطار يف   - ٦٤
  األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع الثالث والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.

  من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)  ١٢اختتام االجتماع (البند   –الم 
 ٠٠/١٨ن لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف الساعة والعشرو  رابعتوقع أن خيتتم االجتماع المن امل  - ٦٥

  .٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦اجلمعة  من يوم
  المسائل التي ترغب األمانة في استرعاء انتباه األطراف إليها  - رابعاً 
  األمانة المهمات التي اضطلعت بها  –ألف 

يات األخرى أو رصدها، قامت األمانة ملشاركة يف أنشطة املنتداوفقًا لتوجيهات األطراف املتعلقة ب  - ٦٦
ذا الشأن إىل االجتماع احلادي والثالثني  باملشاركة واملسامهة يف عدة اجتماعات منذ آخر تقرير قدمته 
للفريق العامل املفتوح العضوية. وعلى وجه التحديد، حضرت األمانة اجتماع الفريق االستشاري التابع 

املعين بالبيئة، ، والدورة الرابعة عشرة للمؤمتر الوزاري األفريقي ٢٠١٢م لربنامج املساعدة يف االمتثال لعا
  واجتماعات الشبكات اإلقليمية يف شيلي وجيبويت واململكة العربية السعودية وتايلند.

  التفاعل بين األمانة والهيئات الدولية األخرى  –باء 
ثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية عن أفادت األمانة يف مذكرة وجهتها إىل االجتماع الثاين وال  - ٦٧

التقدم احملرز يف املشاورات مع أمانة االتفاقية الدولية حلماية النباتات بشأن تيسري سبل أفضل للحصول على 
اية املشاورات،  املعلومات عن بدائل بروميد امليثيل املستخدمة يف احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن. ويف 

 UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/INF/3 إعداد مشروع مذكرة تفاهم أدرجت يف الوثيقة تعاونت األمانتان يف
ا.أت   خذ األطراف علماً 

والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، واصلت منظمة األغذية  اينثلومنذ انعقاد االجتماع ا  - ٦٨
عالية جانبية خالل االجتماع الرابع والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة استعراض مذكرة التفاهم. وستنظم ف
  مذكرة التفاهم. عوالعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يقوم رئيسا األمانتني خالهلا بتوقي

  حالة التصديق على تعديل بيجين لبروتوكول مونتريال والتبعات ذات الصلة  –جيم 
يبدأ حظر  مونرتيال، تقرر أن من بروتوكول ٤خامسًا من املادة  ٢خامسًا و ١وفقًا للفقرتان   - ٦٩

واردات وصادرات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل غري األطراف يف تعديل بيجني لربوتوكول مونرتيال 
، مقررات ٢٠٠٩و ٢٠٠٣بيد أن األطراف، اعتمدت، يف  .٢٠٠٤اعتباراً من األول من كانون الثاين/يناير 

وعلى وجه التحديد،  .٥من املادة  ١راف العاملة مبوجب الفقرة أجلت مبوجبها ذلك احلظر بالنسبة لألط
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مبوجبه على أال يبدأ نفاذ فرض حظر التجارة  الذي اتفق ،٢٠/٩لعشرون لألطراف املقرر اعتمد االجتماع ا
من الربوتوكول  ٥من املادة  ١مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على األطراف العاملة مبوجب الفقرة  يف

  .٢٠١٣كانون الثاين/يناير  ١تاريخ  حىت
طرفًا يف  ١٩يف االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، أفادت األمانة بأن   - ٧٠

) مل تصدق بعد على مجيع ٥من املادة  ١بروتوكول مونرتيال (من بينها طرفان غري عاملني مبوجب الفقرة 
يل بيجني. ويف الوقت احلاضر، مل تتم األطراف الستة عشر التالية تعديالت الربوتوكول، مبا يف ذلك تعد

  ،اإلسالمية) - إيران (مجهورية  ،إكوادورأمساؤها التصديق على مجيع تعديالت الربوتوكول، وهي: 
  تشاد ،املتعددة القوميات) - بوليفيا (دولة  ،بوتسوانا ،البحرين ،بابوا غينيا اجلديدة

  ليبيا، ،كينيا  ،)٥من املادة  ١(طرف غري عامل مبوجب الفقرة  خستانكازا  ،جيبويت ،نالسوداجنوب 
  . وميكن اإلطالع على آخر املستجداتهاييت ،نيكاراغوا ،موريتانيا ،اململكة العربية السعودية

ة فيما يتعلق باألطراف املصدقة للتعديالت على بروتوكول مونرتيال من املوقع الشبكي لألمان
)http://ozone.unep.org/new_site/en/treaty_ratification_status.php( وستوزع على األطراف معلومات .

