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لألطراف في  االجتماع الثامن والعشرون
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 6102تشرين األول/أكتوبر  01 – 01ايل، كيغ

 *للجزء الرفيع ادلستوى من جدول األعمال ادلؤقت 5البند 
 لألطراف والعشرين الثامناعتماد مقررات االجتماع 

 في بروتوكول مونتريال

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

 مذكرة من األمانة
 مقدمة -أواًل 

االجتماع الثامن  مساعدة األطراف يف مناقشة البنود ادلدرجة يف جدول أعمالإىل ىذه ادلذكرة  هتدف - 0
والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونًتيال من خالل عرض عدد من مشاريع ادلقررات، اليت من ادلنتظر مناقشتها 

 أدناه، يف الفرعُت الثاين والثالث اليت ترد، ادلعنية مشاريع ادلقرراتعرض  دينع . واليف االجتماع، يف وثيقة واحدة
بشأن أي بند ُمدرَج يف جدول أو اقًتاح مقررات جديدة قررات ادلشاريع متعديالت على اقًتاح  مناألطراف 
 األعمال.

نظر مشاريع ادلقررات اليت  أدناه ويبُتن الفرع الثاينويرد نوعان من مشاريع ادلقررات يف ىذه ادلذكرة.  - 6
مونًتيال بشأن ادلواد  والثالثون للفريق العامل ادلفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول الثامناالجتماع  فيها

 اجملموعةوترد . وقدمها الفريق العامل إىل االجتماع الثامن والعشرين لألطراف للنظر فيها ادلستنفدة لطبقة األوزون
وفق ما  النظر فيها وتعديلها واعتمادىا، توقعمن ادل أهنا إىل لإلشارة معقوفة أقواس بُت ادلقررات دلشاريع الكاملة

 ورقيت يف الوارد ادلقرر مشروع نص يتضمن الف الثاين أما الفرع .مناسباً  لألطراف نو والعشر  الثامن االجتماع يراه
 االجتماع يف فيو سينظر النص ذلك ألننظراً  اذلند من قدمةادل جتماعاال وورقة باكستان من تُتقدمادل جتماعاال

 قبل مباشرةً  بدأيس يذال ،(0)(األمانة مذكرة انظر) العضوية ادلفتوح العامل للفريق ادلستأنف والثالثُت الثامن

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.28/1. 
(0)  UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/2 ،.ادلرفق الثالث والرابع واخلامس 
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 الثامن االجتماع نتائجب لألطراف نو والعشر  الثامن االجتماع. وسُيبلَّغ لألطراف والعشرين الثامن االجتماع
 .مناسبة راىاي إجراءاتلكي يتخذ أي  ادلستأنف ُتوالثالث

أعدهتا األمانة بشأن ادلسائل ادلالية  اليتمشاريع ادلقررات احملتمل استبداذلا  أدناه ويبُتن الفرع الثالث - 3
 يف اجتماعاهتا السنوية. االيت من ادلعهود أن تعتمد األطراف مقررات بشأهنو واإلدارية 

والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية  الثامناالجتماع  خاللاألطراف  قدمتهامشاريع مقررات  -ثانياً 
 ن لألطرافو والعشر  الثامناالجتماع  لكي ينظر فيها
لالستخدامات المختبرية والتحليلية لسنة  الضروريةاالستخدامات  ات/]ألف[: إعفاء28مشروع المقّرر 

 في الصين 2027
 مقّدم من الصين

 والعشرين لألطراف يقرر: الثامنإن االجتماع 
التقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية و  يااألعمال اليت أّداىا فريق التكنولوج مع التقدير إذ يالحظ

 ،التابعة لو والطبية الكيميائية
استخدام ادلواد ممارسة ، ضمن أمور أخرى، مبوجبو األطرافأهنت الذي  ،00/01إىل ادلقرر  إذ يشَتو 
من اإلعفاء العادلي  ،يف ادلاء الكلية ىيدروكربونات النفطو م و والشح الزيت اتاختبار  يفألوزون لادلستنِفدة 

 الستخدامات ادلختربية والتحليلية،ل
من  1من ادلادة  0مبوجبو ُسُِح لألطراف العاملة مبوجب الفقرة الذي  ،63/2إىل ادلقرر  وإذ يشَت أيضاً 

