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مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والثالثون الرابعاالجتماع 
  ٢٠١٤يه ل/يو متوز ١٨ - ١٤، باريس
  *املؤقت األعمالمن جدول  ١٠ -  ٣البنود 

مطروحة على الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال  مسائل
  والثالثين الرابعفي اجتماعه لالطالع عليها ومعلومات مقدمة للفريق لمناقشتها 

  مذكرة من األمانة

 مقدمة  - أوالً 
لالجتماع الرابع  املؤقت عمالاألاملدرجة يف جدول  للمسائلمن هذه املذكرة موجزاً  الثاينرع يتضمن الف  - ١

 وزون.لفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األلوالثالثني 
ييم واالقتصادي املتعلقة بالعديد من هذه التقالتكنولوجيا و وسُتضمَّن املعلومات والتوصيات املقدمة من فريق 

للمذكرة  ستعد األمانة إضافةً  ،وعندما يكتمل التقرير املرحلي. ٢٠١٤يف تقرير الفريق املرحلي لعام  املسائل
  .املسائلالفريق بشأن تلك  النتائج اليت توصل إليهااحلالية توجز فيها 

 نة أن توجه إليها انتباه األطراف.مسائل تود األما من هذه املذكرة معلومات عن الثالثويتضمن الفرع   - ٢
معلومات عن اجلهود اجلاري بذهلا على صعيد أهداف التنمية املستدامة، وتوضيح بشأن سائل املوتشمل هذه 

الدراسة العلمية اليت حظيت بتغطية صحفية واسعة، وحالة التصديق على تعديالت بروتوكول مونرتيال، واملسائل 
ول ومكان عقد االجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال الذي سيعقد بصورة املتعلقة جبد

  مشرتكة مع االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، إضافًة إىل مسائل أخرى.
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  والثالثين الرابعاجتماعه التي سيناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية في  المسائلموجز   -  ثانياً 

  عمالمن جدول األ ٣البند 
  المقدم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٢٠١٤التقرير المرحلي لعام 

 ٢٠١٤من املتوقع وضع الصيغة النهائية للتقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام   - ٣
مات الفريق وتوصياته ذات الصلة باملسائل الواردة يف جدول األعمال . وعليه فإن معلو ٢٠١٤بنهاية أيار/مايو 

  ت الحق.افة هذه املذكرة اليت ستصدر يف وقاملؤقت سُتضمَّن يف إض
  عمالمن جدول األ ٤البند 

  من بروتوكول مونتريال اءط ٢ إلى لفأ ٢ واداإلعفاءات بموجب المبمسائل المتصلة ال
  ٢٠١٥لعام الضرورية  الستخداماتانات إعفاءات يتعي  (أ)

، أحدمها للحصول على إعفاءات لالستخدامات الضرورية طلبني، قدمت الصني ٤/٢٥وفقًا للمقرر   - ٤
يف  مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة طن من ٢١٧,٣٤الستخدام 

يف االستخدامات املختربية والتحليلية يف  طنًا من رابع كلوريد الكربون ٩٠والثاين الستخدام  ٢٠١٥ عام
مركب الكربون الكلوري طن مرتي من  ٧٥طلبًا الستخدام  االحتاد الروسي م. وقد٢٠١٦و ٢٠١٥ عامي
 ١٢لتطبيقات معينة يف الصناعات الفضائية. وورد ذلك الطلب يف  ٢٠١٥يف عام  )CFC-113( ١١٣- فلوري

 ٨لفقرة لكانون الثاين/يناير وفقًا   ٣١وهو دد وعد النهائي احملسابيع من املعدة أبعد  أي، ٢٠١٤آذار/مارس 
  .٨/٩من املقرر 

مانشسرت واجتمعت جلنة اخليارات التقنية الطبية التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف   - ٥
جناز عدة إل ،٢٠١٤رس آذار/ما ٤إىل  ٢الفرتة من  خالل، لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية باململكة املتحدة
ا بشأن تلك باستعراض طلبات اإلعفاءات ألجهزة االستنشاق مهام من بينها  اجلرعات املقننة وإعداد توصيا

 ١٠إىل  ٨من الفرتة  خالل مدريدائية التابعة للفريق يف يالطلبات. واجتمعت جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيم
ي طلبه االحتاد الروسي لالستخدامات ذمن بينها اإلعفاء ال مورأونظرت يف مجلة  ،٢٠١٤ مارس/آذار

 ١اجلدول  ويبنيالفضائية. وستتضمن إضافة األمانة هلذه املذكرة موجزًا لتوصيات الفريق بشأن تلك الطلبات. 
  .التعيينات املشار إليها أدناه

  ١اجلدول 
للعامين  ٢٠١٤لمقدمة في عام ينات االستخدامات الضرورية لمركبات الكربون الكلورية فلورية ايتع

  (باألطنان المترية) ٢٠١٦و ٢٠١٥
الكمية املوافق عليها   الطرف

  ٢٠١٤لعام 
 الكمية املعينة لعام

٢٠١٥  
الكمية املعينة لعام 

٢٠١٦  
األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

  :٥من املادة  ١
      

االحتاد الروسي (قطاع الصناعة 
  الفضائية)

٧٥  ٨٥   -  

  -  ٧٥    رعيالمجموع الف
من  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  :٥املادة 
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الكمية املوافق عليها   الطرف
  ٢٠١٤لعام 

