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مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا االجتماع العاشر ل
  لحماية طبقة األوزون

  االجتماع العاشر
  ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٢١- ١٧، باريس
 *دول األعمال املؤقت للجزء التحضرييمن ج (ب) ٥البند 

حالة الصندوق  باتفاقية فيينا:متعلقة لمسائل الا
االستئماني العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد 

  المنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا

لتمويل أنشطة البحوث والرصد المنتظم ذات الصلة باتفاقية  العام الصندوق االستئماني
  فيينا
  مانةمن األ مذكرة

  مقّدمة  -أوًال 
حالة الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد عن  معلوماتتقّدم هذه الوثيقة   -  ١

أيضًا خيارات  املذكرةتضّمن (املشار إليه فيما بعد بالصندوق االستئماين). وت املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا
  .مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينافيها نظر ق االستئماين ليو بشأن سبل التقدم فيما يتعلق بتشغيل الصند

وتتعلق أهدف وأنشطة الصندوق االستئماين لتمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم بصورة رئيسية   -  ٢
م احملليةفحليس هذا اتفاقية فيينا  مبوجبواليتهم حبوث األوزون من حيث  يريبعمل مد  .سب بل وملسؤوليا

ألطراف يف اتفاقية التابعني لحبوث األوزون  ير يالة وأنشطة الصندوق االستئماين بواسطة مدوقد استعرضت ح
حبوث  ير ي. ونظر مد٢٠١٤أيار/مايو  ١٦إىل  ١٤عقد يف جنيف من  ىفيينا خالل اجتماعهم التاسع الذ

م  مؤمتر فيها نظر يلة لبشأن املسأاألوزون اخليارات املتعلقة بسبل التقدم للصندوق االستئماين وقدموا توصيا
  جتماعه العاشر.األطراف خالل ا

                                                           
*  UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1.  
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  إنشاء الصندوق والترتيبات المؤسسية  -ألف 
برنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتشاور  أنشأ، ٦/٢ مقررهاألطراف يف  مؤمتر وفقًا للطلب الذي قدمه  -  ٣

من األطراف ملسامهات الطوعية امليزانية لتلقي ا جمن خار صندوقًا مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، 
يف البلدان النامية تفاقية االالرصد ذات الصلة بو أنشطة البحوث متويل بعض  ألغراضواملنظمات الدولية 

ا مبرحلة انتقال. و  إبالغ ، ضمن مجلة أمور، طُلب إىل األمانةبنفس هذا املقرر، والبلدان اليت متر اقتصادا
مع مقرتح حمدد لتلبية  تخصيص األموال ذات الصلةب املعنية املقرراتاذ األطراف بالرتتيبات املؤسسية الخت

  .املتطلبات احملددة يف املقرر
اجلوية على مذكرة تفاهم بشأن الرتتيبات املؤسسية  لألرصادواتفقت أمانة األوزون واملنظمة العاملية   -  ٤

اجتماعه السابع  ىف  مت ملؤمتر األطرافاألموال يف الصندوق االستئماين، قد بتخصيص املتعلقةلوضع املقررات 
ذه املذكرة. وطلب٢٠٠٨عام  إىل األطراف  ت. وترد الفقرات ذات الصلة من مذكرة التفاهم يف املرفق األول 

ما بشأن الصندوق االستئماين إعماًال  برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية مواصلة تعاو
ت جاالتفاهم على أساس الفهم بأن االتفاق سوف يتغري، حسب مقتضى احلال، لتلبية االحتيالشروط مذكرة 

  والظروف الناشئة.
  ٣١ملدة مخس سنوات تنتهي يف  ٢٠٠٣شباط/فرباير اية يف االستئماين الصندوق  وقد أنشئ  -  ٥

األمم املتحدة  جناممدد بر ، ٧/٢يف مقرره  ، وبناء على طلب مؤمتر األطراف٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب 
وافق جملس إدارة برنامج البيئة عام . و ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١فرتة الصندوق االستئماين حىت  للبيئة

ا مبرحلة واصلة دعم أنشطة الرصد والبحوث يف ملتمديد العلى  ٢٠٠٧ البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
  انتقال.