  رابعلقائم على استخدام عن احلظر ا ،6101كانون األول/ديسمرب   30حىت  باالحنراف،بروتوكول مونًتيال 
 فردية تعترب فيهايف ادلاء يف حاالت  الكلية ىيدروكربونات النفطو م و والشح الزيت اتاختبار  يفكلوريد الكربون 
وفقًا إلعفاءات  إال حيدثال ينبغي أاحنراف عن ذلك أي  أنفيو أوِضح ، و أن احنرافها لو ما يربرهىذه األطراف 
ىيدروكربونات و م و والشح الزيت اتاختبار يف كلوريد الكربون   رابعفيما خيص استخدام  الضروريةاالستخدامات 

 ،6101يف ادلاء بعد سنة  الكلية النفط
 كلوريد رابع الستخدام حالياً  ادلوجودة البدائل يف تنفيذ اتصعوب عن أبلغت الصُت أن يالحظ وإذ

 من زيدادل إىل حتتاج أهنا إىل وأشارت ادلاء، يف الكلية النفط وىيدروكربونات والشحوم الزيت اختبارات يف الكربون
 وعربَّ  البدائل لتنفيذ الالزمة التدابَت يتخذ الطرفىذا  أن أيضاً  يالحظ وإذ الوطنية، ادلعايَت وتعزيز لتنقيح الوقت

 بذلك، القيام يف لالستمرار استعداده عن
 استخدام أجل من الضروري االستخدام ألغراض إعفاء طلب قدَّمت اليت الصُت، يشجع - 0

 تستكمل أن على ادلاء، يف الكلية النفط ىيدروكربوناتو  والشحوم الزيت اختباراتيف  الكربون كلوريد رابع
 ضمان هبدف ممكن وقت أقرب يف منّقح وطٍت معيار إنفاذ تضمن وأن ذات الصلة ةالوطني ىايَت معا تنقيح
 لألوزون؛ ادلستنفدة ادلواد يستخِدم ال أسلوب إىل سلس انتقال

 االستخدام ألغراض لإلعفاءات أخرى طلبات أي تقدمي قبل تقدم، أن الصُت إىل يطلب - 6
 ادلاء، يف الكلية النفط وىيدروكربونات والشحوم الزيت اختبارات أجل من لألوزون مستنفدة دلواد الضروري
 الوطنية الظروف وعن االختبارات، ىذه يف األخرى الدولية التحليلية األساليب الستخدام تقييمها عن معلومات



UNEP/OzL.Pro.28/3 

3 

 تنقيح ويف هبا، خاص أسلوب تطوير يف احملرز التقدم وعن األساليب، ىذه استخدام الصعب من جتعل اليت
 يف الكربون كلوريد رابع من التدرجيي للتخلص زمٍت جدول إىل إضافةً  الصلة، ذات الوطنية ادلعايَت

 العملية؛ تلك يف ادلتوقعة واخلطوات التواريخ إىل اإلشارة مع والتحليلية، ادلختربية االستخدامات
 لرابع الضرورية االستخدامات لتغطية الالزم 6103 لسنة للصُت االستهالك مبستوى يأذن - 3

 مرفق يف احملّدد النحو على ،يف ادلاء الكلية النفط وىيدروكربونات والشحوم الزيت اختباراتيف  الكربون كلوريد
 .ادلقرر ىذا

 المرفق
 والشحوم الزيت اختبارات في الكربون كلوريد لرابع 2027 لسنة الضرورية االستخدامات أذونات

 الماء في الكلية النفط وهيدروكربونات
 )طن مًتي(
 6103  الطرف

 21 الصُت
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 إقامة مشاورات منتظمة بشأن معايير السالمة /]باء[:28المقرر  مشروع
 مقدم من الصين

 ،يقرر ألطرافل االجتماع الثامن والعشرين إن
 القابلة بادلربدات ادلتعلقة الدولية للمعايَت سن التوقيتاحل التحديث بأمهية تقر األطراف أن إىليشَت إذ 

 تعزيز دعمتو  ،IEC60335-2-40 ادلركب فيها مبا العادلي، االحًتار إحداث على ادلنخفضة القدرة ذات لالشتعال
 وتشغيل وصيانة ومناولة تصنيع عن فضالً  ،آمنة بطريقة األسواق يف ادلواد ىذه بطرح تسمح اليت اإلجراءات

 وادلربدات العددية القدرة على إحداث ىذا االحًتار العادلي االحًتار إحداث على ادلنخفضة القدرة ذات ادلربدات
 ،اذليدروفلورية الكربون ومركبات فلورية اذليدروكلورية الكربون ركباتدل البديلة