 الكمية املعينة لعام
٢٠١٥  

الكمية املعينة لعام 
٢٠١٦  

الصني (أجهزة االستنشاق باجلرعات 
  املقننة)

٢١٧,٣٤  ٢٣٥,٠٥   -  

الصني (االستخدامات املختربية 
  والتحليلية)

 -  ٩٠  ٩٠  

    ٣٠٧,٣٤    المجموع الفرعي
    ٣٨٢,٣٤    المجموع

  ٢٠١٦و ٢٠١٥االستخدامات الحرجة لعامي نات يتعي  (ب)
 ٣١الفرتة من  خالل ستيلينبوش جبنوب أفريقيااجتمعت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل يف   - ٦

وازية لسات عامة مجاللجان الفرعية الثالث التابعة للجنة  . وعقدت٢٠١٤بريل أنيسان/ ٤إىل آذار/مارس 
نات يعمال تقييم تعياألة على جدول . وتتضمن البنود املدرجبتوافق اآلراءقرارات اللجنة  واعتمدت. ومشرتكة

توصيات مؤقتة بشأن كمية بروميد امليثيل اليت ميكن أن وضع و الستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل اإعفاءات 
 ٥من املادة  ١تعمل مبوجب الفقرة  أطراف ة، قدمت ثالث٢٠١٤تلك اإلعفاءات. ويف عام  فيما خيصمتنح 

. ٢٠١٥تعيينات ألول مرة إلعفاءات االستخدامات احلرجة يف عام (األرجنتني والصني واملكسيك) ستة 
مريكية) وكندا والواليات املتحدة األ أسرتاليا(من الربوتوكول  ٥وقدمت ثالثة أطراف غري عاملة مبوجب املادة 

ة معاجل. وتتعلق ثالثة تعيينات بتطبيقات ٢٠١٦يف عام  رجة لربوميد امليثيلاحلستخدامات لالينات يتع أربعة
  .بتطبيقات معاجلة السلع واحدبينما يتعلق تعيني الرتبة 

وترد يف  .اإلضافة اليت ستصدرها األمانة هلذه املذكرةيف وسريد موجز للتوصيات املؤقتة للفريق   - ٧
والكميات اليت  ٢٠١٤الستخدامات احلرجة لعام إلعفاءات اينات يأدناه األطراف اليت تقدمت بتع ٢ اجلدول
  ينها.يمت تع

  ٢ اجلدول
المقدمة في عام  ٢٠١٦و ٢٠١٥ ينات إعفاءات االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل لعاميموجز تعي
  (باألطنان المترية) ٢٠١٤

  ٢٠١٦ات لعام التعيين  والقطاع املعين ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
   اسرتاليا  -  ١

 ٢٩  ٧٦٠  سوق الفراولة اجلارية  
   كندا  -  ٢

 ٥  ٢٦١  راولة اجلاريةسوق الف  
  الواليات املتحدة األمريكية  -  ٣

  مثار الفراولة  
  حلم اخلنزير املقدد  

  
٢٣١  ٥٤٠  

٣  ٢٤٠ 
 ٢٦٩  ٨٠١  المجموع الفرعي

  ٢٠١٥التعيينات لعام   والقطاع املعين ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
  األرجنتني -  ٤

  مثار الفراولة
  الفلفل األخضر والطماطم

 
١٠٠  ٠٠٠  
١٤٥  ٠٠٠ 
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  ٢٠١٦ات لعام التعيين  والقطاع املعين ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
  الصني -  ٥

  الزجنبيل يف البيوت احملمية
  الزجنبيل يف احلقول املفتوحة

  
٣٠  ٠٠٠  
٩٠  ٠٠٠ 

  املكسيك -  ٦
  مشاتل الفراولة

  مشاتل توت العليق

  
٧٠  ٠٠٠  
٧٠  ٠٠٠ 

 ٥٠٥  ٠٠٠  المجموع الفرعي

  من جدول األعمال ٥البند 
  ببدائل المواد المستنفدة لألوزون المتصلةالمسائل 

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات اإلضافية عن بدائل المواد المستنفدة تقرير   (أ)
  )(ج) -(أ)  ١، الفقرة ٢٥/٥لألوزون (المقرر 

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعد،  إىل فريق ،٢٥/٥من املقرر  ١، يف الفقرة طلبت األطراف  - ٨
الضرورة، تقريرًا لكي ينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف هذا  إذا دعت ،بالتشاور مع خرباء خارجيني

وتنص الفقرة االجتماع ونسخًة مستكملًة من التقرير لكي ينظر فيها االجتماع السادس والعشرون لألطراف. 
لألوزون يف معلومات مستكملة عن بدائل املواد املستنفدة (أ) من املقرر على ضرورة أن يقدم التقرير  ١الفرعية 

واألطراف  ٥من املادة  ١شىت القطاعات والقطاعات الفرعية، مع التفريق بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ا يف استخدام الطاقة ،جتارياً  توفرهامبا يف ذلك  ،غري العاملة مبوجبها وتقييم خمتلف جوانب البدائل  ،وكفاء

ها لدرجات احلرارة احمليطة العالية وسالمتها، إضافًة إىل مجلة أمور وفعالية كلفتها، ومالءمت ،وجدواها االقتصادية
أخرى. وطُلب إىل الفريق أيضًا أن يقيم الطلب احلايل واملستقبلي على البدائل، مع األخذ يف االعتبار ازدياد 

، وأن يقيم ٥ من املادة ١الطلب، خصوصاً يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء ويف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ليف واآلثار االقتصادية والفوائد البيئية ملختلف سيناريوهات تفادي استخدام البدائل ذات القدرة العالية االتك

  واألطراف غري العاملة مبوجبها. ٥من املادة  ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  إحداث االحرتار العامليعلى 
فرقة العمل تقريرًا كجزء من  ستصدر. ووفقًا للمقرر ٢٥/٥رر وأنشأ الفريق فرقة عمل استجابًة للمق  - ٩

لكي ينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني.  ٢٠١٤تقرير الفريق املرحلي لعام 
  وحتتوي إضافة هذه املذكرة على موجز لتقرير فرقة العمل.

