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مكتب االجتماع التاسع والعشرين لألطراف
يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة
لطبقة األوزون
االجتماع األول
كيوتو 4 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2018
*
البنود من  3إىل  5من جدول األعمال

العمل املنجز حىت اآلن فيما يتعلق بتنفيذ مقررات االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول
مونرتايل ،وفيما يتعلق ابستعراض جدول أعمال االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل
املعدَّة له
وعرض خريطة الطريق اخلاصة بسري عمل االجتماع ،وحملة عامة عن واثئق العمل َ
مذكرة من األمانة

أوالا -مقدمة
سيعقد مكتب االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل اجتماعا يف الساعة 16:00
من يوم األحد  4تشرين الثاين/نوفمرب  2018يف مركز املؤمترات كوروم كيتو مبدينة كيتو .وتتضمن هذه املذكرة
معلومات عن البندين املوضوعيني  3و 4من جدول األعمال املؤقت لالجتماع (.)UNEP/OzL.Pro.29/Bur.1/1
ويتضمن الفرع الثاين موجزا للمعلومات عن البند  3املتعلق ابإلجراءات اليت اختذهتا األمانة خبصوص املقررات
الصادرة عن مؤمتر األطراف يف بروتوكول مونرتايل يف اجتماعه التاسع والعشرين .ويتضمن الفرع الثالث معلومات
عن استعراض جدول أعمال االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل ،وعرض خريطة الطريق اخلاصة
املعدَّة له.
بسري عمل االجتماع ،وحملة عامة عن واثئق العمل َ

اثنيا -العمل املنجز حىت اآلن فيما يتعلق بتنفيذ مقررات االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل
(البند  3من جدول األعمال)

يتضمن اجلدول الوارد يف مرفق هذه املذكرة عرض ا عام ا للمقررات اليت اعتمدها االجتماع التاسع والعشرون
لألطراف واإلجراءات املطلوبة من األمانة أو تلك اليت اختذهتا أو ستتخذها استجابة لتلك املقررات.
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اثلث ا -استعراض جدول أعمال االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل وعرض خريطة الطريق اخلاصة
املعدَّة له (البند  4من جدول األعمال)
بسري عمل االجتماع ،وحملة عامة عن واثئق العمل َ