  .UNEP/OzL.Pro.24/INF/1عن آخر املستجدات يف حالة التصديق يف الوثيقة 
جًا خمتلفة  - ٧١ يف التحاور مع األطراف اليت مل تصدق بعد على تعديالت  وقد اتبعت األمانة 

الربوتوكول، من خالل املراسلة واالتصاالت واالجتماعات التشاورية الرفيعة املستوى، لتقصي اإلجراءات 
الالزمة لتسريع عملية التصديق من جانب فرادى البلدان. وبعثت األمانة أيضًا برسالة إىل مجيع البلدان 

البلدان غري األطراف اليت  لتطلب منها املساعدة يف اإلشارة على ات الكربون اهليدروكلورية فلوريةاملنتجة ملركب
سرع تصدق على تعديل بيجني يف أ كلورية فلورية، بأنقد ترسل إليها شحنات من مركبات الكربون اهليدرو 

  وقت ممكن بغية تفادي خضوعها جلزاءات جتارية.
إمتام التصديق على مجيع تعديالت الربوتوكول اليت مل  راف عن عزمهمب الكثري من غري األطأعر و   - ٧٢

تصدق عليها بعد يف وقت قريب جداً. وتطلب األمانة إىل مجيع األطراف أن تدعم هذا اجلهد من خالل 
اإلشارة على شركائها التجاريني يف جمال مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بأن يصدقوا على مجيع 

اية عام تعديالت ا كانون   ١. واعتبارًا من ٢٠١٢لربوتوكول يف أقرب وقت ممكن، ويف مجيع األحوال قبل 
، سيحظر تصدير مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل مجيع األطراف العاملة مبوجب ٢٠١٣الثاين/يناير 

إجناز التصديق العاملي  ييسروساليت مل تصدق على مجيع تعديالت بروتوكول مونرتيال.  ٥من املادة  ١الفقرة 
تسعى إليه األمانة، تنفيذ التعديالت ورصدها واالمتثال هلا من مجيع جلميع تعديالت الربوتوكول، وهو أمر 

  األطراف.
  االحتفاالت الوطنية بالذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول مونتريال  -دال

بكة األوزون، عملت أمانة األوزون مع وفقًا للمشار إليه يف املراسالت السابقة واجتماعات ش  - ٧٣
برنامج عمل األوزون وآخرين إلعداد أدوات تساعد األطراف على االحتفال بالذكرى اخلامسة والعشرين 
لربوتوكول مونرتيال على أفضل صورة ممكنة. وحتقيقًا هلذا اهلدف، وفرت األمانة لألطراف عددًا من املواد، 

ثة ولوحة تذكارية ملسامهات األطراف وأصحاب املصلحة يف بروتوكول من بينها جمموعة مواد صحفية حمدّ 
وطبعة خاصة من نشرة مونرتيال، وإعالنات للعموم ميكن لألطراف استخدامها عرب وسائل اإلعالم لديها، 

برنامج عمل األوزون مبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرين، وملصقات للذكرى اخلامسة والعشرين وبالونات 
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ر هذه الذكرى، ومشاريع عروض عن األوزون وبروتوكول مونرتيال، ورسومات بيانية أساسية عليها شعا
ميكن  ‘‘فيس بوك’’، وصفحة على موقع التواصل االجتماعي مستكملة عن موضوعات األوزون الرئيسية

ا، ومعلومات عن إطالق مسابقة للفيديوهات الشبا نشرلألطراف أن ت بية. فيها صورًا وأن تتقاسم ذكريا
وميكن احلصول على عدد من هذه املنتجات واإلطالع على عدد من تلك األنشطة يف املوقع: 

http://ozone.unep.org/25th_Anniversary/Support_for_national_celerations_of_the_25th_Anniversar

y_of_the_MP.pdf.  
وقد حضرت األمانة فعاليات االحتفال بالذكرى اخلامسة والعشرين اليت نظمتها بلدان عدة، وكان   - ٧٤

