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لألطراف في  والعشرون السابعاالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 2015 نوفمرب/الثاينتشرين  5 - 1 اإلمارات العربية ادلتحدة، ،ديب

 *من جدول األعمال ادلؤقت 9البند 
اعتماد مقررات االجتماع السابع والعشرين 

 في بروتوكول مونتريال لألطراف

السابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال مشاريع مقررات معروضة على االجتماع 
 للنظر فيها

 مذكرة من األمانة

 مقدمة -أواًل 

حتول  لغرض من ىذه ادلذكرة مساعدة األطراف يف مناقشة البنود ادلدرجة يف جدول األعمال. والا - 1
مشاريع ادلقررات، ادلبّينة يف الفرعني الثاين والثالث دون إقدام األطراف على تعديل أو اقًتاح مشاريع مقررات 

 فيو األطراف.بديلة أو جديدة بشأن أي بند ُمدرَج يف جدول األعمال لكي تناقشو وتبت 
ويبنين الفرع الثاين مشاريع ادلقررات اليت أحاذلا االجتماع السادس والثالثون للفريق العامل ادلفتوح  - 2

إىل االجتماع السابع والعشرين  العضوية لألطراف يف بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون
والقصد من وضع أقواس معقوفة حول كامل رلموعة ادلقررات  .لألطراف يف بروتوكول مونًتيال للنظر فيها

اإلشارة إىل أن مشاريع ادلقررات يتعنّي النظر فيها وتعديلها، حسب االقتضاء، إلمكان اعتمادىا من االجتماع 
 السابع والعشرين لألطراف.

ة بشأن ادلسائل ادلالية واإلدارية ويبنين الفرع الثالث مشاريع ادلقررات احملتمل استبداذلا، وقد أعدهتا األمان - 3
 واليت من ادلعهود أن تعتمد األطراف مقررات بشأن ىذه ادلسائل يف اجتماعاهتا السنوية.

                                                           

*  UNEP/OzL.Pro.27/1. 
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مشاريع مقررات مقّدمة من األطراف أثناء االجتماع السادس والثالثين للفريق العامل المفتوح  -ثانياً 
 طراف للنظر فيهاالعضوية معروضة على االجتماع السابع والعشرين لأل

/]ألف[: إعفاء االستخدامات األساسية الالزمة لالستخدامات المختبرية والتحليلية 72مشروع المقّرر  - ]ألف
 في الصين 7102لسنة 

 مقّدم من الصين
 إن االجتماع السابع والعشرين لألطراف يقرر:

قتصادي وجلنة اخليارات التقنية واال ياألعمال اليت أّداىا فريق التقييم التكنولوج مع التقدير يالحظ
 بادلواد الكيميائية، ادلعنية

قضت األطراف، ضمن أمور أخرى، على استخدام ادلواد  الذي مبوجبو ،11/15 إىل ادلقرر إذ يشري
ادلستنِفدة لطبقة األوزون من أجل اختبار النفط والشحم ورلموع اذليدروكربونات النفطية يف ادلاء من اإلعفاء 

 غراض فيما يتعّلق باالستخدامات ادلختربية والتحليلية،العادلي لأل
من  5من ادلادة  1مبوجبو ُسُِح لألطراف العاملة مبوجب الفقرة والذي  23/6إىل ادلقرر  وإذ يشري أيضاً 

  رابععن احلظر القائم على استخدام  2014كانون األول/ديسمرب   31حىت  باالحنرافبروتوكول مونًتيال، 
فردية تعترب اختبار النفط والشحم ورلموع اذليدروكربونات النفطية يف ادلاء يف حاالت  ألغراضكلوريد الكربون 

ينبغي أن حيدث فحسب وفقًا إلعفاءات احنراف أي  أنفيو أوضح ، و أن احنرافها لو ما يربرهىذه األطراف  فيها
ط والشحم ورلموع كلوريد الكربون الختبار النف  رابعاالستخدامات األساسية فيما خيص استخدام 

