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لألطراف في  االجتماع الثامن والعشرون
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 ٕٙٔٓ أكتوبر/األولتشرين  ٗٔ-ٓٔ ،كيغايل

المتوخى معلومات الو والعشرين  الثامناجتماع األطراف  المسائل المطروحة للمناقشة في
 طالعه عليهاا

 مذكرة من األمانة

 مقدمة -أواًل 
للمسائل ادلوضوعية ادلدرجة يف جدول األعمال ادلؤقت لالجتماع الثامن تتضمن ىذه ادلذكرة موجزًا  - ٔ

والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون. ويقدم الفرع الثاين عرضًا عاماً 
د جدول األعمال للجزء التحضَتي، يف حُت يقدم الفرع الثالث اجلزء الرفيع ادلستوى. ويرد بالنسبة دلعظم بنو 

موجز قصَت يتناول اخللفية وادلناقشة ذات الصلة اليت جرت أثناء االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح 
. وكذلك عقد االجتماع السابع ٕٙٔٓدتوز/يوليو  ٕٕإىل  ٛٔالعضوية الذي عقد يف فيينا يف الفًتة من 

العضوية واالجتماع االستثنائي الثالث لألطراف يف فيينا بالتزامن مع والثالثُت ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح 
دلسار ديب بشأن مركبات الكربون اذليدروفلورية  االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية وفقاً 

(HFCsوتبُت ىذه الوثيقة أيضاً نتائج تلك االجتماعات يف إطار بند جدول األعمال ادلتعلق ،)  مبسار ديب. ومن
ادلقرر أن يعقد االجتماع الثامن والثالثون ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية مباشرة قبل اجتماع األطراف 
الثامن والعشرين، وميكن النظر يف نتائجو أيضًا يف إطار بند جدول األعمال ادلتعلق مبسار ديب على النحو 

 .ادلناسب

بعض بنود جدول األعمال يف إضافٍة ذلذه ادلذكرة عندما تتوفر تقارير وكذلك ستقدم معلومات بشأن  - ٕ
(، وبشأن ادلنافع ٗ/ٕٚفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزون )ادلقرر 

( وبشأن ٔ/ٖإ  .ر دادلناخية واآلثار ادلالية ادلًتتبة على التخفيض التدرجيي دلركبات الكربون اذليدروفلورية )ادلقر 
 التقييم النهائي لًتشيحات اإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج. وستقدم يف اإلضافة موجزات ذلذه التقارير.
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تشرين  01-01عن البنود المدرجة في جدول األعمال للجزء التحضيري )عامة لمحة  -ثانياً 
 (1105 األول/أكتوبر

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 0افتتاح الجزء التحضيري )البند  -ألف 

تشرين  ٓٔالتحضَتي من االجتماع يف الساعة العاشرة من صباح يوم االثنُت، ومن ادلقرر افتتاح اجلزء  - ٖ
، يف فندق ومقر مؤدترات راديسون بلو يف كيغايل. وسيبدأ تسجيل ادلشاركُت يف مكان ٕٙٔٓاألول/أكتوبر 

، يف اليوم السابق لالجتماع ٕٙٔٓتشرين األول/أكتوبر  ٚاح يوم اجلمعة من صب ٓٓ:ٛٓاالجتماع يف الساعة 
الثامن والثالثُت ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية الذي سينعقد قبل االجتماع الثامن والعشرين لألطراف. 

لتسجيل كل يوم، طوال مدة االجتماعات. ويشجع ادلشاركون على ا  ٓٓ:ٛويفتح باب التسجيل من الساعة 
وباستخدام رمز  http://registration.unon.org/ozoneاإللكًتوين ادلسبق عرب شبكة اإلنًتنت على ادلوقع: 

 .MOPKIGALIالتسجيل: 
، ُُيّث ادلشاركون على إحضار اً ورقيال  اً اجتماعوألن ىذا االجتماع سيكون وباإلضافة إىل ذلك،  - ٗ

 على وثائق االجتماع. ُيصلواحواسيبهم احملمولة وأجهزهتم احملمولة لكي 

وسيشًتك يف رئاسة اجتماع اجلزء التحضَتي السيد بول كراجنيك )النمسا( والسيد ليزيل مسيث  - ٘
 )غرينادا( الرئيسان ادلشاركان للفريق العامل ادلفتوح العضوية.

عمال )ب( من جدول األو)أ(  0وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )البندان  رواندابيانات ممثلي حكومة 
 المؤقت للجزء التحضيري(

 وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة. رواندامن حكومة  كل  وًتحيب شلثلبكلمات السيديل  - ٙ

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 1المسائل التنظيمية )البند  -باء 
 التحضيري()أ( من جدول األعمال المؤقت للجزء  1إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري )البند  - 0

. UNEP/OzL.Pro.28/1يرد جدول األعمال ادلؤقت للجزء التحضَتي يف الفرع األول من الوثيقة  - ٚ
وسُيعرض على األطراف إلقراره. وقد تود األطراف أن تعتمد جدول األعمال، مبا يف ذلك أي بنود قد تتفق 

 ‘‘.مسائل أخرى’’، ٘ٔالبند يف إطار على إضافتها 

 )ب( من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 1)البند تنظيم العمل  - 1

العمل على اقًتاحًا إىل األطراف عن كيفية )ب(  ٕيف إطار البند يُتوقَّع أن يقدِّم الرئيسان ادلشاركان  - ٛ
 بنود جدول األعمال.

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 2المسائل اإلدارية )البند  -جيم 
)أ( من جدول األعمال المؤقت للجزء  2)البند  1106عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام النظر في  - 0

 التحضيري(
 أعضاء لجنة التنفيذ )أ(

ينظر اجتماع األطراف كل سنة يف عضوية جلنة التنفيذ. ووفقًا إلجراء عدم االمتثال الذي اعتمدتو  - ٜ
طرف منها شخصاً ميثّلو. وتُـنَتَخُب ىذه األطراف دلدة سنتُت  أطراف خيتار كل   ٓٔاألطراف، تتألف اللجنة من 

استنادًا إىل مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل، أي أنو يتم انتخاب طرفُت من كل رلموعة من اجملموعات اإلقليمية، 
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البحر طقة منأمريكا الالتينية و دول أوروبا الشرقية، و دول آسيا واحمليط اذلادئ، و دول ، و ةفريقيالدول األوىي 
 .من فًتات السنتُت لفًتتُت متواليتُتعمل الاللجنة خرى. وجيوز ألعضاء األدول الأوروبا الغربية و دول الكارييب، و 

 ،البوسنة واذلرسك، ورومانيا، وكندا، وكوبا، وكينياو بنغالديش، باكستان، و وأعضاء اللجنة احلاليون ىم:  - ٓٔ
 السنة البوسنة واذلرسك وكوبا. وستستكمل وىاييت ،أيرلندا الشماليةومايل، وادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى و 

. فهما غَت مؤىلتُت إلعادة االنتخاب، وبالتايل ٕٙٔٓمن فًتة عضويتهما الثانية البالغة سنتُت يف عام  ةالثاني
؛ ٕٙٔٓاألوىل من فًتة السنتُت يف عام  ةسنالوكينيا، وىاييت وكندا، بنغالديش، ورومانيا،  كل من  وستستكمل

السنة الثانية من فًتة السنتُت يف عام فسوف تكمل باكستان ومايل . أما  ٕٚٔٓكأعضاء لعام ومن مث ستستمر  
وبالنسبة للمملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى  ا.مو إعادة انتخاهبا أممث سوف يتعُت استبداذل ، ومنٕٙٔٓ

زلل إيطاليا لتكمل فًتة عضوية إيطاليا األوىل البالغة سنتُت، فهي  ٕٙٔٓلت يف عام وأيرلندا الشمالية، اليت ح
 مؤىلة لعضوية اللجنة لفًتة ثانية مدهتا سنتان يف حالة ترشيحها من جانب رلموعتها اإلقليمية.

، ختتار اللجنة رئيسها ونائب الرئيس من بُت أعضائها. وتتم عملية االختيار ٖٔ/ٕٔووفقًا للمقرر  - ٔٔ
األطراف لضمان استمرارية ىذين  من اجتماعات عادة من خالل مشاورات بُت أعضاء اللجنة أثناء اجتماع

، UNEP/OzL.Pro.28/3تنظر فيو األطراف كي ل ىذه ادلسألةادلنصبُت. وقد أعّدت األمانة مشروع مقرر بشأن 
 .([باء باء/]ٕٛمشروع ادلقرر 

من أعضاء جدد للجنة  أن تتشاور فيما بينها هبدف ترشيحأثناء اجلزء التحضَتي،  ،األطرافوّد تَ وقد  - ٕٔ
 يف اجلزء الرفيع ادلستوى. يف مشروع ادلقرَّر الذي قد يتم اعتماده أجل إدراج تلك الًتشيحات

 أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال )ب(
والعشرون يف عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق ادلتعدد األطراف.  الثامنراف سوف ينظر اجتماع األط - ٖٔ

 ٘من ادلادة  ٔووفقاً الختصاصاهتا، تتأّلف اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
َت العاملة مبوجب ومن سبعة أعضاء من األطراف غ( ٘)األطراف العاملة مبوجب ادلادة بروتوكول مونًتيال  من

توقع اختيار األطراف السبعة ، يُ ٕٚٔٓلعام بالنسبة ل. و (٘)األطراف غَت العاملة مبوجب ادلادة   تلك الفقرة
من  وعضوانمن اجملموعات اإلقليمية على النحو التايل: عضوان من الدول األفريقية،  ٘العاملة مبوجب ادلادة 