سيُعقد االجتماع الثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف مركز املؤمترات كوروم كيتو (مركز كوروم)
مبدينة كيتو .يف الفرتة من  5إىل  ٩تشرين الثاين/نوفمرب  .2018ووفقا للممارسة املعتادة ،سينقسم االجتماع إىل
قسمني :جزء حتضريي مدته ثالثة أايم وجزء رفيع املستوى مدته يومان .ومن املقرر أن يبدأ اجلزء التحضريي يف
الساعة  10:00من يوم االثنني  5تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018بينما يبدأ اجلزء الرفيع املستوى يف الساعة
 10:00من يوم اخلميس  8تشرين الثاين/نوفمرب  .2018وقد بدأ العمل بنظام التسجيل اإللكرتوين يف 31
متوز/يوليه ،وسيبدأ التسجيل يف املوقع يوم السبت  3تشرين الثاين/نوفمرب ،يف مكان انعقاد املؤمتر.
و ُعُ ُم ُُم ج ُ ُ ُُدول األعُ ُم ُ ُ ُُال امل ُُؤق ُ ُ ُُت ل ُُالجُ ُتُ ُم ُ ُ ُُاع الُ ُث ُُالث ُُني ل ُُألطُ ُراف يف ب ُُروت ُُوك ُُول م ُُون ُُرتايل
( )UNEP/OzL.Pro.30/1على األطراف يف آب/أغس ُُطس  ،2018وس ُُيص ُُدر جدول األعمال املؤقت املش ُُرو
( )UNEP/OzL.Pro.30/1/Add.1يف أيلول/سبتمرب  .2018وستُن شر على بوابة االجتماع يف أيلول/سبتمرب مذكرة
من األمانة تتضُُمن معلومات أسُُاسُُية عن املسُُائل املدرجة يف جدول أعمال االجتماع (.)UNEP/OzL.Pro.30/2
وسُ ُُتصُ ُُدر يف تش ُ ُرين األول/أكتوبر إضُ ُُافة إىل تلك املذكرة تتضُ ُُمن معلومات إضُ ُُافية يُتوقع أن تتا يف مرحلة
الحقة.
وترد معلومات مفصلة عن املسائل املدرجة يف جدول األعمال يف عدد من الواثئق املنشورة على بوابة
االجتماع على الرابط التايل.http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/SitePages/Home.aspx :
ويشمل جدول أعمال اجلزء التحضريي مجيع املسائل اليت يُنتَظر مناقشتها يف اجلزء الرفيع املستوى لكي
تتخذ األطراف قرارا بشأهنا .وحىت حني إعداد هذه املذكرة ،مل تتلق األمانة أية طلبات من األطراف بشأن املسائل
اليت ينبغي طرحها يف إطار البند  1٧املعنون ’’مسائل أخرى‘‘ .وقد يرغب أعضاء املكتب يف إاثرة مسائل أخرى
عند إقرار جدول أعمال االجتماع.
وفيما يتعلق مبسائل امليزانية ،أعدت األمانة تنقيحا مقرتحا للميزانية املعتمدة لعام  2018وامليزانيتني
املقرتحتني لعامي  201٩و 2020للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل ( )UNEP/OzL.Pro.30/4وميزانية
مقرتحة قائمة على النتائج ،لعامي  201٩و .)UNEP/OzL.Pro.30/4/Add.1( 2020وتعرض امليزانية القائمة على
النتائج سيناريوهني مها سيناريو النمو االمسي الصفري وسيناريو امليزانية املقرتحة ،ابإلضافة إىل ستة أهداف رئيسية
وما يرتبط هبا من إجنازات متوقعة ومؤشرات إجناز ومواعيد مستهدفة وتقدير للتكاليف حيثما أمكن .وقد أُعد
أيضا تقرير مايل للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونرتايل للسنة املالية
 201٧لتنظر فيه األطراف (.)UNEP/OzL.Pro.30/5
وتوجز مذكرة من األمانة ( )UNEP/OzL.Pro.30/2واإلضافة امللحقة هبا
املسائل املدرجة يف جدول أعمال االجتماع .وتتضمن املذكرة حملة عامة عن مجيع املسائل الواردة يف جدول األعمال
املؤقت ،مبا يف ذلك تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛
وتوفر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل؛ واملسائل املتصلة ابإلعفاءات مبوجب املواد من  2ألف إىل  2طاء من
ومركبات الكربون اهليدروفلورية يف سياق
بروتوكول مونرتايل؛ والروابط بني ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ُ
االنتقال إىل البدائل املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي؛ واملسائل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة
أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛ والتعديل املقرت لربوتوكول مونرتايل بشأن مركبات الكربون
()UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1
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اهليدروكلورية فلورية لصاحل األطراف غري العاملة ابلفقرة  1من املادة  5من الربوتوكول؛ واالنبعااثت غري املتوقعة من
مركب الكربون الكلوري فلوري.)CFC-11( 11-
وتتعلق املواضيع األخرى املدرجة يف جدول األعمال ابملسألة اليت أاثرهتا اإلمارات العربية املتحدة بشأن
األهلية للحصول على املساعدة املالية والتقنية؛ واستعراض اختصاصات أفرقة التقييم وهيئاهتا الفرعية وتكوينها
وتوازهنا ،وكذلك جماالت اخلربة الفنية املطلوبة ألعضائها؛ والنظر فيما تقدمه األطراف من ترشيحات لكبار اخلرباء
يف فريق التقييم التقين واالقتصادي؛ والنظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتايل لعام 201٩؛ واملسائل املتعلقة
ابالمتثال وتقدمي البياانت :عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل واملقررات اليت أوصت
هبا؛ ومعلومات مستكملة عن احلالة يف جزر البحر الكارييب املتضررة من األعاصري.
وميكن االطالع يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.30/INF/9على قائمة بواثئق العمل وواثئق املعلومات اليت
ستتا لالجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل ،إضافةا إىل املعلومات األساسية.
ووفقا للممارسة املعتادة ،سيشرف الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتو العضوية على اجلزء التحضريي
من االجتماع .وبعد افتتا اجلزء الرفيع املستوى ميكن لألطراف استئناف اجلزء التحضريي إذا رأت ذلك مفيدا
للسما إبجناز أية أعمال عالقة.
وسيرتأس افتتا اجلزء الرفيع املستوى يف  8تشرين الثاين/نوفمرب رئيس االجتماع التاسع والعشرين
لألطراف ،الذي يتوىل إدارة االجتماع إىل أن تنتخب األطراف رئيس ا لالجتماع الثالثني .ووفق ا للمادة  21من
النظام الداخلي الجتماعات األطراف يف بروتوكول مونرتايل واملمارسة املعتادة فيما يتعلق بتناوب وظيفيت الرئيس
واملقرر بني اجملموعات اإلقليمية حسب الرتتيب األجبدي ابللغة اإلنكليزية ،يُتوقع أن يُنتخب الرئيس اجلديد
املقرر من بني
لالجتماع الثالثني ملؤمتر األطراف من بني دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وأن يُنتخب ّ
دول آسيا واحمليط اهلادي ،ونواب الرئيس الثالثة من بني الدول األفريقية ودول أورواب الشرقية ودول أورواب الغربية
ودول أخرى .وبعد ذلك سيقوم الرئيس املنتخب بتوجيه األطراف عرب جدول األعمال ،على أن يكون مفهوم ا أن
عمل أفرقة االتصال املنشأة أثناء اجلزء التحضريي قد يستمر ابلتوازي مع اجللسات العامة للجزء الرفيع املستوى،
حلل أية مسائل معلَّقة قبل يوم اجلمعة  ٩تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018وهو اليوم الذي يُتوقّع أن تعتمد
يف حماولة ّ
املقررات.
فيه األطراف مشاريع ّ
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املرفق
اإلجراءات املتخذة بشأن املقررات اليت اعتمدها االجتماع التاسع والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل،
حىت آب/أغسطس 2018
رقم املقرر العنوان