اية عام وسوف يغلق الصندوق االست  -  ٦ برنامج األمم إىل ما مل تطلب األطراف  ٢٠١٥ئماين يف 
املتحدة للبيئة، مرة أخرى، متديده. ومن املتوقع أن ينظر مؤمتر األطراف يف اجتماعه العاشر يف وضع الصندوق 

  .٢٠١٥يمدد فرتة بقائه إىل ما بعد عام ساالستئماين ويعتمد مقرراً بشأن سبل التقدم مبا يف ذلك ما إذا كان 
  المساهمات  -باء 

واملصروفات حىت  ٢٠٠٣اجلدول التايل املسامهات السنوية يف الصندوق االستئماين منذ عام  يتضمن  -  ٧
 .٢٠١٤إي مسامهات جديدة يف عام  رداآلن، والرصيد احلايل. ومل ت

  باتفاقية فيينااألنشطة المتعلقة بالبحوث والرصد المنتظم ذات الصلة  تمويللالصندوق االستئماني العام 
  ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر   ٣١التقرير المالي حتى 

  (بدوالرات الواليات المتحدة)
  اجملموع  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  األطراف

  ٥ ٥٥٧      ٥ ٥٥٧                  أندورا
  ١٨ ٠٠٠           ١٠ ٠٠٠   ٨ ٠٠٠        اجلمهورية التشيكية

  ٢ ٠٠٠               ٢ ٠٠٠        إستونيا
  ٤٤ ٩٥٥ ٥ ٤٩٨    ٧ ١٩٠ ٦ ٠٥٠  ٦ ٦٠٣ ٧ ٧٧٦    -   ٦ ١٣٨  ٥ ٧٠٠  فنلندا
  ٣٤ ٦٢٠   ٥ ٠٢٠     ٢٩ ٦٠٠              فرنسا

  ١١ ٣٦١ ٢ ٠٦٩     ١ ٥٠٠  ٢٩٢ ١ ٥٠٠ ١ ٥٠٠ ١ ٥٠٠ ١ ٥٠٠ ١ ٥٠٠    كازاخستان
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  اجملموع  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  األطراف
  ٦٠ ٠٠٠           ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠          جنوب أفريقيا 

  ١٢ ٣٤١               ٦ ٠٣٥ ٦ ٣٠٦      إسبانيا
  ٢٠ ٦٧٧             ٢٠ ٦٧٧          سويسرا

  ٤٠ ٩٨٧           ٢٣ ٤٤٩       ١٧ ٥٣٨    اململكة املتحدة
  ٢٥٠ ٤٩٨ ٧ ٥٦٧ ٥ ٠٢٠ ١٢ ٧٤٧ ٧ ٥٥٠ ٣٦ ٤٩٥ ٧٢ ٧٢٥ ٥٢ ١٧٧ ١٧ ٥٣٥ ٧ ٨٠٦ ٢٥ ١٧٦ ٥ ٧٠٠  المجموع الفرعي

    
  ٢٦ ٩٠٨  ٧٦٥ ١ ٠٨٢  ١ ٨٤٤ ١ ٥٩٧  ٤ ٦٨٦ ٧ ٣٢٦ ٥ ٤٩٤ ٢ ٧٥٧  ٩١١  ٤٣١  ١٦ اإليرادات من الفوائد
ئر املكاسب/واخلسا
  من سعر الصرف