  (د))  ١، الفقرة الفرعية ٢٥/٥مناخ الرئيسية (المقرر ال بشأن قياساتتقرير فريق التقييم العلمي   (ب)
مع  سيق، أن يقدم، بالتن٢٥/٥(د) من املقرر  ١لب إىل فريق التقييم العلمي، مبوجب الفقرة الفرعية طُ   -  ١٠

يف تقرير التقييم اخلامس ن مسامهة الفريق العامل األول  املعين بتغري املناخ، معلومات عالفريق احلكومي الدويل
ن قياسات املناخ الرئيسية لبدائل املواد املستنفدة لألوزون، مع األخذ يف االعتبار املعلومات اليت قدمها فريق ع

ومن املنتظر أن يُقدَّم تقرير الفريق إىل الفريق العامل (أ) من املقرر.  ١التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفقاً للفقرة 
  املفتوح العضوية يف هذا االجتماع.
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لتعزيز االنتقال من المواد  ١٩/٦من المقرر  ٩المعلومات المقدمة من األطراف عن تنفيذها للفقرة   )(ج
  )٣، الفقرة ٢٥/٥قلل إلى الحد األدنى من اآلثار البيئية (المقرر ي بماالمستنفدة لألوزون 

أطراف معلومات عن  واستجابًة لدعوة وجهتها األمانة، قدمت مثانية ،٢٥/٥من املقرر  ٣وفقًا للفقرة   -  ١١
، مبا يف ذلك معلومات عن البيانات املتاحة والسياسات واملبادرات املتعلقة ١٩/٦من املقرر  ٩تنفيذها للفقرة 

التكنولوجيات  تتوفر حيثما بتعزيز االنتقال من املواد املستنفدة لألوزون مبا يقلل إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية 
لكي  )UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/3(مع املعلومات الواردة يف مذكرة جباألمانة  تقوم ،ووفقًا للمقرراملطلوبة. 

ينظر فيها الفريق العامل املفتوح العضوية. وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف أن ينظر يف املعلومات 
  وأن يوصي بطريقة للمضي قدماً لكي ينظر االجتماع السادس والعشرون لألطراف يف ذلك.

  من جدول األعمال ٦البند 
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ 

  )٢٥/٨(المقرر  ٢٠١٧-٢٠١٥بروتوكول مونتريال للفترة 
توى أن يعد تقريرًا عن املس ٢٥/٨مبقتضى املقرر ، طُلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -  ١٢

لتقدميه إىل االجتماع السادس  ٢٠١٧ - ٢٠١٥املناسب لتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفرتة 
طُلب  ،والعشرين لألطراف عرب الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني. وعند إعداد التقرير

قررات ذات الصلة الصادرة عن األطراف واللجنة التنفيذية إىل الفريق أن يأخذ يف االعتبار مجيع تدابري الرقابة وامل
للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باالحتياجات اخلاصة للبلدان اليت 

واد والبلدان اليت تستهلك كميات قليلة للغاية من تلك املمن املواد املستنفدة لألوزون  قليلةتستهلك كميات 
 ٥من املادة  ١والشركات الصغرية واملتوسطة احلجم، واملوارد الالزمة لكل األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 ٢املتعلقة باملواد  ٢٠٢٠و ٢٠١٥و ٢٠١٣ام و عاأللالستمرار يف االمتثال لتدابري الرقابة، مبا يف ذلك التزامات 
هداف استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حاء من الربوتوكول، وتوزيع التمويل املتعلق بأ ٢واو و

بطريقة مالئمة يف ظل عدة سيناريوهات تتعلق بالتجديدين القادمني ملوارد الصندوق،  ٢٠٢٠وإنتاجها لعام 
والقواعد واملبادئ التوجيهية اليت وافقت عليها اللجنة التنفيذية لتحديد األهلية للحصول على متويل ملختلف 

  واملوارد الالزمة لقطاع الصيانة.املشاريع، 
اليت ضافية اإللموارد لالفريق أرقامًا إرشادية  يقدممن نفس املقرر أن  ٣وقررت األطراف أيضاً يف الفقرة   -  ١٣

من العمل بالتدريج على تفادي  ٥من املادة  ١ستكون ضرورية لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
لبديلة للمواد املستنفدة لألوزون، مع األخذ يف االية على إحداث االحرتار العاملي ذات القدرة الع املواداستخدام 

  ة تقنياً وجمدية اقتصادياً.ربجمو االعتبار توفر تكنولوجيات آمنة ومراعية للبيئة 
 ٢٠٢٠ -  ٢٠١٨ويتعني على الفريق أيضًا أن يقدم أرقامًا إرشادية لتجديد موارد الصندوق للفرتتني   -  ١٤
األرقام يف  تلكحتديث  تم، على أساس أن يالالزمة لدعم مستوى متويل مستقر وكافٍ  ٢٠٢٣ -  ٢٠٢١و