، وعضو واحد يف ادلقعد الكارييبالبحر أمريكا الالتينية ومنطقة دول آسيا واحمليط اذلادئ، وعضوان من دول 
سيكون ىذا العضو من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  ٕٚٔٓالذي تشغلو ادلناطق بالتناوب، ويف عام 

 .(ٖٛ/ٙٔ)ادلقرر 
ب كل واحدة من رلموعيت األطراف أعضاءىا يف اللجنة التنفيذية وتقدِّم أمساءىم إىل األمانة نتخِ وتَ  - ٗٔ

ضافة إىل ذلك، تدعو اختصاصات اللجنة التنفيذية إىل انتخاب رئيس وباإللكي يقرىا اجتماع األطراف. 
واألطراف غَت العاملة  ٘ونائب للرئيس من بُت أعضائها يتناوبان كل عام بُت األطراف العاملة مبوجب ادلادة 

يشغالن منصب الرئيس ونائب الرئيس، على التوايل، خالل عام  ادلكسيك والنمسا ونظرًا ألن شلثِّليْ . مبوجبها
 يف حُت تقوم ٕٚٔٓ للعامللجنة  نائب الرئيس ٘ادلادة أن ترشح األطراف العاملة مبوجب فإنو يتوّقع ، ٕٙٔٓ

 لرئيس.ا ًتشيحب ٘دلادة االعاملة مبوجب  غَت األطراف
األعضاء اجلدد  اختيارفيو يُِقّر  لألطراف أن يعتمد مقرراً ن يشر والع الثامنجتماع وسيتعُت على اال - ٘ٔ

بشأن ىذه  شروع مقررموقد أعدت األمانة  .ٕٚٔٓرئيس اللجنة لعام ونائب  للجنة وُييط علماً باختيار رئيس
 .([جيم جيم/]ٕٛقرر ادل، مشروع UNEP/OzL.Pro.28/3تنظر فيو األطراف )كي ادلسألة ل
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للجنة   ةاجلديد ةوالنظر يف التشكيلخالل اجلزء التحضَتي يف التشاور فيما بينها وقد ترغب األطراف  - ٙٔ
اجلزء الرفيع ادلستوى، بعد  الذي قد يتم اعتماده يفقرر ادلكي يتسٌت لألمانة إدراج األطراف ادلرشحة يف مشروع 

 .خالل اجلزء الرفيع ادلستوى ضرورية رافقد تراىا األطإدخال أي تعديالت 
 الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية )ج(

وشلثل من بُت  ٘يقوم اجتماع األطراف كل عام باختيار شلثل من بُت األطراف العاملة مبوجب ادلادة  - ٚٔ
للعمل كرئيسُت مشاركُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية يف العام التايل. ووفقاً  مبوجبهااألطراف غَت العاملة 

( منصيب الرئيسُت غرينادا) ليزيل مسيثالسيد بول كراجنيك )النمسا(، والسيد  لشغفقد ، ٗٔ/ٕٚللمقرر 
ن مقرراً عشرو وال الثامن. ويتوّقع أن يتخذ اجتماع األطراف ٕٙٔٓللفريق العامل ادلفتوح يف عام  دلشاركُتا

. وقد أعدت األمانة مشروع مقرر بشأن ٕٚٔٓيسّمي الرئيسُت ادلشاركُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية لسنة 
 .([دال دال/]ٕٛقرر ادل، مشروع UNEP/OzL.Pro.28/3لكي تنظر فيو األطراف ) ىذه ادلسألة

التشاور حسب االقتضاء، وترشيح شخصُت يف والعشرون لألطراف  الثامنوقد يرغب االجتماع  - ٛٔ
إدراج امسيهما بعد ذلك يف مشروع ، و ٕٚٔٓدلنصيب الرئيسُت ادلشاركُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية يف عام 

 اجلزء الرفيع ادلستوى. قد يتم اعتماده يفقرر م
)ب( من جدول  2)البند  البروتوكول وميزانياتلبروتوكول مونتريال  االستئماني للصندوق المالي التقرير - 1

 األعمال المؤقت للجزء التحضيري(
ادليزانية  وثيقة وترد .نظر اجتماع األطراف يف التقريرين ادلاليُت وميزانييت بروتوكول مونًتيال كل عامي - ٜٔ

، يف حُت ميكن االطالع على التقرير ادلايل يف الوثيقة Corr.1و UNEP/OzL.Pro.28/4 يف الوثيقةالجتماع احلايل ل
UNEP/OzL.Pro.28/4/Add.1 توقع أن ، يُ للجزء التحضَتي )ب( من جدول األعمال ادلؤقت ٖ. ويف إطار البند

من ، حسب االقتضاءتنشئ األطراف جلنة للميزانية للتداول بشأن مشروع مقرر متعلق بادليزانية والتوصية بو، 
 .(لف ألف[أ/]ٕٛ، مشروع ادلقرر (UNEP/OzL.Pro.28/3اجلزء الرفيع ادلستوى  يفه رمسياً اعتمادأجل 

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات الجديدة والمستجدة عن بدائل المواد  -دال 
 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 3)البند  (16/3المستنفدة لألوزون )المقرر 

تماع السابع ادلتخذ خالل االج ٗ/ٕٚطُلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف ادلقرر  - ٕٓ
 :والعشرين لألطراف أن

 ، وبعد ذلك(1)يُعد تقريرًا لكي ينظر فيو الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو السابع والثالثُت’’
تقريرًا مستكماًل يُقدَّم إىل االجتماع الثامن والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد 

 يقوم مبا يلي: ،ٕٙٔٓادلستنفدة لطبقة األوزون ادلقرر عقده يف عام 
مبا يف يستكمل، عند الضرورة، ويوفر معلومات جديدة عن بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزون،  )أ(
استنادًا إىل التوجيهات ومعايَت التقييم الواردة يف الفقرة ل اليت تستخدم أنواع التكنولوجيا ادلغايرة، ذلك البدائ

                                                           
 تقريرين على النحوفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية وفرق العمل التابعة ذلا  أصدر(  ٔ)

-http://conf.montreal) لالجتماع السابع والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية على الرابط:التايل: تقرير أويل 

protocol.org/meeting/oewg/oewg-37/presession/Background_documentsالثامن االجتماع  (، وتقرير ثان مقدم إىل
  /http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-38/presessionوالثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية )

SitePages/Home.aspx). 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-38/presession/
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، مع مراعاة أحدث النتائج بشأن مالءمة البدائل يف درجات احلرارة احمليطة ٜ/ٕٙ)أ( من ادلقرر  ٔالفرعية 
 العالية، ويربز على وجو اخلصوص:

 يف األسواق؛ وانتشارىاتوف ر ىذه البدائل يف سلتلف ادلناطق  ‘ٔ’
نظم التربيد على منت سفن الصيد، مبا يف والتعديل التحديثي لالستبدال لتوف ر البدائل  ‘ٕ’

 ذلك يف البلدان اجلزرية الصغَتة؛
ة ادلواد اجلديدة اليت جيري تطويرىا واليت ميكن استخدامها كبدائل للمواد ادلستنفد ‘ٖ’

 لألوزون واليت ميكن أن تصبح متوافرة يف ادلستقبل القريب؛
 الكفاءة يف استخدام الطاقة ادلرتبطة باستخدام ىذه البدائل؛ ‘ٗ’
 رلموع أثر االحًتار ورلموع التكاليف ادلرتبطة هبذه البدائل والنظم اليت تستخدم فيها؛ ‘٘’

 .‘‘ٜ/ٕٙردة يف التقرير عن ادلقرر مجيع السيناريوىات الوا ٕٓ٘ٓيستكمل وميدد حىت عام  )ب(
أعماذلما لضمان إمكانية تقدمي ادلعلومات ذات الصلة لكي  (ٕ)وقد نظم الفريق وفرقة العمل التابعة لو - ٕٔ

التقرير النهائي  أنوضمان  ٕٙٔٓتنظر فيها األطراف خالل اجتماعي الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف عام 
 .ٗ/ٕٚخالل االجتماع الثامن والعشرين لألطراف، وفقاً للمقرر  يكون جاىزاً للنظر فيوسادلستكمل 

وأُعد التقرير األويل لعرضو على االجتماع السابع والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية ادلعقود يف  - ٕٕ
. وتضمن التقرير معلومات مستكملة عن بدائل مواد التربيد اجلديدة اليت بدأ ٕٙٔٓجنيف يف نيسان/أبريل 

دامها، ومعلومات عن الدراسات البحثية بشأن البدائل ادلخصصة لالستخدام يف ظروف درجات احلرارة استخ
احمليطة العالية، وعن دتديد سيناريوىات التخفيف بالنسبة لقطاع التربيد وتكييف اذلواء الواردة يف التقرير عن 

غَت رمسي  األطراف ادلهتمة اجتماعاً  . وخالل االجتماع السابع والثالثُت، عقدتٕٓ٘ٓحىت عام  ٜ/ٕٙادلقرر 
لتوجيهات من أجل التقرير مع أعضاء الفريق على ىامش االجتماع لعرض ادلسائل وتبادل ادلعلومات وتقدمي ا

 الثاين.
وأعد الفريق وفرقة العمل التابعة لو التقرير الثاين لالجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح  - ٖٕ

اليت مت  (ٖ)ين يف االعتبار التعليقات والتوجيهات اإلضافية، آخذَ ٕٙٔٓفيينا يف دتوز/يوليو  العضوية، ادلعقود يف
التقرير على قطاع التربيد  وركزمن األطراف يف االجتماع السابع والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية.  تلقيها

، وتضمن مزيداً من ادلتعلقة مبواد التربيد ولوجياوأنواع التكنعن البدائل  مقدماً معلومات مستكملة وتكييف اذلواء،
باالستخدام  ادلتعلقة ةالتقني االعتباراتبالتفصيل  وتناول؛ “السليم بيئياً ”بشأن استخدام مصطلح  التفاصيل

وقدم معلومات جديدة وزلدثة عن مدى توفر البدائل من أجل عمليات االستبدال ؛ اآلمن دلواد التربيد
معلومات ؛ وقدم ية لنظم التربيد يف سفن الصيد، مبا يف ذلك يف الدول اجلزرية الصغَتةوالتعديالت التحديث

أساسية إضافية عن نظم التربيد يف قطاع صيد األمساك مع إيالء اىتمام خاص للحالة يف منطقة جزر احمليط 
ظروف درجات احلرارة  نتائج برامج االختبار اليت أجريت على مواد التربيد حتتتناول التقرير وكذلك  اذلادئ.