          ٤٨  )٨٦٥( )٢ ٢٧٢( )٧ ٠١٣( ٧ ٠١٣  ٢ ٩٨٩  ١٩٦  
    
  ٢٦ ٩٥٦                        المجموع

ناقص النفقات 
  (أ)حىت اآلن

)١٧٥ ٨٢٨(     )٦٦ ١٠٥(     )٧٤ ٥٨٠(     )١٨ ١٩٣(   )١٦ ٩٥٠(  

  )١(                        مقربة
    

  ١٠١ ٦٢٦                        الرصيد المتاح
  برنامج األمم املتحدة للبيئة.يتقاضاها يف املائة اليت  ١٣ج بنسبة دارية لدعم الربناميتضمن املبلغ التكاليف اإل  أ)(

  األنشطة والنفقات  -جيم 
  األنشطة السابقة  -  ١

كان أول نشاط يضطلع به الصندوق االستئماين يتمثل يف مقارنة أجهزة دوبسون لقياس الطيف   -  ٨
لك الوقت، جرى متويل أربعة أنشطة أخرى كان ذ. ومن ٢٠٠٤دهب يف مصر يف عام مدينة الضوئي يف 

عقدت يف اجلمهورية التشيكية يف  الكلي البيانات يف شبكة األوزون نوعيةآخرها حلقة عمل بشأن 
. وترد أدناه قائمة باألنشطة. وارسلت التقارير املتعلقة باألنشطة إىل األطراف للعلم مع ٢٠١١شباط/فرباير 

  األطراف إىل تقدمي مسامهات طوعية للصندوق االستئماين.رسائل من أمانة األوزون تدعو 
وأدرجت ملخصات موجزة لذلك يف تقرير األمانة بشأن الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث 

والذي ميكن احلصول عليه من  (UNEP/OzL.Conv.9/5)والرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا 
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop23-cop9/pre-session-documents/default.aspx.  

 ١٢ -شباط/فرباير ٢٣هب، مبصر، دمقارنة أجهزة دوبسون لقياس الطيف الضوئي، مدينة  :١النشاط 
  دوالر أمريكي) ١٥ ٠٠٠( ٢٠٠٤ر/مارس آذا

، ورقم ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٩-٥يف باندونغ، اندونيسيا،  ١١٦معايرة جهاز بروار رقم  :٣و ٢النشاطان 
  دوالر أمريكي) ١٦ ١٠٠( ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٦-٢٠يف كاتامندو،  ١٧٦

تشرين  ٣٠-١٢، ايرين، جنوب أفريقيا الضوئيلقياس الطيف بسون و جهاز د مقارنة :٤النشاط 
  دوالر أمريكي) ٦٦ ٠٠٠(  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦-١٥األول/أكتوبر و

اجلمهورية  - البيانات يف شبكة األوزون الكلي، هراديك، كرالويف  نوعيةحلقة عمل بشأن  :٥النشاط 
  دوالر أمريكي) ٥٨ ٥٠٠( ٢٠١١شباط/فرباير  ١٨- ١٤التشيكية، 
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  األنشطة المقررة  -  ٢
  املشروعات التالية حالياً جاهزة للتمويل من جانب الصندوق االستئماين: توجد  -  ٩

  :٢٠١٤واخر أ  (أ)
(اليت كانت مقامة يف ترومسو،  ١٤إعادة تعيني مواقع أجهزة دوبسون رقم   ‘١’

  دوالر أمريكي)؛ ٢٠ ٠٠٠النرويج) يف تومسك، االحتاد الروسي (
مقامة يف السابق يف سبيتزبريج،  إعادة تعيني مواقع أجهزة دوبسون (اليت كانت  ‘٢’

  دوالر أمريكي)؛ ٢٠ ٠٠٠النرويج) يف سري النكا (
  :٢٠١٥  (ب)

محلة أجهزة دوبسون لقياس الطيف الضوئي آلسيا اليت تستضيفها وكالة األرصاد   ‘١’
  دوالر أمريكي)؛ ٥٠ ٠٠٠اجلوية اليابانية (

تستضيفها دائرة الطقس محلة أجهزة دوبسون لقياس الطيف الضوئي ألفريقيا اليت   ‘٢’
  دوالر أمريكي)؛ ٥٠ ٠٠٠اجلنوب أفريقية (