 ،2014لنفطية يف ادلاء ما بعد سنة اذليدروكربونات ا
كلوريد   رابعأن طرفًا ما قد أشار إىل وجود صعوبة يف تنفيذ البدائل احلالية الستخدام  وإذ يالحظ

د من الكربون الختبار النفط والشحم ورلموعة اذليدروكربونات النفطية يف ادلاء، وقد أشار إىل أنو حيتاج إىل مزي
 ،لمراجعة وتعزيز ادلعايري الوطنيةالوقت ل

شجع ذلك الطرف الذي قدَّم التماسًا بإعفاء الستكمال مراجعة معياره الوطين ادلختص ي - 1
ولضمان إنفاذ معيار وطين منّقح يف أقرب وقت مستطاع هبدف ضمان انتقال سلس إىل أسلوب ال يستخِدم 

 مواد مستنفدة لطبقة األوزون؛
رابع كلوريد لالالزم للوفاء باالستخدامات األساسية  2016ستهالك لسنة االمبستوى يأذن  - 2

 الكربون الختبار النفط والشحم ورلموع اذليدروكربونات النفطية يف ادلاء، على النحو احملّدد يف ادلرفق هبذا ادلقرر.
  المرفق

تبار النفط والشحم ومجموع كلوريد الكربون الخلرابع  7102أذونات االستخدامات األساسية لسنة 
 الهيدرو كربونات النفطية

 )باألطنان ادلًتية(
 2016 الطرف

 [70] الصني
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 فلورية/]باء[:مسائل متصلة بالتخلُّص التدريجي من مرّكبات الكربون الهيدروكلورية 72مشروع المقّرر  - باء
 مقّدم من أستراليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية

 ماع السابع والعشرين لألطراف يقرر:إن االجت
من بروتوكول مونًتيال تتخذ تدابري للحّد من، وللقضاء  5أن األطراف العاملة مبوجب ادلادة  إذ يدرك

يف آخر األمر على، إنتاج واستهالك ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون ادلدرجة يف ادلرفق جيم، اجملموعة األوىل 
 (،فلوريةورية كلالكربون اذليدرو )مرّكبات 

، بشأن 5بأن ىناك نوعًا من عدم التيقُّن من جانب األطراف غري العاملة مبوجب ادلادة  يسلموإذ 
ويف  ،2020بعد سنة يف ادلستقبل، من ادلرفق جيم، اجملموعة األوىل،  استخدام ادلواد ادلستنفدة لألوزون

)أ( من  6واو، الفقرة  2لقائمة، وفقًا للمادة معدات التربيد وتكييف اذلواء ا وصيانةاالستخدامات األساسية 
 بروتوكول مونًتيال،
 تنظرأن  ضرورةوفيها أشار اجتماع األطراف إىل  14و 13و 12، الفقرات 19/6إىل ادلقرر  وإذ يشري

 2015واالحتياجات األساسية احمللية حبلول سنة والصيانة  األساسية، حتياجاتاال يف مسائل كذلكاألطراف  
  تقدير، على أقصى
ادلرفق جيم، اجملموعة األوىل، مبواد يطلب إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، فيما يتعّلق  - 1

 ما يلي:
احتياجات  حتديد القطاعات، مبا يف ذلك القطاعات الفرعية، إن ُوِجدت، حيث قد تلزم )أ(

، مبا يف ذلك تقديرات مقادير 2020، بعد سنة 5غري العاملة مبوجب الفقرة لألطراف  ضروريةستخدامات ال
 ادلراد استخدامها؛ الكربون اذليدروكلورية فلوريةمرّكبات 

ألغراض األطراف غري  2030و 2020ادلستقبلية يف الفًتة ما بني  الصيانةتقدير احتياجات  )ب(
يف  للصيانةناك حاجة ، من معدات التربيد وتكييف اذلواء، وتقييم ما إذا كانت ى5ادلادة العاملة مبوجب 
 قطاعات أخرى؛