                                                           
، أنشأ الفريق فرقة عمل إلعداد التقرير ادلطلوب ٕٙٔٓ، ويف وقت مبكر من عام ٕ٘ٔٓ(  خالل شهر كانون األول/ديسمرب ٕ)

قييم االقتصادي، جرى ترشيح أعضاء فرقة العمل بالتشاور . ووفقًا الختصاصات فريق التكنولوجيا والتٗ/ٕٚمبقتضى ادلقرر 
 .مع األطراف اليت ُيمل األعضاء ادلرشحون جنسياهتا الكامل

(ٖ)UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/2   وادلرفق األول ٛو ٚ، الفقرتان. 
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بالنسبة  ادلنقحة سيناريوىات التخفيفو  ؛احمليطة العالية، مبا يف ذلك جداول توجز كل برنامج من برامج االختبار
، والطلب ادلدفوع إمجايل الطلبوقام بتحديث اجلداول اليت تبُت  ؛٘من ادلادة  ٔلألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 .خلدمات الصيانةوالطلب  ،عمليات التصنيعب
ويقوم الفريق وفرقة العمل التابعة لو بإعداد التقرير النهائي لكي ينظر فيو االجتماع الثامن والعشرون  - ٕٗ

اليت قدمتها األطراف خالل االجتماع الثامن والثالثُت  (ٗ)لألطراف، آخذين يف اعتبارمها التعليقات واالقًتاحات
معلومات إضافية متاحة لفرقة العمل. وسينشر التقرير النهائي على  للفريق العامل ادلفتوح العضوية، وكذلك أي

 للتقرير يف إضافة ذلذه ادلذكرة. بوابة االجتماع حادلا يصبح متاحاً وستدرج األمانة موجزاً 
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم المنافع المناخية، واآلثار المالية المترتبة على  - هاء

صندوق المتعدد األطراف نتيجة للجداول الزمنية للتخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية ال
 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 4( )البند 2/0الواردة في مقترحات التعديل )المقرر د.إ 

عدد من ورقات غرفة خالل االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية جرى تقدمي  - ٕ٘
االجتماعات من أجل النظر فيها يف إطار بند جدول األعمال ادلتعلق مبسار ديب بشأن مركبات الكربون 
اذليدروفلورية. وقدمت كندا والواليات ادلتحدة األمريكية إحدى ورقات غرفة االجتماعات، واعتمدهتا األطراف 

. ويطلب ادلقرر إىل فريق التكنولوجيا والتقييم ٔ/ٖدلقرر د إ بعد ذلك يف اجتماعها االستثنائي الثالث بوصفها ا
ويتناول التقرير تقييم ادلنافع  االقتصادي إعداد تقرير لكي ينظر فيو االجتماع الثامن والعشرون لألطراف،

اول الزمنية ادلناخية، واآلثار ادلالية ادلًتتبة على الصندوق ادلتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونًتيال، نتيجة للجد
 .للتخفيض التدرجيي من استخدام مركبات الكربون اذليدروفلورية يف إطار كل تعديل من التعديالت ادلقًتحة

. وسينشر ٔ/ٖويعمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي على إعداد التقرير ادلطلوب يف ادلقرر د إ  - ٕٙ
 درج موجز لو يف إضافة ذلذه ادلذكرة.التقرير على بوابة االجتماع مبجرد أن يصبح متاحاً، وسيُ 

من جدول األعمال  5( )البند 16/0)المقرر  ‘‘لوريةفمسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدرو ’’ - واو
 المؤقت للجزء التحضيري(

، ادلقرر ٕ٘ٔٓاعتمد االجتماع السابع والعشرون لألطراف ادلنعقد يف ديب يف تشرين الثاين/نوفمرب  - ٕٚ
من ادلقرر، قررت األطراف  ٔويف الفقرة  “.مسار ديب بشأن مركبات الكربون اذليدروفلورية”ـــ ادلتعلق بـ، ٔ/ٕٚ

مبعاجلة التحديات أواًل عن طريق إجياد حلول  ٕٙٔٓالعمل إلجراء تعديل بشأن الكربون اذليدروفلوري يف عام ”
السابع  وقام االجتماع “.يدروفلوريةبواسطة فريق االتصال بشأن جدوى وسبل إدارة مركبات الكربون اذل

والعشرون لألطراف بإنشاء فريق االتصال نتيجًة التفاق مت التوصل إليو يف االجتماع السادس والثالثُت ادلستأنف 
التقدم  ٔ/ٕٚمن ادلقرر  ٖو ٕوقد وصفت الفقرتان  .بشأن والية فريق االتصال للفريق العامل ادلفتوح العضوية

 تصال يف مداوالتو والتقدم اإلضايف الذي اليزال يتعُت احرازه.الذي أحرزه فريق اال
، عقدت سلسلة من اجتماعات الفريق العامل ادلفتوح العضوية ٔ/ٕٚمن ادلقرر  ٗووفقًا للفقرة  - ٕٛ

من أجل حتقيق التقدم يف مسار ديب، وكان أحدىا االجتماع االستثنائي  ٕٙٔٓواالجتماعات األخرى يف عام 
 يما يلي سرد ذلذه االجتماعات:لألطراف. وف

                                                           
ترد التعليقات واالقًتاحات ادلقدمة من األطراف يف تقرير االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية،   (ٗ)

UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8 ٕٖإىل  ٚٔ، الفقرات من. 
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نيسان/أبريل  ٛإىل  ٗاالجتماع السابع والثالثون للفريق العامل ادلفتوح العضوية، جنيف،  )أ(
 ؛ٕٙٔٓ

دتوز/يوليو  ٙٔو ٘ٔاالجتماع السابع والثالثون ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية، فيينا،  )ب(
 ؛ٕٙٔٓ

 ٛٔللفريق العامل ادلفتوح العضوية، ادلعقود يف فيينا، يف الفًتة  من االجتماع الثامن والثالثون  )ج(
، الذي مت تعليقو وواصل أعمالو على ىامش االجتماع االستثنائي الثالث لألطراف ٕٙٔٓدتوز/يوليو  ٕٔإىل 

يًا ومن وكان اذلدف منو حصراً ىو أن يتيح لفريق االتصال العمل على مسار ديب، وال يزال االجتماع معلقًا حال
 ادلقرر استئنافو قبل انعقاد االجتماع الثامن والعشرين لألطراف مباشرة؛

 .ٕٙٔٓدتوز/يوليو  ٖٕو ٕٕاالجتماع االستثنائي الثالث لألطراف، فيينا،  )د(
وخالل تلك االجتماعات، واصل فريق االتصال مداوالتو بشأن مسار ديب، وكانت نتيجة ذلك قيام  - ٜٕ

 الثالث لألطراف مبا يلي: االجتماع االستثنائي
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن ادلنافع ادلناخية ’’ ،ٔ/ٖإ  .اختاذ ادلقرر د )أ(

 ؛“والتكاليف النامجة عن ختفيض مركبات الكربون اذليدروفلورية يف إطار مسار ديب
ديب وادلبينة يف ادلرفق الثاين لتقرير إقرار احللول اليت مت التوصل إليها للتحديات احملددة يف مسار  )ب(

للمناقشة يف االجتماع الثامن  كأساس  (UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7)االجتماع االستثنائي  الثالث لألطراف 
 والثالثُت ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية ويف االجتماع الثامن والعشرين لألطراف؛

التالية ادلقدمة يف ورقات غرفة االجتماعات من باكستان واذلند قرر أن مشاريع ادلقررات الثالثة  )ج(
)ادلرفقات الثالث والرابع واخلامس لتقرير االجتماع االستثنائي الثالث لألطراف 

(UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7 سينظر فيها الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو الثامن والثالثُت ))
 العشرين لألطراف:ادلستأنف واالجتماع الثامن و 

نص يُعرض لكي تنظر فيو األطراف من أجل إدراجو يف ”مشروع مقرر مقدم من اذلند:  ‘ٔ’
ادلقررات الصادرة يف إطار مسار ديب بشأن مركبات الكربون اذليدروفلورية مبوجب 

 ؛“بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون
نص يعرض لكي تنظر فيو األطراف من أجل ” مشروع مقرر مقدم من باكستان: ‘ٕ’

اإلدراج يف ادلقررات ادلتعلقة بالتخفيض التدرجيي دلركبات الكربون اذليدروفلورية مبوجب 
 ؛ “بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون

نص يعرض لكي تنظر فيو األطراف من أجل ”مشروع مقرر مقدم من باكستان:  ‘ٖ’
 ادلقررات الصادرة يف إطار مسار ديب بشأن مركبات الكربون اذليدروفلورية اإلدراج يف