 بتنقيح للتعجيل اجلهود بذل أجل من الدولية، السالمة معايَت بشأن منتظمة مشاورات يقيم -0
 تكنولوجياً  زلايد حنو وعلى ادلناسب الوقت يف الصلة ذات ادلعايَت حتديث يف وادلسامهة الصلة، ذات ادلعايَت

 األسواق، إىل ودخوذلا العادلي االحًتار إحداث على ادلنخفضة القدرة ذات للبدائل اآلمن باالستخدام للسماح
 بروتوكول يف األطراف اجتماع اعتمدىا اليت الصلة ذات التعديل أو/و التصحيح مقررات وفق ما تقتضيو

 الصلة؛ ذات الدولية ادلعايَت ىيئات مع التنسيق خالل من مونًتيال،
 السالمة، مبعايَت معنية عمل فرقة إنشاء االقتصادي والتقييم التكنولوجيا فريق إىل يطلب -6

 :يلي ما بشأن العضوية مفتوح العامل للفريق والثالثُت التاسع االجتماع إىل تقرير وتقدمي
 الدولية التقنية الكهربائية اللجنة جانب من الدولية لسالمةا معايَت تنقيح يف احملرز التقدم (أ)

 الدولية؛ ادلعايَت ىيئات من وغَتىا ادلقاييس لتوحيد الدولية وادلنظمة
 مبعايَت يتعلق فيما ادلستقلة ادلؤسسات أجرهتا اليت والتقييمات باالختبارات ادلتعلقة ادلعلومات (ب)
  السالمة؛

 يف األطراف اجتماع مقررات بتنفيذ يتعلق فيما الدولية ادلعايَت على ادلًتتبة اآلثار تقييم (ج)
 الرقابة وتدابَت فلورية اذليدروكلورية الكربون مركبات من ادلعجل التدرجيي بالتخلص ادلتعلقة مونًتيال بروتوكول
 اإلجراءات؛ تعزيز بشأن األطراف إىل ادلقدمة والتوصيات اذليدروفلورية، الكربون مركبات على احملتملة

 :يلي ما األوزون أمانة إىل يطلب -3
 الدولية وادلنظمة الدولية التقنية الكهربائية اللجنة) ادلعنية الدولية ادلعايَت ىيئات مع التواصل (أ)

 للتوحيد األوروبية واللجنة ادلقاييس، لتوحيد األوروبية اللجنة مثل) اإلقليمية ادلعايَت وىيئات( ادلقاييس لتوحيد
 بروتوكول يف األطراف وتوقعات شواغل ونقل األطراف إعالم أجل من( وغَتىا الكهربائية، للتقنيات القياسي

 مونًتيال؛
 التعجيل أجل من الدولية التقنية الكهربائية للجنة التابعة الوطنية ادلعايَت منظمات مع التنسيق (ب)

 عادل لنهج وفقاً  A3و A2Lو A2 لفئاتتطلبات ادل ادلتزامن التنقيح وكفالة ،IEC-60335-2-40 ادلعيار بتنقيح
 علمياً؛ وسليم وشامل

 ادلعايَت ىيئات إىل ادلقرر ىذا من( ج) 6و( ب) 6 الفرعيتُت الفقرتُت عن معلومات تقدمي (ج)
 إليها؛ للرجوع الدولية
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 للبدائل اآلمن باالستخدام الصلة ذات السالمة معايَت بشأن يومان مدهتا عمل حلقة تنظيم (د)
 العامل للفريق والثالثُت التاسع االجتماع عقب مباشرة العادلي، االحًتار إحداث على ادلنخفضة القدرة ذات

 ادلوارد؛ بتوافر رىناً  العضوية، ادلفتوح
 تقدم أن إىل األطراف ويدعو اجملال، ىذا يف إجراءات اختاذ على الوطنية السلطات يشجع -1

 ادلربدات باستخدام الصلة ذات احمللية السالمة معايَت عن معلومات ،6102 عام هناية حبلول األوزون أمانة إىل
 العادلي؛ االحًتار إحداث على ادلنخفضة القدرة ذات لالشتعال القابلة

 الوطنية اللجان بُت والتعاون الًتابط تعزيز هبدف إجراءات اختاذ على األطراف يشجع -1
 مونًتيال؛ بربوتوكول الصلة ذات الوطنية والسلطات بادلعايَت ادلعنية واإلقليمية