اإلجراء املطلوب من األمانة

اإلجراء الذي اختذته األمانة أو ستتخذه

1/2٩

جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف أن ُختطر أمني خزانة الصندوق املتعدد أُرسل إخطار إىل أمني خزانة الصندوق
لتنفيذ بروتوكول مونرتايل لفرتة الثالث األطراف وكبري موظفي أمانة الصندوق املتعدد األطراف ،وكبري موظفي أمانة
الصندوق يف كانون األول/ديسمرب 201٧
املتعدد األطراف
سنوات 2020–2018

2/2٩

متديد أجل آلية سعر الصرف الثابت أن ُختطر أمني خزانة الصندوق املتعدد أُرسل إخطار إىل أمني خزانة الصندوق
ليشمل جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف وكبري موظفي أمانة الصندوق املتعدد األطراف ،وكبري موظفي أمانة
الصندوق يف كانون األول/ديسمرب 201٧
املتعدد األطراف
األطراف للفرتة 2020-2018

3/2٩

تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أن تتابع مع األطراف اليت مل تصدق بعد ُوجهت رسالة إىل مجيع الدول غري األطراف
يف تعديل كيغايل يف شباط/فرباير 2018
أجل التخفيض التدرجيي ملركبات على تعديل كيغايل
الكربون اهليدروفلورية