 ؛“مبوجب بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون
قرر أن الوثيقة اليت وضعها فريق االتصال واليت تبُت نطاقات خطوط األساس وتواريخ التجميد  )د(

تلفة سًتفق بتقرير االجتماع االستثنائي الثالث لألطراف من أجل اطالع اليت تفضلها األطراف واجملموعات ادلخ
 ، ادلرفق السادس(؛UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7مجيع األطراف )
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إىل  استناداً  (٘)دلقًتحات تعديل بروتوكول مونًتيال ادلوحدقرر أن تقوم األمانة بتحديث النص  (ى)
 (ٙ)التطورات األخَتة؛

االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية معلقاً، على أن ُيستأنف وقرر إبقاء  )و(
بتقدمي تربعات إضافية إىل الصندوق االستئماين لربوتوكول  مباشرة قبل االجتماع الثامن والعشرين لألطراف، رىناً 

 مونًتيال.
ماع الثامن والثالثون للفريق العامل ادلفتوح ستأنف االجتدلقررات االجتماع االستثنائي الثالث، سيُ  وفقاً و  - ٖٓ

، مباشرة قبل انعقاد االجتماع الثامن والعشرين لألطراف، ويف ذلك ٕٙٔٓتشرين األول/أكتوبر  ٛالعضوية يف 
ذلك خطوط األساس، واخلطوات ادلتعلقة  يفالوقت يتوقع أن تتواصل ادلناقشة بشأن مقًتحات التعديل، مبا 

ادلقًتحات ادلقدمة من اذلند وباكستان؛ وبشأن احللول للتحديات اليت اتفق على أهنا بالتجميد والتخفيض؛ و 
تتطلب ادلزيد من العمل. وتبحث ىذه ادلسائل يف مذكرة األمانة لالجتماع الثامن والثالثُت ادلستأنف للفريق 

الجتماع الثامن (. ويتوقع أن يتم إعالم اUNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/2) يةالعامل ادلفتوح العضو 
والعشرين لألطراف بالتقدم احملرز يف االجتماع الثامن والثالثُت ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية والنتائج 

الكربون اذليدروفلورية.  باتمن جدول األعمال ادلتعلق مبسار ديب بشأن مرك ٙاليت توصل إليها يف إطار البند 
، حسب االقتضاء، آخذة يف االعتبار التقدم احملرز بشأن كيفية ادلضي قدماً وقد ترغب األطراف يف اختاذ قرار 

  والنتائج احملققة.
من جدول  6طاء بروتوكول مونتريال )البند  1 -ألف  1المسائل المتصلة باإلعفاءات بموجب المواد  - زاي

 األعمال المؤقت للجزء التحضيري(
)أ( من جدول األعمال  6)البند  1106لعام الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري  - 0

 المؤقت للجزء التحضيري(
للحصول على إعفاء لغرض االستخدام  ٕٚٔٓ، قدمت الصُت طلبًا واحدًا للعام ٕ٘/ٗعماًل بادلقرر  - ٖٔ

د الكربون الختبار الزيوت يف ادلياه، وىو طنًا مًتيًا من رابع كلوري ٘ٙالضروري، وذلك من أجل استعمال 
استخدام سلتربي وحتليلي. وقامت جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية بتقييم طلب الصُت. وأثنت اللجنة 

ينطوي على استخدام ادلواد ادلستنفدة لألوزون لتحليل  على الصُت دلا تبذلو من جهود متواصلة إلجياد أسلوب ال
. وأوصت ٕٚٔٓطنًا مًتيًا من رابع كلوريد الكربون لعام  ٘ٙياه، وأوصت مبنح إعفاء لكمية الزيوت يف ادل

اللجنة أيضًا بأن تقوم الصُت، قبل طلبها ادلزيد من الًتشيحات ادلماثلة، بتقدمي معلومات زلددة عن تقييم 
رز يف تطوير أسلوب بديل خاص األساليب الدولية البديلة ادلستخدمة لتحليل الزيوت يف ادلاء، وعن التقدم احمل

هبا، باإلضافة إىل تقدمي جدول زمٍت للتخلص التدرجيي من االستخدامات ادلختربية والتحليلية لرابع كلوريد 
-ٔ-ٕ-٘، القسم الفرعي ٔ ، اجمللدٕٙٔٓلعام  الكربون )انظر تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

ٖ.) 
لثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، عرض شلثل الصُت ورقة غرفة وخالل االجتماع الثامن وا - ٕٖ

اجتماعات يقدم فيها مشروع مقرر بشأن إعفاء الصُت ادلقًتح ألغراض االستخدام الضروري. وجرى عرض 

                                                           
(٘  )UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/INF/1–UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/INF/1–UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/INF/1. 
 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/INF.1-UNEP/OzL.Pro.28/INF.1سيصدر النص اجلديد ادلوحد يف الوثيقة: (  ٙ)
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مشروع ادلقرر ومناقشتو يف اجللسة العامة، وجرى مزيد من النقاش بشأنو يف مشاورات غَت رمسية. وقرر فريق 
ألطراف من أجل مواصلة النظر صال إحالة نسخة منقحة من مشروع ادلقرر إىل االجتماع الثامن والعشرين لاالت
 فيو.
( من أجل UNEP/OzL.Pro.28/3[؛ )لف/]إٔٛوقد ترغب األطراف يف النظر يف مشروع ادلقرر  - ٖٖ

 .اعتماده احملتمل أثناء اجلزء الرفيع ادلستوى

)ب( من جدول  6)البند  1107و 1106 للعاميناالستخدام الحرج  ألغراض عفاءاتالترشيحات لإل - 1
 األعمال المؤقت للجزء التحضيري(

)األرجنتُت، وجنوب أفريقيا، والصُت(  ٘، قدمت ثالثة أطراف عاملة مبوجب ادلادة ٕٙٔٓيف عام  - ٖٗ
ومها طرفان غَت  ،، يف حُت قدمت أسًتاليا وكندإٚٔٓمخسة ترشيحات ألغراض االستخدام احلرج لعام 

واستعرضت جلنة . على التوايل ٕٚٔٓو ٕٛٔٓترشيحًا واحدًا لكل منهما للعامُت  ،٘عاملُت مبوجب ادلادة 
اخليارات التقنية لربوميد ادليثيل ىذه الًتشيحات ألغراض االستخدام احلرج، وكذلك ادلعلومات اإلضافية الواردة 

وترد التوصيات  ة.ىل من األسئلة اليت قدمتها اللجناجلولة األو من األطراف اليت قدمت الًتشيحات ردًا على 
ادلؤقتة للجنة بشأن كميات بروميد ادليثيل اليت ميكن أن يسمح هبا مبوجب اإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج 

 .ٕٙٔٓمن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي للعام  ٕيف اجمللد 

بُت جلنة وبعده لفريق العامل ادلفتوح العضوية ل االجتماع الثامن والثالثُتوجرت مناقشات ثنائية أثناء   - ٖ٘
بالًتشيح بشأن التقييم األويل للًتشيحات والتوصيات ادلؤقتة مبا اخليارات التقنية لربوميد ادليثيل واألطراف القائمة 

 للًتشيحات النهائي اإجراء تقييمهلتوضيح ما ىي ادلعلومات األخرى الالزمة لتمكُت اللجنة من  يف ذلك
وطلبت أربعة أطراف قائمة  ن.و والعشر  الثامنينظر فيها اجتماع األطراف كي وصياغة التوصيات النهائية ل

 بالًتشيح )األرجنتُت، وأسًتاليا، وجنوب أفريقيا، وكندا( إعادة تقييم ترشيحاهتا وقدمت معلومات إضافية.
 .وإجراء التقييم النهائيعلومات اإلضافية وتعكف اللجنة يف الوقت الراىن على استعراض ادل

 االجتماععلى موقع بوابة  ستنشره األمانةوعندما يصبح تقرير التقييم النهائي الذي يُعده الفريق متاحًا  - ٖٙ
 وُتدرِج موجزاً للتوصيات النهائية يف إضافة ذلذه ادلذكرة.

األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في اختصاصات الدراسة المتعلقة بتجديد موارد الصندوق المتعدد  - حاء
 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 7)البند  1111-1107الفترة 

ظل ، كمرحلة انتقالية  ٜٜٓٔالصندوق ادلتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونًتيال يف عام منذ إنشاء  - ٖٚ
ادلتعلقة بتجديد موارد  ادلقرراتبدورات دتويل تستمر لثالث سنوات، واعتمدت األطراف وفقًا لذلك يعمل 

. واعتمدت ٕٗٔٓو ٕٔٔٓو ٕٛٓٓو ٕ٘ٓٓو ٕٕٓٓو ٜٜٜٔو ٜٜٙٔو ٖٜٜٔالصندوق يف األعوام 
، ليغطي الفًتة من عام ٕٗٔٓيف عام  ٓٔ/ٕٙاألطراف آخر مقرر لتجديد موارد الصندوق، وىو ادلقرر 

ة آلخر سنة يف كل دورة دتويل، على . وقد جرى العرف بُت األطراف، يف السنة السابقٕٚٔٓإىل عام  ٕ٘ٔٓ
وضع اختصاصات دراسة ُتصمَّم لتقدير األموال الالزمة لتمكُت األطراف من حتقيق االمتثال أثناء فًتة جتديد 

، قد ترغب األطراف يف النظر يف اختصاصات الدراسة ادلتعلقة بالتمويل ٕٙٔٓادلوارد ادلقبلة. ولذلك ففي العام 
 .ٕٕٓٓ-ٕٛٔٓوارد الالزم لفًتة جتديد ادل
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وخالل االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، أنشئ فريق اتصال لوضع  - ٖٛ
إىل االختصاصات السابقة اليت اعتمدت يف عام  ، استناداً ٕٚٔٓاختصاصات الدراسة اليت سُتجرى يف عام 

وعمل فريق االتصال بشأن  .ٕٚٔٓ-ٕ٘ٔٓلدراسة جتديد ادلوارد للفًتة  ٛ/ٕ٘مبوجب ادلقرر  ٖٕٔٓ
واتفق الفريق العامل ادلفتوح العضوية على إحالة مشروع ادلقرر االختصاصات ولكنو مل يتمكن من إهناء عملو. 