 يف تنظر أن مونًتيال بروتوكول لتنفيذ األطراف ادلتعدد للصندوق التنفيذية اللجنة إىل يطلب -2
 عند اموزيادهت الصندوق،ادلقدمتُت من  القدرات بناء رلال يفات وادلساعد التقنية اتادلساعد على احملافظة

 السلطات بُت التعاون حتسُت هبدف وذلك االمتثال، على ادلساعدة برنامج خالل من سيما وال االقتضاء،
 .بادلعايَت ادلعنية واإلقليمية الوطنية واللجان مونًتيال بروتوكول تنفيذ عن ادلسؤولة الوطنية

 مؤقتةمشاريع مقررات  -ثالثاً 
 التقارير المالية والميزانيات لبروتوكول مونتريال /]ألف ألف[:28مشروع المقّرر 

 والعشرين لألطراف يقرر: الثامنإن االجتماع 
 ،ق االستئماين لربوتوكول مونًتيالو للصند ةبشأن التقرير ادلايل وادليزاني 63/04ادلقرر  إذ يشَت إىل

الصندوق االستئماين لربوتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة  عنبالتقرير ادلايل إذ حييط علماً و 
 (6)،6101كانون األول/ديسمرب   30األوزون للسنة ادلنتهية يف 

لربوتوكول  الفعاللتنفيذ من أجل اية ىي عنصر مكمنل أساسي بأن ادلسامهات الطوع وإذ يسلم
 مونًتيال،

 صندوق االستئماين لربوتوكول مونًتيال،بكفاءة األمانة ادلستمرة يف إدارة مالية ال وإذ يرّحب
عام  [ بدوالرات الواليات ادلتحدة وميزانيةXXمبقدار ]ادلنقحة  6102 عام يوافق على ميزانية - 0

والعشرين لألطراف يف  الثامنبتقرير االجتماع  [XX]، على النحو ادلبُتَّ يف ادلرفق دوالر[ XX] مببلغ 6103
 ؛(3)بروتوكول مونًتيال

 ادلائة يف 01 مستوى عند عامل مال رأس احتياطي على احلفاظ جيب أنو على يؤكد رلدداً  - 6
جيب أن  االحتياطي ىذا أن ويالحظ االستئماين، الصندوق إطار يف النهائية النفقات لتغطية السنوية ادليزانية من

 ؛دوالر [XX] مببلغ 6104 لعام ادلقًتح باالحتياطي علماً  يطحيو  ،6103 لعام دوالر [XX] مبلغ يساوي

                                                           
(6)  UNEP/OzL.Pro.28/4/Add.1. 

(3)  UNEP/OzL.Pro.28[XX]ة قثي. ترد يف الوUNEP/OzL.Pro.28/4،  وادليزانيتان ادلقًتحتان 6102ادليزانية ادلنقحة لعام ،
 األطراف. جانب. وسًتفق بادلقرر بعد مناقشتها واعتمادىا من 6104و 6103للعامُت 
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من ىذا ادلقرر، على  6يف الفقرة  ادلشار إليو لتمويل احتياطي رأس ادلال العامل يوافق، نتيجةً  - 3
 وحييط، 6103لعام  دوالر[ XX]ومبلغ  6102 دوالر لعام[ XXراف مببلغ ]إمجايل اشًتاكات تسددىا األط

[ بتقرير XX، على النحو ادلبُتَّ يف ادلرفق ]6104لسنة دوالر [ XX] اليت يبلغ مقدارىاعلمًا باالشًتاكات 
 والعشرين لألطراف؛ الثامناالجتماع 

 6104واالشًتاكات اإلرشادية لسنة  6103األطراف لسنة فرادى أن ُتدرَج اشًتاكات  يقرر - 1
 والعشرين لألطراف؛ الثامنتقرير االجتماع ب[ XXيف ادلرفق ]
خرى األوسائل الو  باألمواليشجع األطراف وأصحاب ادلصلحة اآلخرين على ادلسامهة  - 1

 يف إطاريف أنشطة التقييم  تهماستمرار مشاركدف ضمان دلساعدة أعضاء أفرقة التقييم وىيئاهتا الفرعية هب
 الربوتوكول؛
والسنوات  6102يالحظ مع القلق أن عددًا من األطراف مل تسدند اشًتاكاهتا عن سنة  - 2