4/2٩

تكنولوجيا التدمري فيما يتعلق ابملواد أن تطلب إىل فريق التقييم التقين ُوجهت دعوة إىل األطراف وإخطار إىل فريق
واالقتصادي أن يقدم تقريرا حبلول  31التقييم التقين واالقتصادي يف كانون
اخلاضعة للرقابة
آذار/مارس  ،2018وإذا لزم األمر أن يقدم األول/ديسمرب 201٧
تقريرا تكميلي ا إىل الفريق العامل املفتو
العضوية لألطراف يف اجتماعه األربعني،
بشأن تقييم تكنولوجيا التدمري واستعراض
أية تكنولوجيا أخرى ميكن إدراجها يف قائمة
تكنولوجيا التدمري املعتمدة
وأن تدعو األطراف إىل تقدمي معلومات إىل وأحيلت ردود األطراف إىل فريق التقييم
األمانة حبلول  1شباط/فرباير  2018بشأن التقين واالقتصادي حني ورودها
املهام املذكورة أعاله
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5/2٩

اإلعفاءات ألغراض االستخدام أن ختطر الصني بكمية رابع كلوريد الكربون أ ِ
ُرسل إخطار إىل الصني يف كانون
الضروري من أجل االستخدامات املشمولة إبعفاء االستخدامات املختربية األول/ديسمرب 201٧
املختربية والتحليلية لسنة  2018يف والتحليلية لعام 2018
الصني

6/2٩

أُرسلت إخطارات إىل األرجنتني وأسرتاليا
اإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج أن ُختطر األطراف بكمية بروميد امليثيل
لربوميد امليثيل لعامي  2018و 201٩املشمولة ابملوافقة على اإلعفاءات ألغراض وجنوب أفريقيا والصني وكندا يف كانون
األول/ديسمرب 201٧
االستخدامات احلرجة لعامي -2018
201٩

٧/2٩

استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل أن تدعو األطراف إىل استكمال معلوماهتا أحيلت ردود األطراف إىل فريق التقييم
عن استخدام املواد املستنفدة لطبقة األوزون التقين واالقتصادي حني ورودها
معاجلة
اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع وتقدمي تلك
املعلومات إىل األمانة حبلول  31كانون
األول/ديسمرب 201٧
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رقم املقرر العنوان

اإلجراء املطلوب من األمانة

اإلجراء الذي اختذته األمانة أو ستتخذه

وأن تطلب إىل فريق التقييم التقين
واالقتصادي تقدمي تقرير إىل الفريق العامل
املفتو العضوية يف اجتماعه احلادي
واألربعني عن التطبيقات الصناعية ألية
تكنولوجيا بديلة تستخدمها األطراف ضمن
عوامل املعاجلة املدرجة يف اجلدول ألف من
املقرر

وأُرسل إخطار إلعداد التقرير إىل فريق
ودعيت
التقييم التقين واالقتصاديُ ،
األطراف إىل تقدمي املعلومات ذات الصلة
يف كانون األول/ديسمرب 201٧

أن ُختطر فريق التقييم التقين واالقتصادي كي أُرسل إخطار إلعداد التقرير إىل فريق التقييم
يعد التقرير الذي طلبته األطراف قبل التقين واالقتصادي يف كانون األول/ديسمرب
201٧
االجتماع الثالثني لألطراف

8/2٩

توافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل

٩/2٩

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أن ُختطر فريق التقييم التقين واالقتصادي
إلعداد تقرير التقييم الذي طلبته األطراف
واملقرر 5/2٧
حبلول  15آذار/مارس  ،2018وتدعو
األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات
إضافية حبلول  15كانون الثاين/يناير
2018

10/2٩

املسائل املتعلقة ابلكفاءة يف استخدام أن ُختطر فريق التقييم التقين واالقتصادي أُرسل إخطار إلعداد التقرير إىل فريق التقييم
الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات إلعداد التقرير الذي طلبته األطراف حبلول التقين واالقتصادي يف كانون األول/ديسمرب
االجتماع األربعني للفريق العامل املفتو 201٧
الكربون اهليدروفلورية
العضوية وإعداد التقرير املستكمل حبلول
االجتماع الثالثني لألطراف