بشأن االختصاصات، على النحو الوارد يف ادلرفق األول ذلذا التقرير، إىل االجتماع الثامن والعشرين لألطراف من 
 .أجل مواصلة النظر فيو

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي بشأن تحليل التناقضات بين التركيزات  - طاء
المالحظة لرابع كلوريد الكربون في الغالف الجوي والبيانات المبلغ عنها بخصوص رابع كلوريد الكربون 

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 8( )البند 16/6)المقرر 

، أكدت األطراف رلدداً قلقها إزاء التناقض بُت الًتكيزات ادلالحظة يف الغالف اجلوي ٚ/ٕٚادلقرر  يف - ٜٖ
لرابع كلوريد الكربون والبيانات ادلبلغ عنها بشأن ىذا ادلركب، وطلبت إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

يقدما تقريراً عن النتائج اليت يتوصالن إليها، مبا يف  وفريق التقييم العلمي أن يواصال حتليلهما ذلذه التناقضات وأن
 ذلك معلومات زلدثة عن النتائج السابقة، إىل االجتماع الثامن والعشرين لألطراف.

فريق التقييم رئيس مشارك لأعلن وخالل االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية  - ٓٗ
االجتماع الثامن والعشرين لألطراف سيأخذ يف االعتبار تقريرًا أصدره مؤخراً العلمي أن التقرير الذي سُيقدم إىل 

الًتوبوسفَتية ودورىا يف  - الربنامج العادلي لبحوث ادلناخ يف إطار مشروعو ادلتعلق بعمليات السًتاتوسفَتية
كًتونية لالجتماع، إىل وُنشر على البوابة اإلل‘‘ لغز رابع كلوريد الكربون’’ادلناخ، وىو تقرير صدر حتت عنوان 

 (ٚ).أعدىا فريق التقييم العلمياليت جانب صحيفة وقائع عن النتائج 
ويتوقع أن يقدم كل من فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريرًا يف االجتماع  - ٔٗ

 .الثامن والعشرين لألطراف للنظر فيهما من جانب األطراف
من  01( )البند 81، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8)مقترح إنشاء فريق مخصص لتنسيق المعايير  - ياء

 جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري(
مسائل ”يف االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، ويف إطار بند جدول األعمال  - ٕٗ

تتضمن مشروع مقرر يُنشئ فريقًا سلصصاً لتنسيق ادلعايَت. وكان  قدم شلثل الصُت ورقة غرفة اجتماعات ،“أخرى
اذلدف من ىذه ادلبادرة ىو حتسُت التنسيق مع اذليئات الدولية واإلقليمية ادلعنية بادلعايَت بشأن تنقيح وحتديث 

ة لالشتعال، ادلستخدمة ادلعايَت الدولية للسالمة فيما يتعلق باستخدام ادلواد البديلة، مبا يف ذلك مواد التربيد القابل
التخفيض التدرجيي دلركبات الكربون تأثَتات على عايَت السالمة ودليف منتجات ومعدات التربيد وتكييف اذلواء. 

التحديات الرئيسية اليت حددىا مسار ديب. وسوف يواصل الفريق ادلقًتح  أحددتثل  وىياذليدروفلورية، 
طراف بالتقدم احملرز يف تنقيح ادلعايَت، بوسائل منها حلقة العمل ادلخصص ادلعٍت بتنسيق ادلعايَت إعالم األ

 .ٕٚٔٓادلقًتحة ادلعنية بتوحيد ادلقاييس ادلقرر عقدىا يف 

ولدى مناقشة مشروع ادلقرر، حتدث ادلمثلون عن أمهية عدم ادلساس بالسالمة؛ وضرورة تكييف ادلعايَت  - ٖٗ
لكي تتماشى مع التطورات يف رلال التكنولوجيا مع مواصلة ضمان سالمة العمال وعامة الناس؛ وعن العمل 

ضرورة و داث االحًتار العادلي؛ الذي نفذ حىت اآلن بشأن ادلعايَت ادلتعلقة بالبدائل منخفضة القدرة على إح
                                                           

(ٚ ) http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-38/publications/SitePages/Home.aspx. 
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الدور الذي تقوم بو األطراف يف بروتوكول مونًتيال يف و إدماج معايَت السالمة الدولية يف التشريعات الوطنية؛ 
أنشطة التنسيق ادلمكنة ادلتعلقة بوضع ادلعايَت الدولية، وإمكانية تنظيم حلقة عمل تتناول سبل ادلضي قدمًا مع 

 توكول مونًتيال.البقاء ضمن والية برو 

أعاله يف اجللسة العامة وادلشاورات غَت الرمسية، جرى تنقيح مشروع  ادلناقشات ادلذكورةويف أعقاب  - ٗٗ
تشاور و سيكون من الضروري أن توأشار عدد من ادلمثلُت إىل أن ادلقرر لكي يعكس تعليقات األطراف ادلهتمة.

واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع ادلقرر  ادلنقح. األطراف على الصعيد الوطٍت فيما يتعلق مبشروع ادلقرر
/]باء[( إىل االجتماع الثامن والعشرين لألطراف من أجل ٕٛادلقرر ، مشروع UNEP/OzL.Pro.28/3ادلنقح )

 مواصلة النظر فيو.

المسائل المتعلقة باالمتثال واالبالغ عن البيانات: عرض عمل لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال  - كاف
من جدول األعمال المؤقت  00بها والنظر فيهما )البند  التي أوصتلبروتوكول مونتريال والمقررات 

 للجزء التحضيري(

بتقدمي تقرير بشأن مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونًتيال،  ،يقوم رئيس جلنة التنفيذ سوف - ٘ٗ
ووافقت واخلمسُت للجنة.  السابعواخلمسُت و  السادسمتثال اليت مت النظر فيها أثناء االجتماعُت االمسائل 
 بعالساجتماع . أما االإىل اجتماع األطراف ع مقررو واخلمسُت على إحالة مشر  السادس هاخالل اجتماعاللجنة 

 .الثامن والعشرين لألطرافاالجتماع انعقاد ، مباشرة قبل ٕٙٔٓتشرين األول/أكتوبر  ٜ واخلمسون فسيعقد يف

اجتماع األطراف نظر فيها لكي يصادرة عن اجتماعي اللجنة القررات ادلوسيقدِّم الرئيس مشاريع  - ٙٗ
 عتمادىا.ال دتهيداً  والعشرين الثامن

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 01)البند  والتقييم االقتصاديعضوية فريق التكنولوجيا  - الم

، يف مرفقو ٕٙٔٓمن التقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  ٔيقدم اجمللد  - ٚٗ
 تتضمن اإلضافة دلذكرة األمانةة. و ان اخليارات التقنياألول، معلومات عن حالة العضوية يف الفريق ويف جل

(ٛ)ةُت للفريق العامل ادلفتوح العضويلالجتماع الثامن والثالث
( ترد فيو أمساء الرؤساء ٕجدواًل موجزًا )اجلدول  

وحتدد اخلربات الالزمة حاليًا للفريق ( ٜ).ٕٙٔٓادلشاركُت واألعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم يف هناية عام 
، من تقرير فريق ٔمن اجمللد  ٕالواردة يف ادلرفق “ ربات ادلطلوبةمصفوفة اخل”وجلان اخليارات التقنية التابعة لو يف 

، وتنشر على ادلوقع الشبكي ألمانة األوزون ٕٙٔٓالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام 
(http://ozone.unep.org/en/teap-experts-required.) 

على ”أن  ٖ-ٕ، يف الفقرة ٛ/ٕٗوحتدد اختصاصات الفريق، اليت وافقت عليها األطراف يف ادلقرر  - ٛٗ
وجيوز  .اجتماع األطراف أن يعُتِّ أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي دلدة ال تزيد عن أربع سنوات

دلؤدتر األطراف أن جيدد تعيُت أعضاء الفريق بناء على ترشيح الطرف ادلعٍت لفًتات إضافية تصل إىل أربع سنوات 
أعضاء جلان ’’من االختصاصات أن  ٘-ٕبلجان اخليارات التقنية، حتدد الفقرة وفيما يتعلق  ‘‘.لكل منهم

اخليارات التقنية يعيِّنهم الرؤساء ادلشاركون للجان اخليارات التقنية، بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم 

                                                           
(ٛ  )UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/2/Add.1. 

وترد تلك  ادلرحلي للفريق، ونتج عن ذلك تصحيح اجلدول ادلوجز يف اإلضافة دلذكرة األمانة.جرى تصويب التقرير   (ٜ)
 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/2/Add.1/Corr.1ويف الوثيقة  ٕٙٔٓمن تقرير الفريق لعام  ٔالتصويبات يف وثيقة تصويب اجمللد 
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تقنية باتباع اإلجراءات االقتصادي، لفًتة ال تزيد عن أربع سنوات. وجيوز إعادة تعيُت أعضاء جلان اخليارات ال
وأوضح الفريق أن التعيينات “ اخلاصة بالًتشيحات وذلك لفًتات إضافية تصل إىل أربع سنوات لكل منهم.