، ال األطراف على تسديد اشًتاكاهتا غَت ادلدفوعة واشًتاكاهتا ادلستقبلية على الفور وبالكامل ىذهالسابقة وحيّث 
 سيما وأن رصيد الصندوق قد استنفد بشكل كبَت؛

 عام يف ذلا ةادلتاح الربنامج دعم لتكاليف الكامل االستخدام ضمان األمانة إىل يطلب - 3
 يف الواردة اإلدارية البنود من التكاليف ىذه ذلك، ذلا تسٌت ما مىت تعوض، وأن التالية، والسنوات 6102
 ادلعتمدة؛ ادليزانية

 أنشطة دعم’’ بند حتت االستئماين لصندوقل إضافية تربعات تقدمي على األطراف يشجع - 4
 ادليزانية؛ يف مدرجة غَت اجتماعات أي لتمويل ‘‘األوزون أمانة

 مونًتيال لربوتوكول االستئماين للصندوق ادلقبلة ادلالية التقارير يف حتدد أن األمانة إىل يطلب - 5
 مل اليت ادلسامهات إىل باإلضافة ‘‘الصندوق وأرصدة الكلية االحتياطيات’’ ادلعنون اجلزء يف ادلتاحة النقدية ادلبالغ

 .بعد تسُلمها يتم
 لجنة التنفيذ/]باء باء[: عضوية 28مشروع المقّرر 

 والعشرين لألطراف يقرر: الثامنإن االجتماع 
مع التقدير األعمال اليت قامت هبا جلنة التنفيذ يف إطار إجراء عدم االمتثال  يالحظ - 0

 ؛6102لربوتوكول مونًتيال يف سنة 
كأعضاء يف اللجنة لسنة أخرى واختيار بنغالديش وكندا وىايييت وكينيا ورومانيا،  مواقف  يؤكد - 6

[XX،] [XX،] [XX] ،[XX[و ]XX]  ؛6103كانون الثاين/يناير   0كأعضاء يف اللجنة لفًتة سنتُت تبدأ من 
للجنة [ كنائب للرئيس ومقرر XX (XX)[ للعمل كرئيس و]XX (XX)علمًا باختيار ] حييط - 3

 ؛6103كانون الثاين/يناير   0لفًتة سنة واحدة تبدأ يف 
 لجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافال[: عضوية جيم جيم/]28مشروع المقّرر 

 والعشرين لألطراف يقرر: الثامنإن االجتماع 
راف مع التقدير األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة التنفيذية للصندوق ادلتعدد األط يالحظ - 0

 ؛6102لتنفيذ بروتوكول مونًتيال مبساعدة من أمانة الصندوق يف سنة 



UNEP/OzL.Pro.28/3 

7 

[ كأعضاء يف اللجنة XXو] [XX]و[ XX]و[ XX]و[ XX]و[ XX]و[ XXاختيار ] يؤيد - 6
[ XX]و[ XXمن الربوتوكول واختيار ] 1من ادلادة  0التنفيذية ادلمثلة لألطراف غَت العاملة مبوجب الفقرة 

[ كأعضاء ديثّلون األطراف العاملة مبوجب تلك الفقرة، لفًتة سنة XXو] [XX]و[ XX]و[ XX]و[ XX]و
 ؛6103كانون الثاين/يناير   0واحدة تبدأ من 

[ للعمل كنائب رئيس للجنة XX (XX)[ للعمل كرئيس و]XX (XX)علمًا باختيار ] حييط - 3
 ؛6103كانون الثاين/يناير   0التنفيذية لفًتة سنة واحدة تبدأ من 

[: الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في دال دال/]28مشروع المقّرر 
 بروتوكول مونتريال

 والعشرين لألطراف يقرر: الثامنإن االجتماع 
كرئيسُت مشارَكُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية لألطراف  [XX (XX)[ و]XX (XX)اختيار ] يؤيد

 ؛6103يف سنة  يف بروتوكول مونًتيال
تواريخ ومكان انعقاد االجتماع التاسع والعشرين لألطراف في بروتوكول [: هاء هاء/]28مشروع المقّرر 

 مونتريال
 والعشرين لألطراف يقرر: الثامنإن االجتماع 

 [.6103 [XX] يف [XX]مونًتيال يف  ن لألطراف يف بروتوكوليوالعشر  التاسععقد االجتماع أن ي
____________ 