 ١٥ ٠٠٠إعادة تعيني موقع رصد أجهزة دوبسون من اروزا، سويسرا إىل نريويب (  ‘٣’
  دوالر أمريكي)؛

دورة تدريبية على أجهزة قياس األوزون باستخدام جهاز بريور باالقرتان مع   ‘٤’
د يف تايلند خالل نيسان/أبريل أو اجتماع فريق مستخدمي جهاز بريور ستعق

مشاركة عدد من لتغطية دوالر أمريكي  ٤٠ ٠٠٠(حنو  ٢٠١٥أيار/مايو 
  ؛املشاركني من البلدان النامية)

يستضيفها وقيانوسيا : محلة أجهزة دوبسون لقياس الطيف الضوئي ألسرتاليا وأ٢٠١٦  (ج)
  دوالر أمريكي). ٣٠ ٠٠٠مكتب األرصاد اجلوية األسرتايل (

  األداء  -  ٣
  ميكن إجياز النقاط الرئيسية ذات الصلة بأداء حالة الصندوق االستئماين فيما يلي:  - ١٠

 ١١(فرتة  ٢٠١٣إىل  ٢٠٠٣املسامهات املالية اليت قدمت للصندوق االستئماين من  تبلغ  (أ)
دوالراً  ٢٧٧ ٤٥٤رتة مقدار وبلغ جمموع اإليرادات يف نفس الف دوالر أمريكي، ٢٥٠ ٤٩٨عاماً) مقدار 

  أمريكياً مع مراعات الفائدة اليت حتققت على األموال والتقلبات يف أسعار الصرف؛
 ١٧٥ ٨٢٨مقدار  ٢٠١٣-٢٠٠٣ ىفبلغ جمموع اإلنفاق من الصندوق االستئماين   (ب)

حلقة أنشطة تتعلق مبعايرة ومقارنة أجهزة بريور ودوبسون يف تسعة بلدان فضًال عن  ألربعة أمريكيا دوالراً 
أعاله). وتعترب أنشطة املقارنة واملعايرة ضرورية للمحافظة على  ٨العمل املعنية جبودة البيانات (انظر الفقرة 

وقد حضر حلقة معايرة أجهزة دوبسون التسعة يف كل مقارنة من مقارنيت دوبسون فضًال عن جهازي بريور. 
حمطة  ٥١حمطة بيانات من  ٢١ ديريا يف ذلك ممب ،بلداً  ٢٢مشاركاً من  ٣٤العمل اخلاصة جبودة البيانات 

يف املائة من حمطات دوبسون العاملة يف الوقت احلاضر التابعة لشبكة  ٧٠ثل حنو متمن حمطات دوبسون 
  الرقابة العاملية للغالف اجلوي؛
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ي وسري النكا وصال هناك نشاطات إلعادة تعيني مواقع األجهزة احلالية إىل االحتاد الروس  (ج)
تكمال، ومن املقرر عقد العديد من عمليات مقارنة األجهزة فضًال عن دورة تدريبية عن حلة االسإىل مر 

  أجهزة قياس األوزون؛
وميكن القول يف ضوء األنشطة املشار إليها أعاله، إن تشغيل وأداء الصندوق االستئماين    (د)

تائج إجيابية الستمرار وتعزيز امة، وحققت نهكانا منخفضني. غري أن األنشطة اليت نفذت كانت فعالة و 
إصالح وجتديد أجهزة إىل أن  ٢٠١١نذ عام الرصد العاملي املنتظم. ويعزى نقص األنشطة اجلديدة م

  قبل إعادة تعيني مواقعها.استغرق بعض الوقت دوبسون 
  سبل التقدم  -دال 

ويبت فيما ق االستئماين يتوقع أن ينظر مؤمتر األطراف، يف اجتماعه العاشر، يف سبل التقدم للصندو   - ١١
حبوث األوزون قد  ير يأعاله، كان مد ٢. وكما أشري يف الفقرة ٢٠١٥بعد عام إذا كان سيمدد فرتة الصندوق 