أُرسل إخطار إىل فريق التقييم التقين
واالقتصادي إلعداد التقرير حبلول 15
ووجهت دعوة إىل
آذار/مارس ُ ،2018
األطراف املعنية يف كانون األول/ديسمرب
 201٧لتزويد األمانة مبعلومات إضافية
حبلول نفس التاريخ
وأحيلت ردود األطراف إىل فريق التقييم
التقين واالقتصادي حني ورودها

وأن تنظم حلقة عمل بشأن فرص حتقيق
الكفاءة يف استخدام الطاقة خالل
االجتماع األربعني للفريق العامل املفتو
العضوية
11/2٩

معايري األمان

أن تعقد مشاورات منتظمة مع اهليئات ذات
الصلة املعنية ابملعايري بغية توفري موجز
جمدول ملعايري األمان ذات الصلة فيما يتعلق
مبعايري مواد التربيد القابلة لالشتعال ذات
القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار
العاملي ،وكفالة حتديث ذلك املوجز على
األقل قبل انعقاد كل اجتماع من
اجتماعات األطراف حىت االجتماع الرابع
والثالثني لألطراف

نُظمت حلقة عمل بشأن فرص حتقيق
الكفاءة يف استخدام الطاقة خالل
االجتماع األربعني للفريق العامل املفتو
العضوية لألطراف يف فيينا يف متوز/يوليه
2018
ستُتا املعلومات يف املوقع الشبكي لألمانة
حبلول أيلول/سبتمرب  2018وتُستكمل
سنوايا حىت االجتماع الرابع والثالثني
لألطراف املقرر عقده يف عام  .2022وقد
أُحيلت هذه املعلومات إىل االجتماع
األربعني للفريق العامل يف شكل مذكرة
معلومات أساسية

5
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12/2٩

النظر يف مركبات الكربون اهليدروفلورية أن ُختطر أفرق ُُة التقييم إلع ُُداد املعلوم ُُات أ ِ
ُرسل إخطار إىل أفرقة التقييم يف كانون
غري املدرجة كمواد خاضعة للرقابة يف عن إنتُ ُُاج واس ُ ُ ُ ُ ُ ُُتهال مركبُ ُُات الكربون األول/ديسمرب  .201٧واستُكمل املوقع
اهليُدروفلوريُة غري املُدرجُة يف املرفق واو من الشبكي لألمانة يف أيلول/سبتمرب 2018
املرفق واو للربوتوكول
الربوتوكول وإدراجها يف تقاريرها اليت تصدر
كل أربع سُ ُُنوات ،لعرضُ ُُها على االجتماع
اخلامس والثالثني لألطراف املقرر عقده يف
عام  2023وكل أربع سنوات بعد ذلك

13/2٩

البياانت واملعلومات اليت قدمتها أن ُختطر األطراف ملواصلة تقدمي البياانت ،أرسل اإلخطار إىل األطراف يف
األطراف وفقا للمادة  ٧من بروتوكول ويُستحسن أن يتم ذلك حبلول  30حزيران/يونيو .2018
حزيران/يونيه من كل عام ،على النحو املتفق
مونرتايل
عليه يف املقرر 15/15

14/2٩

عدم امتثال كازاخستان يف عامي أن ُختطر كازاخستان ابملقرر
 2015و 2016ألحكام بروتوكول
مونرتايل اليت تنظم استهال املواد
اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق جيم،
اجملموعة األوىل (مركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية)

أِ
ُرسل إخطار إىل كازاخستان يف كانون
األول/ديسمرب 201٧

15/2٩

طلب فيجي تنقيح البياانت األساسية

أن ُختطر فيجي ابلبياانت املنقحة وتستكمل أ ِ
ُرسل اإلخطار إىل فيجي واستُكملت
قاعدة البياانت يف كانون األول/ديسمرب
قاعدة البياانت وفق ا لذلك
201٧