هلا شرف تقدمي لوحة تذكارية للمسؤولني احلكوميني وأصحاب املصلحة شخصياً. وشاركت األمانة يف هذه 
 ،وفرنسا ،والصني ،وشيلي ،وسري النكا ،وجيبويت ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،وتايلند ،وبوتان ،بلجيكاات يف الفعالي

  .والواليات املتحدة األمريكية ،واهلند ،والنمسا ،ومنغوليا ،واململكة العربية السعودية ،وكينيا ،وكوستاريكا ،وكمبوديا
ذه الذكرى، كي وعالوة على ذلك، دعت األمانة األطراف إل  -٧٥ خطارها مبا لديها من خطط لالحتفال 

ذا الشأن على صفحتها الشبكية اخلاصة بالذكرى اخلامسة والعشرين. وقد تلقت  يتسىن نشر أي معلومات 
 ،وأفغانستان ،وأسرتاليا ،وأرمينيا ،واألرجنتني ،االحتاد الروسيطرفاً، من بينها  ٥٥األمانة، حىت تارخيه، مسامهات من 

 ،وبريو ،وبوتسوانا ،وبوتان ،وبنن ،وبنغالديش ،وبروين دار السالم ،وباكستان ،اإلسالمية) - يران (مجهورية وإ
ومجهورية تنزانيا  ،واجلمهورية التشيكية ،واجلبل األسود ،وتونغا ،وتوفالو ،وترينيداد وتوباغو ،وتركيا ،وتركمانستان

ومجهورية الكونغو  ،ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،عربية السوريةواجلمهورية ال ،واجلمهورية الدومينيكية ،املتحدة
 ،وسرياليون ،وسري النكا ،وسانت لوسيا ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين ،وساموا ،وجيبويت ،وجورجيا ،الدميقراطية
 ،وكمبوديا ،اتياوكرو  ،وقريغيزستان ،وفييت نام ،والفلبني ،وفرنسا ،وغينيا ،وغانا ،وغامبيا ،والصني ،وصربيا

 ،املوحدة) - وميكرونيزيا (واليات  ،وموريشيوس ،ومنغوليا ،واململكة العربية السعودية ،وملديف ،ومصر ،ومدغشقر
. وإذ تعرب األمانة عن تقديرها الكبري لألطراف اليت والواليات املتحدة األمريكية ،واهلند ،ونيكاراغوا ،ونيبال

ا ترغ ب أيضًا يف أن تشجع املزيد من األطراف على تقدمي تقارير عن نتائج قدمت خططها االحتفالية، فإ
  أنشطتها. وستنشر مجيع العروض املقدمة على املوقع الشبكي لألمانة.

  الفعاليات المرتبطة باالجتماع الرابع والعشرين لألطراف  -هاء
اليت تسبق االجتماع ذكرة، كان من املنتظر أن تنظم مناسبتان يف األيام يف وقت إعداد هذه امل  - ٧٦

  الرابع والعشرين لألطراف وخالل انعقاد االجتماع على النحو التايل:
محاية ’’ة والعشرين لربوتوكول مونرتيال، حلقة دراسية حتت شعار ى اخلامساحتفاًال بالذكر   ) أ(

رين تش ١١، تنظمها حكومة سويسرا وأمانة األوزون، وستعقد يوم األحد ‘‘الغالف اجلوي لألجيال القادمة
قبيل انعقاد االجتماع الرابع والعشرين لألطراف. وقد دعيت مجيع األطراف واملنظمات  ٢٠١٢الثاين/نوفمرب 

للحلقة على  الدولية وغري احلكومية املهنية حلضور احللقة. وميكن اإلطالع على جدول األعمال املؤقت
 املوقع الشبكي ألمانة األوزون؛

قية الدولية حلماية النباتات وبروتوكول مونرتيال يف تنظيم من املزمع أن تشرتك أمانتا االتفا  ) ب(
مناسبة جانبية لتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون يف تنفيذ توصيات األطراف يف املعاهدتني للحد من 
استخدام بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن وتشجيع استخدام البدائل (انظر الفقرة 

 أعاله). ٦٨
____________  