استعرضوا، خالل اجتماعهم التاسع، حالة الصندوق االستئماين، ونظروا يف اخليارات املتعلقة بسبل التقدم هلذا 
م بشأن قدموا و  أمانة األوزون واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةالصندوق اليت وضعت بصورة مشرتكة بني  توصيا

ذه الوثيقة يف عاشرمؤمتر األطراف يف اجتماعه الفيها نظر ياملسألة ل . وترد اخليارات اليت قدمت يف املرفق الثاين 
  حبوث األوزون. ير يحني ترد فيما يلي التوصيات ذات الصلة الصادرة عن مد

يات بشأن الصندوق االستئماني لتمويل أنشطة البحوث والرصد المنتظم ذات الصلة باتفاقية توص  - ثانياً 
  فيينا
حبوث األوزون مناقشات مستفيضة بشأن إجنازات ومستقبل  ير يجرى خالل االجتماع التاسع ملد  - ١٢

نفذت حىت اآلن يف  الصندوق االستئماين التفاقية فيينا للبحوث والرصد املنتظم. ويف حني أن أنشطة مهمة قد
مبا يف ذلك املعايرات واملقارنات بني األجهزة وعقد دورة تدريبية، وعلى الرغم من  ،إطار الصندوق االستئماين

أن هذه العمليات كانت مفيدة وناجحة، فإن األموال املتوافرة يف الصندوق االستئماين ال تكفي لتحقيق 
رصد األوزون. وقد اتفق على أن من األفضل، بدًال من دعوة حتسينات كبرية ومستدامة يف النظام العاملي ل

األطراف إىل اإلسهام باألموال يف الصندوق االستئماين بطريقة عامة وروتينية، طلب الدعم ألنشطة ملموسة 
ا، والنواتج واملنافع املتوقعة منها.  حسنة التحديد، واحملددة ميزانيتها بصورة جيدة مع تفسريات واضحة لضرور

 ‘‘عائد االستثمار’’ما يتحقق من  حساد اتفاق على أن هذا النهج سوف يبني للجهات املاحنة بوضو و 
  ويساعد يف احلصول على مزيد من األموال يف املستقبل.

واقرتح أن تنشئ املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وأمانة األوزون جلنة توجيهية للصندوق االستئماين   - ١٣
ي أن تتألف اللجنة التوجيهية من أعضاء فريق التقييم العلمي، وعلماء أفراد لديهم ووفق على ذلك. وينبغ

خربات بعمليات رصد األوزون وممثل كل من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وأمانة األوزون. وينبغي أن تضع 
األهداف يف ضوء  هذه اللجنة التوجيهية اسرتاتيجية طويلة األجل وأهداف وأولويات للتنفيذ. وينبغي وضع

على االسرتاتيجية الطويلة األجل، يتعني ). وعالوة UNEP/OzL.Conv.10/6األهداف اجلامعة األربعة (انظر 
ًا للنظام العاملي لرصد األوزون، حوضع خطة عمل قصرية األجل تأخذ يف االعتبار االحتياجات األكثر إحلا

  الياً يف الصندوق االستئماين.واليت ستحقق االستخدام األمثل لألموال املتوافرة ح
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  بحوث األوزون ير يالتوصيات الرئيسية الناشئة عن االجتماع التاسع لمد  -ألف 
  التوصيات الطويلة األجل  -  ١

ينبغي أن تنشئ املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وأمانة األوزون جلنة توجيهية للصندوق االستئماين   - ١٤
طويلة األجل، وأهداف وأولويات  اسرتاتيجيةملنتظم. وسوف تضع اللجنة التفاقية فيينا للبحوث والرصد ا

للصندوق االستئماين يرد وصف هلا أعاله، وإسداء املشورة بشأن األنشطة اليت تنفذ يف إطار الصندوق 
  مبا يف ذلك وضع املقرتحات وترتيب األولويات والتنفيذ. ،االستئماين