16/2٩

طلب ابكستان تنقيح البياانت
األساسية

أن ُختطر ابكستان ابلبياانت املنقحة أ ِ
ُرسل إخطار إىل ابكستان واستُكملت
قاعدة البياانت يف كانون األول/ديسمرب
وتستكمل قاعدة البياانت وفقا لذلك
201٧

1٧/2٩

طلب الفلبني تنقيح البياانت األساسية أن ُختطر الفلبني ابلبياانت املنقحة أ ِ
ُرسل إخطار إىل الفلبني واستُكملت قاعدة
البياانت يف كانون األول/ديسمرب 201٧
وتستكمل قاعدة البياانت وفقا لذلك

18/2٩

اإلبالغ عن كمي ُ ُ ُُات ص ُ ُ ُ ُ ُ ُُفري ُ ُ ُُة يف أن ُختطر األطراف بضرورة مواصلة اإلبالغ أُرسل إخطار إىل األطراف يف حزيران/يونيه
اس ُ ُ ُ ُ ُ ُُتمُُارات إبالغ البيُُاانت مبوجُُب عن البياانت ابلتأكد من تسجيل أرقام يف  ،2018ونوقشت املسألة خالل االجتماع
مجيع خاانت استمارات اإلبالغ ،مبا يف الستني للجنة التنفيذ يف متوز/يوليه 2018
املادة ٧
ذلك األصفار
وأن تُدرج هذه املسألة يف جدول أعمال
االجتماع احلادي والستني للجنة التنفيذ

1٩/2٩

6

اعتبارات خاصة تتعلق جبزر منطقة حبر أن ُختطر األطراف ذات الصلة وأمانة أُرسل إخطار إىل أمانة الصندوق واألطراف
الصندوق أبي إجراء حيتمل أن تتخذه املعنية يف كانون األول/ديسمرب 201٧
الكارييب املتضررة من األعاصري
اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف
والوكاالت املنفذة
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وأن تكفل مراعاة جلنة التنفيذ يف مداوالهتا
يف عام  2018الصعوابت اليت تواجهها
األطراف املعنية
وأن ُمتكن األطراف املعنية من تقدمي وأُدرجت املسألة يف جدول أعمال االجتماع
معلومات مستكملة عن الوضع خالل الثالثني للدول األطراف يف آب/أغسطس
2018
االجتماع الثالثني لألطراف
20/2٩

عضوية فريق التقييم التقين واالقتصادي أن ُختطر اخلرباء املعنيني األعضاء يف فريق أُرسل إخطار إىل اخلرباء املعنيني من أعضاء
التقييم التقين واالقتصادي ،وأن تُدرج يف فريق التقييم التقين واالقتصادي يف كانون
جدول أعمال االجتماع األربعني للفريق األول/ديسمرب 201٧
العامل مسألة ترشيح األطراف لكبار اخلرباء
وأُدرجت مسألة ترشيح كبار اخلرباء يف
جدول أعمال االجتماع األربعني للفريق
العامل املفتو العضوية املعقود يف متوز/يوليه
2018

21/2٩

عضوية جلنة التنفيذ

أن ُختطر األعضاء املختارين اجلدد يف جلنة أُرسُ ُُل إخطار إىل األعضُ ُُاء املختارين وإىل
التنفيذ (أسرتاليا وبولندا وجنوب أفريقيا رئيس اللجنُُة وانئُُب رئيسُ ُ ُ ُ ُ ُ ُهُُا يف كُُانون
وشيلي وملديف) ،فضال عن رئيس اللجنة األول/ديس ُ ُ ُ ُ ُ ُُمرب  .201٧وعق ُُدت جلن ُُة
التنفي ُ ُُذ اجتم ُ ُُاعُ ُ ُ ا واح ُ ُُدا يف متوز/يولي ُ ُُه
وانئب رئيسها لعام 2018
 2018وتعتزم عقد اجتماع اثن يف تش ُرين
الثاين/نوفمرب 2018

