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 المتحدة للبيئة برنامج األمم

مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  والثالثون الثانياالجتماع 

  ٢٠١٢ متوز/يوليه ٢٧ - ٢٣ ،بانكوك
  من جدول األعمال ١٢البند 

  مسائل أخرى

 مشروع مقرر بشأن استخدامات بروميد الميثيل في الحجر ومعالجات ما قبل الشحن

  بيو أستراليا وكرواتيا وسويسرا واالتحاد األور مقدم من 

  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر:
يثيل ألغراض احلجر ومعاجلات احلاجة إىل اإلبالغ املستمر عن استهالك بروميد امل إىليشري إذ 

  ما قبل الشحن،
منه، اليت ُوجهت فيها الدعوة إىل األطراف  ٢، خصوصًا الفقرة ٢٣/٥املقرر  وإذ يشري إىل

  :عن ٢٠١٣آذار/مارس  ٣١القادرة إىل تقدمي معلومات على أساس طوعي إىل أمانة األوزون حبلول 
طلبات الصحة النباتية اخلاصة ببلدان كمية بروميد امليثيل املستخدمة لالمتثال ملت  (أ)

  املقصد؛
متطلبات الصحة النباتية للسلع املستوردة اليت يلزم استيفاؤها عن طريق استخدام   (ب)
  ،بروميد امليثيل

على االمتثال منه، اليت حتث األطراف  ٣، خصوصًا الفقرة ٢٣/٥إىل املقرر  وإذ يشري كذلك
، وتقدمي بيانات عن كمية بروميد امليثيل املستخدمة سنوياً يف ٧ادة ملتطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف امل

تطبيقات احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، ويدعو األطراف القادرة إىل استكمال مثل هذه البيانات على 
أساس طوعي عن طريق إبالغ األمانة باملعلومات عن استخدامات بروميد امليثيل املسجلة واجملمعة عمالً 

  ،ة اهليئة املعنية بتدابري الصحة النباتيةبتوصي
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فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم، لنظر الفريق العامل املفتوح  إىليطلب   - ١
للبيانات  ويف كل عام بعد هذا االجتماع، تقريرًا حمدثًا يقدم موجزاً  ،العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني

املتعلقة باستخدامات بروميد امليثيل يف أغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن اليت ُقدمت مبوجب املادة 
من الربوتوكول على أساس إقليمي كما يقدم حتليًال لالجتاهات السائدة يف تلك البيانات، مع اإلشارة   ٧

  كذلك إىل االفرتاضات اليت اعُتمدت يف التحليل؛
على تقدميها  هاتشجعو تقدمي املعلومات باألطراف أمانة األوزون أن تذكِّر  ىلإيطلب   - ٢

  ؛٢٣/٥من املقرر  ٢، على أساس طوعي، وفقاً للفقرة ٢٠١٣آذار/مارس  ٣١حبلول 
األطراف اليت مل تنشئ بعد إجراءات جلمع البيانات عن استخدامات بروميد  يدعو  - ٣

األطراف اليت ترغب يف تعزيز اإلجراءات القائمة، امليثيل يف أغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن أو 
إىل [النظر يف استخدام] [استخدام] العناصر اليت حددها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بوصفها 

  ؛٢٠١٢عناصر ضرورية يف تقريره املرحلي لعام 
اصر أمانة االوزون حتميل أمثلة للنماذج اليت ُتستخدم فيها هذه العن إىليطلب   - ٤
  الضرورية؛

على حث األطراف على االمتثال ملتطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف  جمدداً  يؤكد  - ٥
وعلى تقدمي بيانات عن كمية بروميد امليثيل املستخدمة سنويًا يف تطبيقات احلجر ومعاجلات ما  ٧املادة 

 مل ُتسجَّل فيما خيصها قبل الشحن، ويطلب إىل أمانة األوزون أن تتبني بشكل فردي من األطراف اليت
أي بيانات يف القسم ذي الصلة من منوذج اإلبالغ ما إذا كان استهالك بروميد امليثيل ألغراض احلجر 

  ومعاجلات ما قبل الشحن قد حدث بالفعل أم ال.
_____________  