  التوصيات القصيرة األجل  -  ٢
ا متثل أهدافًا حتظى باألولوية للصندوق االستئماين يف املستقبل   - ١٥ حددت اجملاالت التالية على أ

  القريب:
  بناء القدرات يف البلدان النامية؛  (أ)

  املعايرة املشرتكة لألجهزة وتدريب مشغلي األجهزة؛  (ب)
  صد األوزون.ار مزيادة عدد   (ج)

يت حتظى باألولوية يف التمويل من الصندوق االستئماين خالل وفيما يلي املشروعات النوعية ال  - ١٦
) وسيخضع تنفيذها ونتائجها لالستعراض خالل االجتماع العاشر ٢٠١٦- ٢٠١٤السنوات الثالثة القادمة (

دوالر أمريكي. وتبلغ  ٢٧٥ ٠٠٠حبوث األوزون. والتكاليف املعطاة للمشروعات تقريبية وتصل إىل  ير يملد
  دوالر أمريكي. ١٠١ ٦٢٦ال املتوافر حالياً يف الصندوق االستئماين األمو 

  (بدوالرات الواليات املتحدة)
  التكاليف التقديرية  النشاط  السنة

(اليت كانت مقامة يف  ١٤إعادة تعيني مواقع أجهزة دوبسون رقم   ٢٠١٤أواخر 
  ترومسو، النرويج) يف تومسك، االحتاد الروسي

٢٠ ٠٠٠  

(اليت كانت مقامة يف  ٨رقم وبسون إعادة تعيني مواقع أجهزة د  
  السابق يف سبيتزبريج، النرويج) يف سري النكا

٢٠ ٠٠٠  

أجهزة دوبسون لقياس الطيف الضوئي آلسيا اليت مقارنة محلة   ٢٠١٥
  تستضيفها وكالة األرصاد اجلوية اليابانية

٥٠ ٠٠٠  

أجهزة دوبسون لقياس الطيف الضوئي ألفريقيا اليت مقارنة محلة   
  ها دائرة الطقس اجلنوب أفريقيةتستضيف

٥٠ ٠٠٠  

إعادة تعيني موقع رصد أجهزة دوبسون من اروزا، سويسرا إىل   
  نريويب

١٥ ٠٠٠  

دورة تدريبية على أجهزة قياس األوزون باستخدام جهاز بريور   
باالقرتان مع اجتماع فريق مستخدمي جهاز بريور ستعقد يف تايلند 

٤٠ ٠٠٠  
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  التكاليف التقديرية  النشاط  السنة
 . وتبلغ التكلفة حنو٢٠١٥خالل نيسان/أبريل أو أيار/مايو 

دوالر لتغطية تكاليف مشاركة عدد من املشاركني من  ٤٠ ٠٠٠
البلدان النامية. وميكن تغطية نصف ذلك املبلغ تقريبًا من أموال 

  من صندوق بريور االستئماين الكندي.

أجهزة دوبسون لقياس الطيف الضوئي ألسرتاليا مقارنة محلة   ٢٠١٦
  فها مكتب األرصاد اجلوية األسرتايليستضيأوقيانوسيا 

٣٠ ٠٠٠  

ألمريكا  أجهزة دوبسون لقياس الطيف الضوئي مقارنة محلة  
  اجلنوبية تستضيفها إدارة األرصاد اجلوية ىف األرجنتني

٥٠ ٠٠٠  
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  المرفق األول
ية برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمبمقتطفات من مذكرة التفاهم بين أمانة األوزون 

لألرصاد الجوية بشأن الترتيبات المؤسسية لوضع المقررات عن تخصيص األموال في إطار 
  الصندوق االستئماني للبحوث والرصد المنتظم

  معلومات أساسية  -  ١
أن ينشئ،  للبيئةالصادر عن مؤمتر األطراف السادس التفاقية فيينا من برنامج األمم املتحدة  ٦/٢طلب املقرر 