  الدراسات الالحقة لتجديد موارد الصندوق. 
أنشأ الفريق فرقة عمل. وستصدر هذه الفرقة تقريرها كجزء من تقرير الفريق  ٢٥/٨لمقرر واستجابًة ل  -  ١٥

  التقرير موجز لتقرير هذه الفرقة.. وسريد يف إضافة هذا ٢٠١٤املرحلي لعام 
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  من جدول األعمال ٧البند 
  )٢، الفقرة ٢٥/٥(المقرر  ةالكربون الهيدروفلوري اتنتائج حلقة العمل بشأن إدارة مركب

أن تعقد حلقة عمل عقب االجتماع الرابع  ،٢٥/٥من املقرر  ٢مبقتضى الفقرة  ،قررت األطراف  -  ١٦
دف مواصلة املناقشات بشأن إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية.والثالثني للفريق العامل املفت   وح العضوية، 

أرسلت األمانة رسالًة إىل األطراف واملنظمات ذات الصلة طالبًة فيها  ،٢٠١٤ويف كانون الثاين/يناير   -  ١٧
ئل املهمة جلميع تقدمي مدخالت واقرتاحات جلدول األعمال واستمارة حلقة العمل لضمان معاجلة احللقة للمسا

ا األمانة بعني  األطراف وأصحاب املصلحة. وقدم ستون طرفًا وعشرة منظمات على األقل مقرتحات أخذ
االعتبار عند وضع الربنامج املؤقت حللقة العمل. وسيوزَّع الربنامج املؤقت مع شروحه يف بداية أيار/مايو 

  .٢٠١٤متوز/يوليه  ١٢و ١١. وستعقد حلقة العمل يومي ٢٠١٤
وسيقدم مقررو حلقة العمل موجزًا للنتائج إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف هذا االجتماع. وقد   -  ١٨

  يرغب الفريق العامل يف النظر يف املعلومات املقدمة.
  من جدول األعمال ٨البند 

  المسائل التنظيمية المتصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
ة ؤساء مشاركين وأعضاء لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان الخيارات التقنيإعادة ترشيح ر   (أ)

  )٢٣/١٠التابعة للفريق (المقرر 
يف اجتماعيه اخلامس  ،قد يعيد النظر هأن ٢٣/١٠من املقرر  ١٠يف الفقرة ، قرر اجتماع األطراف  -  ١٩

جلان اخليارات التقنية التابعة له إذا احتاجت يف حالة العضوية يف الفريق و  ،والعشرين والسادس والعشرين
دعا اجتماع األطراف األطراف  ،من نفس املقرر ١١األطراف للمزيد من الوقت لتقدمي الرتشيحات. ويف الفقرة 

اليت لديها رؤساء مشاركون وأعضاء يعملون يف الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له إىل أن تعيد تقدمي 
أعضاء الفريق لفرتات تصل إىل يعمل من املقرر اليت تنص على أن  ٩و ٨و ٧يًا مع الفقرات الرتشيحات متش

فرتة تنتهي أربع سنوات، وأنه جيوز إعادة ترشيحهم لفرتات إضافية تصل كل فرتة منها إىل أربع سنوات وأن 
على التوايل،  ٢٠١٤و ٢٠١٣ي خدمة مجيع األعضاء احلاليني يف الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له يف عام

  قبل ذلك الوقت.تعيينهم د األطراف يعتمل  ما
يف االجتماع اخلامس  همإعادة تعيينيف و ظر يف إعادة ترشيح الرؤساء املشاركني واألعضاء مت النو   -  ٢٠

  .٢٥/٧والعشرين لألطراف الذي اعتمدت فيه األطراف املقرر 
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان لصات اجلديدة ومع االختصا ٢٣/١٠ومتشيًا مع املقرر   -  ٢١

على عمليات إعادة ترشيح وإعادة تعيني أعضائها وعلى ظلت هذه اللجان تعمل  ،اخليارات التقنية التابعة له
 ٢٠١٤الرتشيحات والتعيينات اجلديدة. وسيتم وصف حالة تلك اجلهود املبذولة يف تقرير الفريق املرحلي لعام 

ا واختاذ اإلجراء املالئم للعل كما سيجري تضمني موجز عنها يف إضافة هذه املذكرة.   .من جانب األطرافم 
ومن املنتظر أن تتواصل جهود الفريق واللجان إىل حني عقد االجتماع السادس والعشرين لألطراف وأن يقدم 

  ع.الفريق معلومات مستكملة لكي تواصل األطراف النظر فيها يف ذلك االجتما 
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تحديث لعمليات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن ترشيح تعيين أعضاء للجان الخيارات   (ب)
  (أ)) ٢، الفقرة الفرعية ٢٥/٦التقنية التابعة له (المقرر 

أن يقدم،  ،٢٥/٦(أ) من املقرر  ٢يف الفقرة الفرعية  ،فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديطُلب إىل   -  ٢٢
، معلومات مستكملة عن عمليات ترشيح تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية ٢٠١٤ريره املرحلي لعام يف تق

فإن الفريق سيقدم معلومات مستكملة عن عمليات إعادة  ،أعاله ٢١التابعة له. وكما هو مبني يف الفقرة 
ضمَّن أيضًا أي معلومات ترشيح وإعادة تعيني األعضاء وكذلك عن عمليات الرتشيح والتعيني اجلديدة. وستُ 