22/2٩

عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق أن ُختطر أمانة الصندوق ابختيار أعضاء
اللجنة التنفيذية (األرجنتني وبلجيكا وبنن
املتعدد األطراف
واجلمهورية الدومينيكية وسلوفاكيا وغرينادا
وفرنسا وكندا ولبنان والنرويج ونيجرياي واهلند
والوالايت املتحدة األمريكية والياابن)
وابختيار رئيس اللجة وانئب رئيسها لعام
2018

23/2٩

الرئيسان املشاركان للفريق العامل إخطار الرئيسني املشاركني املختارين من أ ِ
ُرسلت رسالتان إىل الرئيسني املشاركني يف
املفتو العضوية لألطراف يف بروتوكول الكويت (السيد يعقوب املعتوق) والوالايت كانون األول/ديسمرب  .201٧وعُقد
املتحدة األمريكية (السيدة سينثيا نيوبريغ) االجتماع األربعون للفريق العامل يف
مونرتايل
متوز/يوليه  2018برائسة الرئيسني
املشاركني

24/2٩

اتبع األمني التنفيذي عن طريق الربيد
اإللكرتوين يف أاير/مايو  2018مع
األطراف اليت مل تدفع مسامهاهتا منذ سنتني
أو أكثر

أِ
ُرسل إخطار إىل أمانة الصندوق يف كانون
األول/ديسمرب  .201٧وعقدت جلنة
التنفيذ اجتماع ا واحدا يف حزيران/يونيه
 2018وتعتزم عقد اجتماع اثن يف كانون
األول/ديسمرب 2018

التقارير املالية وامليزانيات لربوتوكول أن يبدأ األمني التنفيذي ورئيس املكتب
مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة مناقشات مع أي طرف تكون لديه
مسامهات متأخرة ملدة سنتني أو أكثر من
األوزون
أجل إجياد سبيل للمضي قُ ُدما ،وأن يقدم
األمني التنفيذي تقريرا عن نتائج تلك وأرسل رئيس االجتماع التاسع والعشرين
املناقشات إىل االجتماع الثالثني لألطراف لألطراف رسالة يف أيلول/سبتمرب 2018
7
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وأن يواصل األمني التنفيذي نشر معلومات
مستكملة عن حالة املسامهات ،ويُعد
ميزانيات قائمة على النتائج وبرامج عمل
لعامي  201٩و 2020استنادا إىل
االحتياجات املتوقعة لفرتة السنتني

وسيقدم األمني التنفيذي تقريرا إىل األطراف
بشأن اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق
ابمليزانية خالل االجتماع الثالثني لألطراف
املقرر عقده يف تشرين الثاين/نوفمرب 2018

وأن تكفل األمانة االستفادة الكاملة من
تكاليف دعم الربامج املتاحة هلا يف عام
 2018والسنوات الالحقة ،وتبني يف
التقارير املالية املقبلة للصندوق االستئماين
املبالغ النقدية املتاحة ،ابإلضافة إىل
املسامهات اليت مل ترد بعد
وأن ُختطر مجيع األطراف بضرورة دفع
مسامهاهتا وتتابع مع البلدان اليت مل تسدد
مسامهاهتا يف الصندوق االستئماين ،وتبلغ
االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف
بروتوكول مونرتايل بنتائج مساعيها
25/2٩

االجتماع الثالثون لألطراف يف
بروتوكول مونرتايل

أن ُختطر مجيع األطراف وتتخذ ترتيبات مع األمانة بصدد تنظيم االجتماع الثالثني
لألطراف الذي يُعقد يف كيتو يف الفرتة من
إكوادور الستضافة االجتماع يف كيتو
 5إىل  ٩تشرون الثاين/نوفمرب  .2018وقد
وجهت الدعوة إىل مجيع األطراف يف
متوز/يوليه  2018للمشاركة يف االجتماع

____________
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