تقدمي تقرير عن ادلقادير األخرية من اإلنتاج للوفاء باالحتياجات احمللية األساسية، وتقديرات  )ج(
للوفاء باالحتياجات احمللية  5ادلادة  ىذا اإلنتاج ادلستقبلي واالحتياجات ادلقدَّرة لألطراف العاملة مبوجب

 ؛2020األساسية فيما بعد سنة 
آذار/مارس  15دعوة األطراف إىل تقدمي معلومات ذات صلة إىل أمانة األوزون قبل حلول  - 2

 إلدراجها يف تقييم الفريق؛ 2016
السابع يطلب إىل فريق التقييم أن يقدنم تقريره إىل الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو  - 3

 ؛[2016والثالثني يف سنة 
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 بشأن المسائل المالية واإلدارية مشاريع مقررات -ثالثاً 
 التقارير المالية والميزانيات لبروتوكول مونتريال /]ألف ألف[:72مشروع المقّرر  - ألف

 إن االجتماع السابع والعشرين لألطراف يقرر:
 ،بشأن التقارير ادلالية للصناديق االستئمانية وادليزانيات لربوتوكول مونًتيال 26/21إىل ادلقرر  إذ يشري

بشأن الصندوق االستئماين لربوتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة  بالتقرير ادلايل إذ حييط علماً 
 ،2014كانون األول/ديسمرب   31األوزون للسنة ادلنتهية يف 

 بأن ادلسامهات الطوعية ىي عنصر مكمنل أساسي للتنفيذ الفعلي لربوتوكول مونًتيال، وإذ يسلم
 صندوق االستئماين لربوتوكول مونًتيال،ءة األمانة ادلستمرة يف إدارة مالية البكفا وإذ يرّحب

[ XX[ بدوالرات الواليات ادلتحدة وادليزانية ]XXمبقدار ] 2015يوافق على تنقيح ميزانية  - 1
بروتوكول ، على النحو ادلبنيَّ يف ادلرفق األول بتقرير االجتماع السابع والعشرين لألطراف يف 2016لسنة دوالر 

 ؛(1)مونًتيال
وأن  2016يف سنة دوالر [ XXو] 2015يف سنة دوالر [ XXيأذن لألمانة بأن تسحب ] - 2

 ؛2017يف سنة دوالر [ XXحتيط علماً باخلفض ادلقًَتح مبقدار ]
من ىذا ادلقرر، على إمجايل  2يوافق، نتيجة إلجراءات السحب ادلشار إليها يف الفقرة  - 3

علمًا باالشًتاكات  وحييط، 2016و 2015لسنيت دوالر [ XXتسددىا األطراف مببلغ ]االشًتاكات اليت 
[ بتقرير االجتماع السابع والعشرين XX، على النحو ادلبنيَّ يف ادلرفق ]2017لسنة دوالر [ XXمبقدار ]

 لألطراف؛
 2017نة واالشًتاكات اإلرشادية لس 2016أن ُتدرَج اشًتاكات األطراف األفراد لسنة  يقرر - 4
 [ إىل تقرير االجتماع السابع والعشرين لألطراف؛XXيف ادلرفق ]
يف ادلائة من ادليزانية السنوية لكي ُتستخَدم  15يعيد تأكيد احتياطي رأس ادلال العامل مبستوى  - 5

 دلواجهة النفقات النهائية يف إطار الصندوق االستئماين؛
وسائل الو  باألمواللحة اآلخرين، على ادلسامهة يشجع األطراف، وغري األطراف وأصحاب ادلص - 6

خرى دلساعدة أعضاء أفرقة التقييم الثالثة وىيئاهتا الفرعية باستمرار ادلشاركة من يف أنشطة التقييم مبقتضى األ
 الربوتوكول؛
والسنوات  2015يالحظ مع القلق أن عددًا من األطراف مل تسدند اشًتاكاهتا عن سنة  - 7