لكي تنظر فيها األطراف وسُيضمن موجز  ٢٠١٤حمدثة إضافية عن تلك العمليات يف تقرير الفريق املرحلي لعام 
هلا يف إضافة هذه املذكرة. وقد يرغب الفريق العامل يف أن يقدم توصيات، إن وجدت، بشأن هذه املسألة إىل 

  االجتماع السادس والعشرين لألطراف.
، ٢٥/٦(المقرر  ٢٠١٥كانون الثاني/يناير   ١التشكيلة المقترحة للجان الخيارات التقنية اعتبارًا من   (ج)

  (ب)) ٢الفقرة الفرعية 
أن يقدم،  ،٢٥/٦(ب) من املقرر  ٢يف الفقرة الفرعية ، طُلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -  ٢٣

كانون   ١عن التشكيلة املقرتحة للجان اخليارات التقنية اعتبارًا من ، معلومات ٢٠١٤يف تقريره املرحلي لعام 
. وسريد موجز هلذه املعلومات يف إضافة هذه املذكرة. وقد يرغب الفريق العامل يف أن ينظر ٢٠١٥الثاين/يناير 

س قدم توصيات حسب االقتضاء إىل االجتماع السادييف مقرتحات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي و 
  والعشرين لألطراف.

خيارات تبسيط التقارير التكنولوجية السنوية المستكملة المقدمة من فريق التكنولوجيا والتقييم   (د)
  (ج)) ٢، الفقرة الفرعية ٢٥/٦االقتصادي إلى األطراف (المقرر 

أن يقدم،  ،٢٥/٦ (ج) من املقرر ٢يف الفقرة الفرعية ، طُلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -  ٢٤
املستكملة اليت يقدمها التكنولوجية ، أي خيارات يراها مناسبة لتبسيط التقارير ٢٠١٤ضمن تقريره املرحلي لعام 

الفريق إىل األطراف. وسُتضمَّن أي توصيات من الفريق بشأن هذه املسألة يف إضافة هذه املذكرة لكي ينظر فيها 
  الفريق العامل.

  مالمن جدول األع ٩البند 
  التنقيحات والتعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال

من  ٢من املادة  ٩من املتوقع أن ينظر الفريق العامل يف أي تنقيحات مقرتحة تقدم عمًال بالفقرة   -  ٢٥
 ١٠من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون والفقرة  ٩ي تعديالت على الربوتوكول تقدم عمًال باملادة أالربوتوكول و 
يتعني تقدمي أي  ،من الربوتوكول. ووفقًا لإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاقية والربوتوكول ٢من املادة 

مقرتحات بشأن إدخال تنقيحات أو تعديالت قبل ستة أشهر من االجتماع الذي سيتم فيه النظر فيها. وعليه 
 ١٧سادس والعشرين لألطراف، املقرر عقده يف فإن األجل النهائي لتقدمي املقرتحات للنظر فيها يف االجتماع ال

تسلمت األمانة  ،٢٠١٤أيار/مايو  ١٧ وحىت تاريخ. ٢٠١٤أيار/مايو  ١٧، هو ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 
مقرتحني بإدخال تعديالت، أحدمها هو اقرتاح مشرتك مقدم من كندا واملكسيك والواليات املتحدة 

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/4ثاين هو اقرتاح منفصل مقدم من واليات ميكرونيزيا املوحدة ، املرفق) وال
)UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/5 املرفق). ويسعى كال االقرتاحني إىل تعديل بروتوكول مونرتيال من خالل اخلفض ،
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ن التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، اليت جيري استخدامها على نطاق واسع كبدائل للمواد املستنفدة لألوزو 
  اليت جيري التخلص التدرجيي منها يف إطار بروتوكول مونرتيال.

  من جدول األعمال ١٠البند 
معلومات مستكملة بشأن اتصاالت األمانة بمنظمي المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية 

  )٢٥/٩الصغيرة النامية فيما يتعلق بتنفيذ تلك الدول لبروتوكول مونتريال (المقرر 
بشأن تنفيذ بروتوكول مونرتيال فيما يتعلق بالدول اجلزرية  ٢٥/٩طلب إىل األمانة، مبقتضى املقرر يُ   -  ٢٦

الصغرية النامية، أن تتواصل مع منظمي املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية الذي سيعقد يف 
دف تع٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ١آبيا خالل الفرتة من  زيز املناقشات بشأن التحديات املرتبطة بتنفيذ ، 

بروتوكول مونرتيال، وأن تقدم تقريراً إىل األطراف عن نتائج تلك االتصاالت يف االجتماع الرابع والثالثني للفريق 
  العامل املفتوح العضوية.