من خارج امليزانية لتلقي املسامهات الطوعية من األطراف ًا صندوقنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، بالتعاون مع امل
يف اتفاقية فيينا واملنظمات الدولية لغرض متويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا يف 

ا مبرحلة انتقال. وي   يف املرفق األول. ٦/٢رد املقرر البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
ذات الصلة باتفاقية فيينا  البحوث والرصد املنتظم ووفقًا هلذا املقرر، أنشئ الصندوق االستئماين لتمويل أنشطة

استنادًا إىل االختصاصات املتعلقة بإدارة الصندوق اليت وافق عليها برنامج األمم  ٢٠٠٣يف شباط/فرباير 
  ختصاصات يف املرفق الثاين.املتحدة للبيئة. وترد اال

للصندوق االستئماين هو توفري الدعم التكميلي  يعلى أن اهلدف الرئيس ٦/٢من املقرر  ٤وتنص الفقرة 
ملواصلة صيانة ومعايرة احملطات األرضية احلالية للرقابة العاملية للغالف اجلوي التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد 

يف البلدان النامية ويف  البنفسجيةفوق ألشعة واجلوانب املتعلقة باألوزون وااجلوية لرصد األوزون العمودي، 
ا مبرحلة انتقال، وملعاجلة التغطية العاملية املتوازنة. كما نصت على إيالء االعتبار  البلدان اليت متر اقتصادا

يق ني املشاركني لفر شاور مع الرئيسحبوث األوزون وبالت ور يالواجب لدعم األنشطة األخرى اليت حيددها مد
التقييم العلمي والتأثريات البيئة التابعني لربنامج األمم املتحدة للبيئة لتحسني شبكة الرصد والبحوث ذات 
  الصلة. وحتدد االختصاصات، حتت القسم اخلاص باإلدارة، الرتتيبات املؤسسية العامة لتنظيم وإدارة الصندوق.

اجلوية،  لألرصادانة أن تسدى املشورة، بالتشاور مع املنظمة العاملية من األم ٦/٢من املقرر  ٥وتطلب الفقرة 
حمدد لتلبية  حلألطراف بشأن الرتتيبات املؤسسية لصنع املقررات املتعلقة بتخصيص األموال مع مقرت 

  من املقرر، وتقدمي تقرير سنوي. ٤االحتياجات احملددة يف الفقرة 
تدعو فيها احلكومات إىل املسامهة يف الصندوق االستئماين من  وارسلت أمانة األوزون أول رسالة لألطراف

  .٢٠٠٣آذار/مارس 
وحتدد مذكرة التفاهم الرتتيبات املؤسسية بني أمانة األوزون يف برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية 

اف مبذكرة التفاهم أو لألرصاد اجلوية بشأن ختصيص األموال مبقتضى الصندوق االستئماين. وسوف تبلغ األطر 
  من املقرر. ٥طلب الوارد يف الفقرة تلبية للحمتواها 

  اإلجراءات المدرجة لتخصيص المساهمات باألموال  -  ٢
  المساهمات

رسالة ويف األوقات املالئمة األخرى مثل االجتماعات ذات الصلة  عربكل عام تدعو أمانة األوزون،    ١- ٢
م يف الصندوق االستئماين. وتبلغ أمانة األوزون املنظمة العاملية بطبقة األوزون، األطراف إىل اإلسها

  لألرصاد اجلوية بصورة منتظمة باملسامهات اليت تتلقاها ملصلحة الصندوق االستئماين.
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  أنشطة المراقبة العالمية للغالف الجوي التابعة للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
وية ألمانة األوزون مقرتحات مشروعات لتحقيق األهداف الواردة تقدم املنظمة العاملية لألرصاد اجل  ٢-  ٢