 ىؤالء األطراف على تسديد اشًتاكاهتا غري ادلدفوعة واشًتاكاهتا ادلستقبلية على الفور وبالكامل؛السابقة وحيّث 

                                                           

(1) UNEP/OzL.Pro.27[XX]ة قثي. ترد يف الوUNEP/OzL.Pro.27/4،  وادليزانيتان ادلقًتحتان 2015ادليزانية ادلنقحة لعام ،
 ىا من قبل األطراف.. وسًتفق بادلقرر بعد مناقشتها واعتماد2017و 2016للعامني 
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 /]باء باء[: تغييرات في عضوية فريق التقييم العلمي72مشروع المقّرر  - باء
 [XXمقدَّم من ]

 إن االجتماع السابع والعشرين لألطراف يقرر:
 لفريق التقييم العلمي؛ مشاركاً  رئيساً ([ XX (XX] يؤيد تعيني

 /]جيم جيم[:عضوية لجنة التنفيذ72مشروع المقّرر  - جيم
 والعشرين لألطراف يقرر: إن االجتماع السابع

األعمال اليت قامت هبا جلنة التنفيذ يف إطار إجراء عدم االمتثال لربوتوكول  مع التقدير يالحظ - 1
 ؛2015مونًتيال يف سنة 

ذلرسك وكوبا ومايل وإيطاليا وباكستان كأعضاء يف اللجنة لسنة أخرى مواقف البوسنة وا يؤكد - 2
كانون الثاين/يناير   1كأعضاء يف اللجنة لفًتة سنتني تبدأ من  [XX]و [XX] ،[XX] ،[XX] ،[XX] واختيار
 ؛2016

كنائب للرئيس ومقرر للجنة   [XX (XX)]للعمل كرئيس و [XX (XX)]علمًا باختيار  حييط - 3
 ؛2016كانون الثاين/يناير   1احدة تبدأ يف لفًتة سنة و 

 /]دال دال[: عضوية لجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف72مشروع المقّرر  - دال
 إن االجتماع السابع والعشرين لألطراف يقرر:

األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة التنفيذية للصندوق ادلتعدد األطراف  مع التقدير يالحظ - 1
 ؛2015وتوكول مونًتيال مبساعدة من أمانة الصندوق يف سنة لتنفيذ بر 

كأعضاء يف اللجنة   [XX]و  [XX]، [XX]، [XX]، [XX]، [XX]، [XX]اختيار  يؤيد - 2
، [XX]، [XX]من الربوتوكول واختيار  5من ادلادة  1التنفيذية ادلمثلة لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

[XX] ،[XX] ،[XX] ،[XX]، و[XX]   كأعضاء ديثّلون األطراف العاملة مبوجب تلك الفقرة، لفًتة سنة واحدة
 ؛2016كانون الثاين/يناير   1تبدأ من 

للعمل كنائب رئيس للجنة  [XX (XX)]للعمل كرئيس و [XX (XX)]علمًا باختيار  حييط - 3
 ؛2016كانون الثاين/يناير   1التنفيذية لفًتة سنة واحدة تبدأ من 

/]هاء هاء[: الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في 72مقّرر مشروع ال - هاء
 بروتوكول مونتريال

 إن االجتماع السابع والعشرين لألطراف يقرر:
كرئيسني مشارَكني للفريق العامل ادلفتوح العضوية لألطراف  [XX (XX)]و [XX (XX)]اختيار  يؤيد

 .2016يف بروتوكول مونًتيال يف سنة 
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 /]واو واو[: االجتماع الثامن والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال72مشروع المقّرر  - واو
 إن االجتماع السابع والعشرين لألطراف يقرر:

والذي مبوجبو قررت األطراف الدعوة إىل عقد االجتماع الثامن  26/22التأكيد على ادلقرر  يعيد
 .2016ًتيال يف كيغايل يف تشرين الثاين/نوفمرب والعشرين لألطراف يف بروتوكول مون

________________ 