الجتماعية التابعة إىل إدارة الشؤون االقتصادية وا ٢٥/٩أُرسل املقرر  ٢٠١٣ويف كانون األول/ديسمرب   -  ٢٧
ألمم املتحدة، اليت تتوىل تنظيم املؤمتر املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية بالتعاون مع حكومة لعامة لألمانة ال

شباط/فرباير  ٢٦إىل  ٢٤ساموا. وُعقد االجتماع األول للجنة التحضريية للمؤمتر يف نيويورك خالل الفرتة من 
وموضوعه األساسي وكذلك املسائل التنظيمية واإلجرائية. ومن خالل العمل مع ملناقشة أهداف املؤمتر  ٢٠١٤

عرب مذكرة بشأن  ،٢٥/٩وجهت أمانة األوزون انتباه اللجنة التحضريية للمقرر  ،برنامج األمم املتحدة للبيئة
وأدلت ببيان ذي  ،على صعيد تنفيذ بروتوكول مونرتيالالتحديات اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية 

صلة يف اجتماع اللجنة. ونتج عن االجتماع إصدار أول مشروع لوثيقة ختامية ستخضع للمزيد من التفاوض 
خالل االجتماعات املقبلة ضمن العملية التحضريية وخالل املؤمتر نفسه. وميكن االطالع على الوثيقة اخلتامية، 

لتحضريية، على املوقع الشبكي إلدارة الشؤون االقتصادية إضافًة إىل رسالة من الرئيسني املشاركني للجنة ا
. وأرسلت أمانة األوزون الوثيقة اخلتامية إىل )http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537(واالجتماعية 

التواصل مع  زرية الصغرية النامية مع رسالة حتث تلك املراكز علىمراكز التنسيق يف جمال األوزون لدى الدول اجل
قضايا بروتوكول  إبرازنظرائها من اجلهات احلكومية املشاركة يف االجتماعات اليت تسبق املؤمتر من أجل ضمان 

يف الصيغ مونرتيال املهمة لتلك اجلهات، مثل الربامج البيئية اليت تدعم محاية كل من طبقة األوزون واملناخ، 
  .٢٥/٩القادمة للوثيقة اخلتامية متشياً مع روح املقرر 

تتواصل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمي املؤمتر وتقدم مدخالت بشأن العامة وظلت األمانة   -  ٢٨
يف  ٢٥/٩قضايا بروتوكول مونرتيال، حسب االقتضاء. وسُتضمَّن أي معلومات مستكملة عن تنفيذ املقرر 

  ذه املذكرة.إضافة ه
  توجيه انتباه األطراف إليهاالعامة مسائل تود األمانة   -  ثالثاً 
  أهداف التنمية المستدامة  - ألف

 ٢٠١٥ ، ومع اقرتاب األجل النهائي لعام٢٠١٢لتنمية املستدامة عام لمنذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة   -  ٢٩
مبا يف ذلك  دًا كبريًة لصياغة برامج جديدة للتنمية،لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، بذل اجملتمع الدويل جهو 

معلومات خالل  . وقد أصدرت األمانة وثيقة٢٠١٥جمموعة من أهداف التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام 
 )UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/INF/4االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية (انظر الوثيقة 

ومات لألطراف عن العمليات الدولية لتحديد جدول أعمال للتنمية املستدامة وأمهية أهداف دف تقدمي معل
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دف توجيه انتباه تلك األطراف ألمهية إدراج محاية األوزون  ومرامي ومؤشرات عمليات التنمية املستدامة و
ادرة من اليابان وكينيا ومت أيضًا تنظيم حدث جانيب خالل االجتماع، مببهذه العمليات.  االسرتاتوسفريي يف

وبدعم من العديد من األطراف األخرى، ملناقشة تلك العمليات الدولية واحلاجة إىل إدراج اجلوانب املتعلقة 
  ضمن أهداف التنمية املستدامة. حبماية طبقة األوزون

مدخالت وظلت األمانة تعمل مع برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن هذه املسألة من خالل تقدمي   -  ٣٠
تتعلق بإدراج األهداف واملقاصد ذات الصلة حبماية طبقة األوزون ضمن أهداف التنمية املستدامة. ويعمل 
برنامج األمم املتحدة للبيئة وشركاء آخرون، بالتعاون مع منظمات أخرى لتحديد ووضع أهداف ومؤشرات بيئية 

ملستدامة. وميثل هذا اجلهد جزءًا من العمل الذي دف إدماجها يف األبعاد االجتماعية واالقتصادية للتنمية ا
كياناً من كيانات األمم املتحدة اليت   ٤٠يضطلع به فريق دعم تقين مشرتك بني الوكاالت جيمع خربات أكثر من 

املعين بأهداف التنمية  لدعم الفريق العامل املفتوح العضويةتعمل على وضع وحتديد أهداف التنمية املستدامة 
التابع للجمعية العامة، الذي ينتظر منه أن يقدم اقرتاحًا بشأن أهداف التنمية املستدامة إىل اجلمعية  املستدامة

ا الثامنة والستني يف عام  ويعمل فريق الدعم التقين حتت مظلة فرقة عمل منظومة األمم . ٢٠١٤العامة يف دور
  .٢٠١٥دول أعمال التنمية العاملي ملا بعد عام املتحدة اليت أنشأها األمني العام لدفع التفكري فيما يتعلق جب

قد ترغب األطراف يف أن تنظر يف املعلومات الواردة أعاله وأن تقدم توجيهات إىل األمانة، حسب   -  ٣١
  االقتضاء.