كانون   ٖٔاجلديدة يف جلان اخليارات التقنية تبدأ من تاريخ التعيُت من قبل الرئيسُت ادلشاركُت للجنة وتنتهي يف 
 لتعيُت، وتستمر لفًتة أقصاىا أربع سنوات.األول/ديسمرب من السنة األخَتة من ا

وقرر الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو الثامن والثالثُت أنو ميكن لألطراف أن تعمل وتتشاور  - ٜٗ
إىل أنو ينبغي  وأشَت أيضاً . حسب االقتضاء من أجل تقدمي الًتشيحات يف االجتماع الثامن والعشرين لألطراف

 م.نساين لدى ترشيح األعضاء وتعيينهة والتوازن اإلقليمي واجلمراعاة اخلربة ادلطلوب

وقد تود األطراف أن تتشاور وتقدم ادلقًتحات بشأن التعيينات يف الفريق ويف جلان اخليارات التقنية  - ٓ٘
 .فاالجتماع الثامن والعشرين لألطراالتابعة لو على ىيئة ورقات غرفة اجتماعات أثناء 

البند )(  16/4بالتخلُّص التدريجي من مرّكبات الكربون الهيدروكلورية فلورية )المقرر متصلة المسائل ال - ميم
 (من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري 02
، اتفق اجتماع األطراف على معاجلة بعض ادلسائل ادلتصلة بالتخلص التدرجيي من ٙ/ٜٔيف ادلقرر  - ٔ٘

 :ادلقررمن  ٗٔ-ٕٔعلى النحو ادلبُت يف الفقرات ( HCFCs)مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية 
، اتفق اجتماع األطراف على معاجلة احتماالت اإلعفاءات ألغراض االستخدام ٕٔيف الفقرة  )أ(

بالنسبة لألطراف غَت  ٕ٘ٔٓ الضروري دلركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية أو احلاجة إليها يف موعد أقصاه عام
بالنسبة لألطراف العاملة  ٕٕٓٓمن الربوتوكول، ويف موعد أقصاه عام  ٘من ادلادة  ٔالعاملة مبوجب الفقرة 

 (؛٘مبوجب تلك الفقرة )األطراف العاملة مبوجب ادلادة 
 للحاجة إىل ٕ٘ٔٓ، اتفق اجتماع األطراف على أن جيري استعراضًا يف عام ٖٔويف الفقرة  )ب(

الذي ُيدد خطوات  ومن ادلقرر نفس ٖما جاء يف الفقرة لصيانة حبسب من أجل خدمات ايف ادلائة  ٘,ٓنسبة 
، وأن جيري استعراضًا يف عام ٘لألطراف غَت العاملة مبوجب ادلادة  ختفيض مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية

)د(  ٗلصيانة حبسب ما جاء يف الفقرة دمات ايف ادلائة خل ٘,ٕللحاجة إىل نسبة سنوية متوسطة قدرىا  ٕٕ٘ٓ
 الذي ُيدد خطوات ختفيض مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية لألطراف العاملة مبوجبنفسو قرر من ادل
 ؛٘ادلادة 

أن يسمح  ٗٔاجتماع األطراف يف الفقرة  قررومن أجل تلبية االحتياجات احمللية األساسية،  )ج(
يف ادلائة، مث  ٓٔرية تصل إىل مبستويات خط أساس إلنتاج مركبات الكربون اذليدروكلورية فلو  ٕٕٓٓحىت عام 

نتاج لتلبية االحتياجات احمللية يف اإلالتخفيض ، يف مزيد من ٕ٘ٔٓالنظر بعد ذلك، ويف موعد أقصاه 
 .األساسية

يف  ٘/ٕٚ، واعتمدت األطراف ادلقرر ٕ٘ٔٓ، جرت مناقشة ادلسائل يف عام ٙ/ٜٔللمقرر  ووفقاً  - ٕ٘
يسلم فيو بوجود  (ٓٔ)اجتماعها السابع والعشرين، وبناء عليو أعد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريراً 

ورية وإىل خدمات إىل االستخدامات الضر  ٘بشأن حاجة األطراف غَت العاملة مبوجب ادلادة  بعض الشكوك
، وذلك بالنسبة دلركبات الكربون اذليدروكلورية ٕٕٓٓالصيانة دلعدات التربيد وتكييف اذلواء القائمة بعد عام 

                                                           
 ادلسائل: ٘/ٕٚ بادلقرر ادلعٍت العامل الفريق تقرير ،ٖ اجمللد ،ٕٙٔٓ للعام االقتصادي والتقييم التكنولوجيا فريق تقرير  (ٓٔ)

 .فلورية اذليدروكلورية الكربون مركبات من التدرجيي بالتخلص ادلتصلة
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فلورية الواردة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم من بروتوكول مونًتيال. ويقدم التقرير حملة عامة عن االجتاىات يف 
 ٘الكربون اذليدروكلورية فلورية لدى األطراف غَت العاملة مبوجب ادلادة إنتاج واستهالك رلموع مركبات 

ويناقش احلاجة ادلستقبلية احملتملة دلركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية لدى  ٘واألطراف العاملة مبوجب ادلادة 
وألغراض  ،تربيد وتكييف اذلواءللمعدات القائمة ادلستخدمة للتلك األطراف من أجل خدمات الصيانة 

، وقدمت كندا، ٘االستخدام الضرورية، ولتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب ادلادة 
 والواليات ادلتحدة األمريكية معلومات ذات صلة بادلوضوع نظر فيها الفريق عند إعداده التقرير.

وية، قالت األطراف إن اإلعفاءات وخالل االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العض - ٖ٘
ألغراض االستخدام الضروري قد ال تكون الزمة إال يف عدد زلدود من احلاالت؛ ومن غَت احملتمل أن تستمر 
احلاجة إىل مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية لإلنتاج ولتلبية االحتياجات احمللية األساسية وتقدمي خدمات 

ادلناقشة يف ىذا الشأن؛ وإن على فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يواصل  الصيانة، ولكن ميكن مواصلة
عملو يف ىذا الشأن، مبا يف ذلك تقدمي ادلعلومات عن أية حاجة إىل إعفاءات ألغراض االستخدام الضروري 

يف ضوء حاالت  إنوو لالستخدامات ادلختربية والتحليلية وإىل سلزونات مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية؛ 
عدم التيقن رمبا يكون من احلكمة اإلبقاء على قدر يسَت من اإلنتاج يكفي لتقدمي خدمات الصيانة الالحقة 

معدات التربيد وتكييف اذلواء، نظرًا الحتمال أن حتتاج األنواع  على حصرهتاالصغَتة والنظر يف إزالة القيود اليت 
الروابط اليت لوحظت بُت التخلص التدرجيي من مركبات  وإنلصيانة. األخرى من ادلعدات أيضًا إىل خدمات ا

الكربون اذليدروكلورية فلورية والتخفيض التدرجيي دلركبات الكربون اذليدروفلورية يف مناقشة التعديالت ادلقًتحة 
ات على بروتوكول مونًتيال فيما يتعلق مبركبات الكربون اذليدروفلورية كانت ذات أمهية كبَتة يف حساب االحتياج

 ادلستقبلية من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية. 
جعت األطراف ادلهتمة على التشاور على ىامش االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح وشُ  - ٗ٘

العضوية، ولكن مل ينجم عن ذلك تقدمي أي مقًتحات يف االجتماع. واتفق الفريق العامل على أن تقدم 
 إىل اجتماع األطراف السابع والعشرين من أجل النظر فيها. ًتحاهتا اإلضافية مقاألطراف ادلهتمة 

من جدول  03( )البند 15/6توفُّر الهالونات المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستخلصة )المقرر  -نون 
 األعمال المؤقت للجزء التحضيري(

ات ادلستعادة أو ادلعاد تدويرىا أو ، ناقشت األطراف الشواغل ادلتعلقة بتوفر اذلالونٕٗٔٓيف عام  - ٘٘
بادلقرر  ادلستخلصة، لالستخدامات ادلتبقية يف رلال السالمة من احلرائق، وال سيما يف الطَتان ادلدين. وعمالً 

، وبناء على طلب من أمانة ٕٗٔٓ، الذي اعتمده االجتماع السادس والعشرين لألطراف يف عام ٚ/ٕٙ
لتقييم االقتصادي، من خالل جلنة اخليارات التقنية للهالونات، باستعراض األوزون، قام فريق التكنولوجيا وا
بشأن  - االحتاد األورويب، وأسًتاليا، وكندا والواليات ادلتحدة األمريكية -معلومات قدمتها أربعة أطراف 

لوبة، وتوفرىا اذلالونات، مبا يف ذلك استعادهتا وإعادة تدويرىا واستخالصها من أجل تلبية معايَت النقاء ادلط
واإلمداد هبا، ال سيما لالستخدام يف الطَتان ادلدين، باإلضافة إىل ما يتخذ من اإلجراءات الوطنية لإلسراع يف 
االستعاضة عنها. وقدمت جلنة اخليارات التقنية للهالونات موجزًا للمعلومات ادلقدمة من اجلهات األربع )تقرير 

( وذلك لالطالع عليها ٘-ٖ-ٖ، الفرع ٔ، اجمللد ٕٙٔٓتقرير لعام  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
 والنظر فيها من جانب األطراف.