  المواد المستنفدة لألوزون التي تم تحديدها حديثاً في الغالف الجوي  - باء
املواد املستنفدة ’’بعنوان  ‘‘نيتشر جيوسينس’’يف دورية  ٢٠١٤آذار/مارس  ٩ُنشر موضوع بتاريخ   -  ٣٢

، أن يتمتعون بسمعة حسنة. وزعم املوضوع، الذي كتبه علماء ‘‘املكتشفة حديثًا يف الغالف اجلويلألوزون 
 )CFC-112( ١١٢ -  الرتكيزات اجلوية لثالثة من مركبات الكربون الكلوروفلورية (مركب الكربون الكلوروفلوري

 ))CFC-113a(أ ١١٣ -  ومركب الكربون الكلوروفلوري )CFC-112a(أ ١١٢ -  الكربون الكلوروفلوريومركب 
هي يف ازدياد، كما أن تركيزات املركبني  )HCFC-133a(وري ـــــوري فلــــــون اهليدروكلــــب الكربـــــًة إىل مركــــإضاف

)CFC-113a( و)HCFC-133a( ي املوضوع بتغطية صحفية كبرية حيث أشارت تزال تزداد بصورة كبرية. وحظ ال
أن يعود إىل وجود أوجه قصور يف العديد من املواضيع املنشورة خطًأ إىل أن السبب يف هذه الزيادة ميكن 

بروتوكول مونرتيال. واملواد األربعة املشار إليها يف املوضوع املنشور هي آيسومرات ملواد مستنفدة لألوزون مدرجة 
نرتيال ولذلك تعترب مواد خاضعة للرقابة كان من املفرتض أن يكون قد جرى التخلص منها يف بروتوكول مو 

بيد أن بروتوكول مونرتيال ال يطلب اإلبالغ بشكل منفصل تدرجيياً وفقاً جلداول التخلص التدرجيي ذات الصلة. 
املدرجة يف مرفقات بروتوكول عن اآليسومرات، كما أن البيانات املتعلقة باآليسومرات مضمنة مع بيانات املواد 

الذي  ٢٠١٤لالستعراض من جانب فريق التقييم العلمي كجزء من تقييمه لعام مونرتيال. وخيضع املوضوع 
سيكتمل بنهاية العام. ومن املتوقع أن يقدم الرئيسان املشاركان للفريق عرضًا موجزًا بشأن هذه املسألة للفريق 

  العامل يف هذا االجتماع.
  سائل الماليةالم  - جيم

إضافًة إىل التقرير املايل اإلرشادي من النوع الذي تصدره األمانة سنويًا الجتماعات الفريق العامل   -  ٣٣
املتعلقة  ذات األمهية واملسائلاملالية ذات األمهية بشأن املسائل  مذكرة إعالميةاملفتوح العضوية، أصدرت األمانة 

وتقدم املذكرة معلومات عن التغيريات يف عرض البيانات املالية . )UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2(بامليزانية 
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للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال الناجتة عن  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١حبلول 
جعة االتقييم، واملر  لقطاع العام، واآلثار املتعلقة بالتكاليف إلجناز عمل أفرقةلالدولية احملاسبية اعتماد املعايري 

دف ضمان  الداخلية اليت متت مؤخرًا ونتائجها األولية. ورغم أن معظم هذه املسائل هي لعلم األطراف 
الشفافية والوضوح يف عمل األمانة، إال أن األمانة ترحب بالدراسة الدقيقة للوضع املايل لفريق التقييم على وجه 

يف االجتماع احلايل للفريق العامل املفتوح العضوية وكذلك يف اخلصوص وبأي توجيهات بشأن املضي قدمًا 
  االجتماع السادس والعشرين لألطراف. 

من بروتوكول مونتريال على تعديل بيجين على بروتوكول مونتريال والجهود  ٤من المادة  ٨تطبيق الفقرة   - دال
  على البروتوكول المعلقةالمبذولة لتعزيز التصديق على التعديالت 

ُحِظر استرياد  ،من بروتوكول مونرتيال ٤مكرراً خامسًا من املادة  ٢مكرراً خامسًا و ١مبوجب الفقرتني   -  ٣٤
اعتباراً  وتصدير مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل غري األطراف يف تعديل بيجني على بروتوكول مونرتيال

  ١ومن يوم  ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة  بالنسبة لألطراف غري ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير   ١من يوم 
ومنذ االجتماع األخري لألطراف يف  بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب تلك الفقرة. ٢٠١٣كانون الثاين/يناير 

تعديلي مونرتيال وبيجني على الربوتوكول. على حدث تقدم على صعيد التصديق  ،٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر 
بينما ينتظر تعديل  ،٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٥مستوى العامل على تعديل مونرتيال بتاريخ  واكتمل التصديق على

  خستان وموريتانيا.ابيجني التصديق من جانب طرفني متبقيني للوصول إىل التوقيع العاملي. هذان الطرفان مها كاز 
طبق عليهما بوصفهما غري وإذا رغب هذان البلدان يف أن يستثنيا من تطبيق القيود التجارية اليت ستن  -  ٣٥

طرفني يف تعديل بيجني فإنه سيتعني عليهما تقدمي طلب لكي تنظر فيه األطراف لتحديد ما إذا كانا يف حالة 
من بروتوكول مونرتيال، مبا يف ذلك تعديل بيجني.  ٤طاء واملادة  ٢ -  ألف ٢واملواد  ٢امتثال كامل للمادة 

  واحدة. وستكون مدة اإلعفاء، يف حال منحه، سنة
قد ترغب األطراف يف أن حتث كازخستان وموريتانيا على التصديق على تعديل بيجني يف أقرب وقت   -  ٣٦

  ممكن لتفادي القيود التجارية املتعلقة باملواد املستنفدة لألوزون.
  األمانة بعثات  - هاء

ى أو مراقبة تلك األنشطة، فيما يتعلق باملشاركة يف أنشطة املنتديات األخر وفقًا لتوجيهات األطراف   -  ٣٧
شاركت األمانة وسامهت يف العديد من االجتماعات منذ االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف عام 

، حضرت األمانة اجتماع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف مونرتيال كما التحديد. وعلى وجه ٢٠١٣
ضيع خاصة يف البوسنة ذات صلة بشأن موا ليمية واجتماعاتحضرت أو ستحضر اجتماعات شبكية إق

ثيوبيا ومجهورية الو الدميقراطية العاملية بشأن بروميد امليثيل) وإواهلرسك ومصر (جنبًا إىل جنب مع حلقة العمل 
احلادي والسبعني والثاين االجتماعني حضرت األمانة  ،النكا وسورينام وتونغا. عالوًة على ذلك الشعبية وسري
على  ٢٠١٤وأيار/مايو  ٢٠١٣ة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف كانون األول/ديسمرب والسبعني للجن

التوايل، واالجتماع العاشر للجنة إدارة آلية تشجيع تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال هلا، مع رئيس جلنة التنفيذ 
للجنة واالجتماع األول ، ٢٠١٣مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال، يف كانون األول/ديسمرب 

، ٢٠١٤للمؤمتر الدويل الثالث بشأن الدول اجلزرية الصغرية الذي عقد يف نيويورك يف آذار/مارس  التحضريية
كذلك واجتماع لفريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية يف نيويورك. ومت  

دف إجراء مشاورات تتعلق بإكمال  ٢٠١٤نيسان/أبريل يف إرسال بعثة إىل بوتسوانا  بدعوة من احلكومة 
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ومن املنتظر أيضًا أن تشارك إنشاء نظام إلصدار الرتاخيص للواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون. 
رية النامية الذي األمانة يف االجتماع الثاين للجنة التحضريية للمؤمتر الدويل الثالث بشأن الدول اجلزرية الصغ

الستنفاد األوزون لعام ، إضافًة إىل اجتماع بشأن التقييم العلمي ٢٠١٤سيعقد يف نيويورك يف حزيران/يونيه 
وسرتد معلومات مستكملة عن هذه البعثات ديابلريت بسويسرا، يف نفس الشهر.  من املقرر عقده يف يل ٢٠١٤

  يف إضافة هذه املذكرة.
  تشر المعلومانجهود   -  واو

ص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون ميكن حالياً نشر املعلومات عن التقدم احملرز على صعيد التخل  -  ٣٨
عرب منرب جديد إلدارة املعارف تابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة يعرف باسم املنرب احلي لربنامج األمم املتحدة 

البيانات املتعلقة بإنتاج واستهالك املواد املستنفدة ف .)www.unep.org/uneplive( ‘‘يونيب اليف’’ للبيئة
وعرب املوقع الشبكي  )/http://ozone.unep.org(اليت ُنشرت بالفعل على املوقع الشبكي لألمانة  لألوزون
منرب ثل وميميكن اآلن نشرها على تلك البوابة أيضاً.  )/http://mdgs.un.org(األهداف اإلمنائية لأللفية  ملؤشرات

UNEP-Live  ،منربًا مباشرًا يسمح بالوصول السريع للمعلومات العلمية احلديثة وذات املصداقية عن حالة البيئة
راض، وتوفري الوصول إىل فهو تطبيق قائم على شبكة اإلنرتنت يهدف إلبقاء القضايا البيئية والناشئة قيد االستع

  البيانات الوطنية واإلقليمية والعاملية وتوفري أدوات ختطيط ونشر جتعل املعلومات أكثر مشوالً وسهولًة.
دف تعزيز وظلت األمانة تعمل على إنشاء موقع شبكي جديد باالستفادة من املوقع القائم حاليًا   -  ٣٩

وعامة الناس من خالل توفري وصول  ،يع أصحاب املصلحةالتواصل مع األطراف يف معاهدات األوزون، ومج
أسهل للمعلومات. ومشلت اجلهود دمج املواقع اجلديدة والقدمية اليت تعمل بشكل متزامن وفتح املوقع لكي 

عامة الناس دعت األمانة جملتمع العلمي. وقبل فتح املوقع ليتسىن نشر األخبار العاجلة الواردة من األطراف وا
واملنظمات لتقدمي تعليقات بشأن نسقه وحمتواه وتقدمي اقرتاحات لتحسينه بصورة أكرب. وتعتزم األمانة األطراف 

  ومواصلة العمل إلدخال املزيد من التحسينات عليه. ٢٠١٤كي يف أيار/مايو بتشغيل املوقع الش
  المسائل التنظيمية المتعلقة باالجتماع السادس والعشرين لألطراف  -  زاي

الذي قرر مبوجبه اجتماع األطراف عقد االجتماع السادس والعشرين لألطراف  ٢٥/٢١باملقرر  عمالً   -  ٤٠
، أكدت األمانة عقد ٢٠١٤األمانة بنريويب أو يف أي موقع آخر باألمم املتحدة يف تشرين الثاين/نوفمرب يف مقر 

املؤقت هو نريويب إال أن ومكان االجتماع . ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١  - ١٧االجتماع يف الفرتة من 
األمانة درست عقد االجتماع يف مواقع أخرى حمتملة باألمم املتحدة من بينها روما ومدينة بنما وجنيف 
ومونرتيال وفيينا وكوبنهاغن وبون وبانكوك وباريس. واملوقعان املتاحان حاليًا مها نريويب وباريس إال أن األمانة 

ذين املوقعني. وسيتم تأكيد مكان عقد االجتماع البليف وفعالية الكلفة وااتدرس التك راميرتات األخرى املتعلقة 
  يف وقت الحق.

____________  