وخالل االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، قالت األطراف إنو من الضروري  - ٙ٘
قدم حنو تطوير بدائل إحراز الت يف توجيو رسالة واضحة إىل قطاع الطَتان تفيد بأن على القطاع أن يسارع
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اذلالونات ونشرىا وادلوافقة عليها؛ وإن اعتماد منظمة الطَتان ادلدين الدويل لقرار هبذا الشأن سيمهد الطريق 
؛ وإنو ينبغي تشجيع تطوير بدائل ٕٕٗٓالستبدال اذلالونات يف نظم إمخاد احلريق يف حجرة الشحن حبلول عام 

ونات قد تكون متاحة من السفن ادلنَقذة من أجل إعادة االستخدام يف اذلالونات؛ وإن كميات كبَتة من اذلال
تطبيقات الطائرات؛ وإن على فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واألمانة ومنظمة الطَتان ادلدين الدويل أن 

يف بعض  تتعاون على حنو أوثق لضمان تبادل ادلعلومات ذات الصلة؛ وإن عدم وجود مرافق الستعادة اذلالونات
 البلدان مسألة مثَتة للقلق. 

. وأدرجت  للفريق العامل ادلفتوح العضويةومل تقدم مقًتحات فعلية خالل االجتماع الثامن والثالثُت - ٚ٘
ىذه ادلسألة على جدول األعمال ادلؤقت لالجتماع الثامن والعشرين لألطراف حتسبًا لرغبة األطراف يف تقدمي 

 االجتماع الثامن والعشرين لألطراف.مقًتحات لكي ينظر فيها 
 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 04مسائل أخرى )البند  - سين

إقرار ’’)أ(  ٕادلسائل ادلوضوعية اإلضافية اليت يـُتَّفق على إدراجها يف جدول األعمال مبوجب البند  - ٛ٘
 “.مسائل أخرى” من جدول األعمال ٘ٔ، سيجري تناوذلا يف إطار البند ‘‘جدول األعمال

 /األولتشرين  03و 02بنود جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى ) عنلمحة عامة  -ثالثاً 
 (1105 أكتوبر

 (الرفيع المستوىمن جدول األعمال المؤقت للجزء  0)البند  الرفيع المستوىافتتاح الجزء  -ألف 

تشرين  ٖٔادلوافق  اخلميسيوم من صباح  ٓٓ:ٓٔيف الساعة  الرفيع ادلستوىمن ادلقرَّر أن يُفتَتح اجلزء  - ٜ٘
 .ٕٙٔٓ أكتوبر/األول

والعشرين لألطراف  السابعوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ورئيس االجتماع  رواندابيانات ممثلي حكومة 
 )أ( و)ب( و)ج( من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 0في بروتوكول مونتريال )البنود 

 السابعبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ورئيس االجتماع و  رواندايديل ببيانات افتتاحية شلثلو حكومة س - ٓٙ
أيضاً  ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة  يلقيوالعشرين لألطراف يف بروتوكول مونًتيال. ويتوقع أن 

 جتماع.مشاركُت يف االلل كلمة موجهة

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 1)البند المسائل التنظيمية:  -باء 
)أ( من جدول 1والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند  الثامنانتخاب أعضاء مكتب االجتماع  - 0

 األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

طراف رئيسًا وثالثة نواب والعشرون لأل الثامننتخب االجتماع نظام الداخلي، يَ من ال ٕٔمادة وفقًا لل - ٔٙ
والعشرين  السابعاالجتماع أوروبا الغربية ودول أخرى رلموعة دول طرف من للرئيس ومقرِّراً. وقد ترأس شلثل 

العمل كمقرر.  دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبلألطراف، يف حُت توىل شلثل طرف من رلموعة 
الدول اتفقت عليو األطراف، قد تود األطراف انتخاب طرف من رلموعة  واستنادًا إىل التناوب اإلقليمي الذي

أوروبا الغربية ودول والعشرين لألطراف وأن تنتخب طرفًا من رلموعة دول  الثامناالجتماع  لرئاسة األفريقية
الجتماع. وقد ترغب األطراف أيضًا يف انتخاب ثالثة نواب للرئيس، واحد من كل من ذلك اكمقرر ل  أخرى

 .، ودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأوروبا الشرقيةدول و  ،دول آسيا واحمليط اذلادئ
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والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  الثامنإقرار جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى من االجتماع  - 1
 )ب( من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 1)البند 

 UNEP/OzL.Pro.28/1ل األعمال ادلؤقت للجزء الرفيع ادلستوى يف الفرع الثاين من الوثيقة د جدو يرِ  - ٕٙ
وقد تود األطراف أن تعتمد جدول األعمال ادلذكور، مبا يف ذلك أي مواد قد  عرض على األطراف إلقراره.وسيُ 

 ‘‘.مسائل أخرى’’من جدول األعمال  ٛتتفق على إدراجها حتت البند 

 )ج( من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 1العمل )البند تنظيم  - 2

ناقشة البنود ادلدرجة يف جدول دلخطة عمل لألطراف والعشرين  الثامنيُتوقع أن يقدم رئيس االجتماع  - ٖٙ
 األعمال.

 )د( من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 1وثائق تفويض الممثلين )البند  - 3

من النظام الداخلي الجتماعات األطراف يف بروتوكول مونًتيال، تقّدم وثائق تفويض  ٛٔوفقًا للمادة  - ٗٙ
ساعة  ٕٗشلثلي األطراف احلاضرة ألي من ىذه االجتماعات إىل األمُت التنفيذي لالجتماع يف موعد أقصاه 

التفويض ادلوقّعة حسب األصول  وثائقببعد افتتاح االجتماع إن أمكن. وُُيَث ادلمثلون على حضور االجتماع 
من النظام الداخلي، يفحص  ٜٔوتقدميها إىل األمانة يف أقرب وقت شلكن بعد بدء االجتماع. ووفقًا للمادة 

 أعضاء مكتب االجتماع الوثائق ويقّدمون تقريرىم عنها إىل األطراف.

من جدول  2)البند  المستجدةئل المساعن و  عن التقدم الذي أحرزته في أعمالهاعروض أفرقة التقييم  -جيم 
 األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

التقدم الذي أحرزتو يف أعماذلا وعن ادلسائل يف إطار ىذا البند من جدول األعمال، تقدِّم أفرقة التقييم  - ٘ٙ
لية أو يف وقد ترغب األطراف يف أن حتيط علمًا بتقاريرىا واختاذ اإلجراءات بشأهنا يف اجللسة احلا. ادلستجدة

 .وقت الحق حسبما تراه مناسباً 
من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن أعمال مقدم عرض  -دال 

من جدول  3اللجنة التنفيذية، وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق )البند 
 المستوى( األعمال المؤقت للجزء الرفيع

من جدول األعمال، تقريراً  ٗ البنديف إطار سيقدِّم رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق ادلتعدد األطراف،  - ٙٙ
اللجنة واألعمال اليت  توصلت إليهارئيسية اليت ال تيسلط الضوء على القرارا تعّده اللجنة التنفيذية لألطراف

 والعشرين السابعاضطلعت هبا أمانة الصندوق ادلتعدد األطراف والوكاالت ادلنفذة للصندوق منذ االجتماع 
 (.UNEP/OzL.Pro.28/10نظر ا) لألطراف

من جدول األعمال المؤقت للجزء  4)البند  الرئيسيةبشأن المواضيع  والمناقشاتبيانات رؤساء الوفود  -هاء 
 الرفيع المستوى(

والعشرين والسابع والعشرين واالجتماع األطراف السادس  يادلستوى من اجتماع ةالرفيع األجزاءخالل   - ٚٙ
وزارية  اتجرت مناقش ، على التوايل،ٕٙٔٓو ٕ٘ٔٓو ٕٗٔٓ األعواميف  ةادلعقوداالستثنائي الثالث لألطراف 

نًتيال. وسلطت ادلناقشات بروتوكول مو  موضع االىتمام احلايل لألطراف يفشأن ادلسائل بحول مائدة مستديرة 
، زلفِّزة على إجراء مزيد من احلوار ادلفتوح بُت بعض ىذه ادلسائل ووفرت التوجيهات بشأهناالضوء على 
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وقد تعقد مناقشات ادلائدة ادلستديرة الوزارية خالل االجتماع الثامن والعشرين لألطراف يف إطار البند األطراف. 
 .ستوى. وترد تفاصيل إضافية هبذا الشأن يف إضافة ذلذه ادلذكرةمن جدول أعمال اجلزء الرفيع ادل ٘

، سيدعى رؤساء الوفود لإلدالء مناقشات ادلائدة ادلستديرة الوزارية اليت ُيتمل انعقادىا وباإلضافة إىل - ٛٙ
 دوستعببيانات. ومنذ اليوم األول للجزء التحضَتي لالجتماع، ستبدأ األمانة يف قبول طلبات اإلدالء بالكلمات 

قائمة ادلتكلمُت استناداً إىل تلك الطلبات. وبغية إنصاف مجيع الوفود، وضمان إتاحة الفرصة للتحدث لكل من 
، سيكون من األمهية مبكان أن حُتدَّد ادلدة ادلسموح هبا لكل رئيس وفد إللقاء كلمتو بأربع أو مخس تكلميريد ال

الذي وردت فيو طلباهتم للكلمة، على أن يكون مفهوماً  دقائق. وستلقى كلمات رؤساء الوفود بناًء على الًتتيب
 أن الوزراء يعطون أولوية.

تقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات الموصى باعتمادها من جانب االجتماع  -واو 
ء الرفيع من جدول األعمال المؤقت للجز  5والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند  الثامن

 المستوى(
من جدول األعمال، إىل تقدمي تقرير  ٙسيدعى الرئيسان ادلشاركان للجزء التحضَتي، يف إطار البند  - ٜٙ

إىل األطراف عن التقد م احملرز يف التوص ل إىل توافق آراء بشأن ادلسائل ادلوضوعية ادلدرجة على جدول األعمال، 
 النظر فيها العتمادىا خالل اجلزء الرفيع ادلستوى.مبا يف ذلك مشاريع ادلقررات اليت يتعُت 

من جدول  6والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند  التاسعومكان انعقاد االجتماع  تواريخ -زاي 
 األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

ن حكومة بلده نقل شلثل اجلمهورية الدومينيكية عرضًا م والعشرين لألطراف السابعاالجتماع  يف - ٓٚ
. ويتوقع أن يتوصل االجتماع الثامن ٕٚٔٓباستضافة االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بونتا كانا يف عام 

 يف /]ىاء ىاء[ٕٛبوصفو مشروع ادلقرر ويرد مشروع ادلقرر ذو الصلة والعشرون لألطراف إىل قرار هبذا الشأن. 
 ./3UNEP/OzL.Pro.28الوثيقة 

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 7أخرى )البند مسائل  -حاء 

 )ب( ٕعلى إدراجها يف جدول األعمال مبوجب البند يـُتَّفق سيتم تناول أي مسائل موضوعية إضافية  - ٔٚ
 .“مسائل أخرى” من جدول األعمال ٛالبند يف إطار ، ‘‘إقرار جدول األعمال’’ من جدول األعمال،

من جدول األعمال  8والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند  الثامنالجتماع ا مقرراتاعتماد  -طاء 
 المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

ادلقررات ادلتعلقة ألطراف ل سيعتمد االجتماع الثامن والعشرون ،من جدول األعمال ٜيف إطار البند  - ٕٚ
 بادلسائل ادلدرجة يف جدول األعمال.

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 01)البند اعتماد التقرير  -ياء 

 .اعتقرير االجتم االجتماع الثامن والعشرون لألطرافعتمد يعمال سمن جدول األ ٓٔيف إطار البند  - ٖٚ

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 00اختتام االجتماع )البند  –كاف 

يوم والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونًتيال يف السادسة من مساء  الثامنيتوقع أن خيتتم االجتماع  - ٗٚ
 .ٕٙٔٓ أكتوبر/األولتشرين  ٗٔ اجلمعة
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 المرفق

تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال المتعلقة باختصاصات الدراسة 
 1111-1107للفترة 

إىل ادلقررات اليت اختذهتا األطراف بشأن االختصاصات السابقة لدراسات جتديد موارد الصندوق  إذ يشَت
 ،ادلتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونًتيال

إىل ادلقررات اليت اختذهتا األطراف بشأن التجديدات السابقة دلوارد الصندوق ادلتعدد  وإذ يشَت أيضاً 
 األطراف،
 التاسعولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعد تقريرًا لتقدميو إىل االجتماع يطلب إىل فريق التكن - ٔ

، لتمكُت [xxx]والعشرين لألطراف، وأن يقدمو عن طريق الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو 
اف والعشرين لألطراف من البت بشأن ادلستوى ادلالئم لتجديد موارد الصندوق ادلتعدد األطر  التاسعاالجتماع 

 ؛ٕٕٓٓ-ٕٛٔٓللفًتة 
من ىذا ادلقرر، مجلة  ٔأن يضع الفريق يف اعتباره، عند إعداد التقرير ادلشار إليو يف الفقرة  - ٕ

 أمور، من بينها ما يلي:
مجيع تدابَت الرقابة وادلقررات ذات الصلة، اليت وافقت عليها األطراف يف بروتوكول مونًتيال  )أ(

يتعلق منها باالحتياجات اخلاصة للبلدان ذات حجم االستهالك ادلنخفض واللجنة التنفيذية، خصوصًا ما 
 الثامن، وادلقررات اليت وافق عليها االجتماع [باإلضافة إىل الشركات الصغَتة وادلتوسطة احلجم] وادلنخفض للغاية

مادامت ، [عُتوالسب ]اجتماعها الثامنو السابع والسبعُتوالعشرون لألطراف واللجنة التنفيذية يف اجتماعها 
 ؛ٕٕٓٓ-ٕٛٔٓتلك ادلقررات تستلزم مصروفات من الصندوق ادلتعدد األطراف أثناء الفًتة 

من  ٘ من ادلادة ٔ احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكُت مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة )ب(
طاء من  ٕ، وحاء ٕ، وزاي ٕىاء، و ٕألف إىل  ٕبروتوكول مونًتيال من احملافظة على االمتثال للمواد 

 ]ستخضع دلزيد من ادلراجعة[ الربوتوكول؛
من  ٘من ادلادة  ٔاحلاجة إىل ختصيص موارد لتمكُت مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة  )ج(]

 ،[ٕٕ٘ٓو ٕٕٓٓ العامُتيف ]واو من الربوتوكول  ٕ ادلادةالتزامات االمتثال ادلنصوص عليها يف تلبية 
[ ]مع تقدمي الدعم ]الكامل[ للبدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار ]ستخضع دلزيد من ادلراجعة

الصادر عن  ٙ/ٜٔالعادلي عند التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية و[ مع مراعاة ]ادلقرر 
 يف إطار اخلطط ٘ادة من ادل ٔاألطراف العاملة مبوجب الفقرة  مؤدتر األطراف و[ االلتزام ادلمتد ادلقدم من

 [ادلعتمدة إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية؛
ج مركبات الكربون ادلطبق على استهالك وإنتا  ٕٕٓٓتقسيم التمويل ادلتعلق هبدف عام  )د(]

يتم وفقو تقسيم موارد  احلصر، سيناريو لورية بصورة مناسبة، مبا يف ذلك، على سبيل ادلثال الفلورية كاذليدرو 
، وذلك فيما يتعلق باستهالك مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية ٕٕٓٓالتمويل اخلاص باذلدف احملدد لعام 

 ؛[ٕٕٓٓ-ٕٛٔٓوالفًتة  ٕٚٔٓ-ٕ٘ٔٓللفًتة ]جتديد ادلوارد دورات بُت  بشكل متساو
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ية يف مجيع اجتماعاهتا، مبا يف ذلك القواعد وادلبادئ التوجيهية اليت تتفق عليها اللجنة التنفيذ )ه(
، لتحديد أىلية ادلشاريع االستثمارية وادلشاريع غَت االستثمارية ]أو الثامن والسبعُت[ والسبعُت السابعاجتماعها 

 للتمويل، مبا يف ذلك، على سبيل ادلثال ال احلصر، التعزيز ادلؤسسي؛
الصيانة يف خدمات ألنشطة يف قطاع مع[ ا]كي تتناسب ــ لـاحلاجة إىل ختصيص موارد كافية  )و(]

]وما  من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية]وادلرحلة الثالثة[ ادلرحلة الثانية 
، ]والتدابَت الرامية إىل من خالل ادلساعدة التقنية مثل أنشطة االستعادة والتدريب [ٕٕٓٓبعد ذلك[ ]حىت عام 

 [وغَتىا من األنشطة الضرورية األخرى؛ ريع تدمَت ادلواد اخلاضعة للرقابة،[ ]ودعم ادلعدات[إدارة مشا
من  ٕكعنصر منفصل من احتياجات التمويل ادلقدرة يف الفقرة  ]ستخضع دلزيد من ادلراجعة[ -ٖ

اليت قد تلزم لتمكُت  دلوارد اإلضافيةعن ارشادية اإلرقام ]يقوم بتحديث[ األ [يقدم]ىذا ادلقرر، ينبغي للفريق أن 
من العمل تدرجييًا على تفادي ادلواد ذات القدرات العالية على  ٘من ادلادة  ٔاألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

أحداث االحًتار العادلي كبدائل للمواد ادلستنفدة لألوزون، مع مراعاة توافر التكنولوجيات اآلمنة، والصديقة 
 اقتصادياً؛ للبيئة واجملربة تقنياً واجملدية

مكرر تقدمي ادلعلومات عن ادلسائل الرئيسية اليت تنظر فيها األطراف فيما يتعلق بتمويل ختفيض  -ٖ]
 تدرجيي دلركبات الكربون اذليدروفلورية؛[

]تقدمي ادلعلومات عن ادلنهجيات وعمليات حساب التكلفة ادلرتبطة بتوسيع قائمة التكاليف ادلؤىلة يف 
 عند التخفيض التدرجيي دلركبات الكربون اذليدروفلورية؛[قطاع خدمات الصيانة 

]ينبغي للفريق أن يقدم أرقامًا إرشادية للموارد اإلضافية اليت ستلزم من أجل دتكُت األطراف غَت العاملة 
على من التجنب التدرجيي لبدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزون اليت تتسم بالقدرة العالية  ٘من ادلادة  ٔمبوجب الفقرة 

 إحداث االحًتار العادلي؛[ 
أن يقوم الفريق، لدى إعداد التقرير ادلشار إليو، بإجراء مشاورات واسعة النطاق مع مجيع  - ٗ

 من األشخاص وادلؤسسات، واالطالع على سائر مصادر ادلعلومات ذات الصلة اليت تعترب مفيدة؛ ادلعنيُت
شار إليو أعاله يف وقت مناسب ميّكنو من توزيعو أن يسعى الفريق جاىدًا إىل إدتام التقرير ادل - ٘

 للفريق العامل ادلفتوح العضوية؛ [xxx]على مجيع األطراف قبل شهرين من االجتماع 
 هبدف ادلساعدة ٕٕٙٓ-ٕٕٗٓو ٖٕٕٓ-ٕٕٔٓأن يقدم الفريق أرقامًا إرشادية للفًتتُت  - ٙ

 [يف حتديد مستوى دتويل مستقر وكاف، على أن يتم حتديث تلك األرقام يف الدراسات ادلقبلة لتجديد ادلوارد.
____________ 