مواصلة صيانة ومعايرة احملطات األرضية للمراقبة ’’وهي  ٦/٢من املقرر  ٤يف اجلزء األول من الفقرة 
العاملية للغالف اجلوي التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية لرصد األوزون العمودي، واجلوانب 

ا مبرحلة  شعةزون، واألاخلاصة باألو  فوق البنفسجية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
ا . وسوف ‘‘انتقال، وملعاجلة التغطية العاملية املتوازنة يشار إىل هذه املشروعات بعد ذلك على أ

صاد مشروعات للصيانة واملعايرة. ولدى إعداد مقرتحات املشروعات تضمن املنظمة العاملية لألر 
 ازدواجيةاجلوية أن تؤخذ التطورات واملتطلبات األخرى يف االتفاقات األخرى يف االعتبار لتجنب 

  مقرتحات املشروعات.يف اجلهود. وستنظر أمانة األوزون 
وتتخذ املقررات من خالل املشاورات بني أمانة األوزون واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بشأن أهلية   ٣- ٢

اجلوية  لألرصادقرتحات للتمويل مبوجب الصندوق االستئماين. وتضع املنظمة العاملية أو املفكار األ
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وتوقع مذكرة تفاهم أو وثيقة مشروع، حسب مقتضى احلال، لتنفيذ كل 

  نشاط من األنشطة املتفق عليها.
  بحوث األوزون ير ياألنشطة األخرى لمد

ات الستة املتعلقة بالصيانة واملعايرة للمحطات األرضية للمراقبة العاملية للغالف وعقب متويل املشروع  ٤- ٢
اجلوي التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ستدعو أمانة األوزون واألطراف العاملة مبوجب املادة 

ا مب ٥ رحلة انتقال إىل يف بروتوكول مونرتيال فضًال عن األطراف اليت هي من البلدان اليت متر اقتصادا
تقدمي مقرتحات مشروعات للبحوث والرصد الحتمال متويلها مبوجب الصندوق االستئماين. وسوف 

ا  لرسائل . وسوف ترسل ا)مشروعات للبحوث والرصد(يشار بعد ذلك إىل هذه املشروعات على أ
 املشارك من ألي طرف معين عن طريق قنوات االتصال الرمسية التابعة له مع إرسال صورة منه إىل

حبوث األوزون لألطراف يف اتفاقية فيينا. ويتعني وضع  ير يالطرف املعين يف أحدث اجتماع يعقد ملد
ملراقبة العاملية للغالف اجلوي/املنظمة العاملية اعلى مواقع أيضًا الدعوة إىل تقدمي مقرتحات مشروعات 

  .تعلى اإلنرتن لألرصاد اجلوية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
مقرتحات مشروعات البحوث والرصد من األطراف مع األنشطة الوطنية املبلغة  تتماشىوينبغي أن   ٥- ٢

  حبوث األوزون مع توصيات من نفس االجتماع. ير يخالل أحدث اجتماع ملد
ولدى تلقي مقرتحات مشروعات البحوث والرصد من األطراف، ختتار أمانة األوزون واملنظمة العاملية   ٦- ٢

بالتشاور مع الرئيسني املشاركني لفريق التقييم العلمي وفريق تقييم التأثريات البيئية،  ،اجلوية دلألرصا
  للتمويل يف إطار الصندوق االستئماين:وترتيبها حسب أولويتها عدد مالئم من املقرتحات 

لرصد تتمثل معايري االختيار وترتيب األولويات يف القيمة اليت تضيفها مشروعات البحوث وا  (أ)
م؛ ير ييف تلبية االحتياجات اليت حيددها أحدث اجتماع ملد   حبوث األوزون وتوصيا

يتوقف عدد مشروعات البحوث والرصد املختارة على مستوى األموال الالزمة لتنفيذها.   (ب)
ويتعني أن ال يتجاوز جمموع األموال املخصصة ملشروعات البحوث والرصد األموال 
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لصيانة واملعايرة الستة اخلاصة باحملطات األرضية للمراقبة العاملية املستخدمة يف مشروعات ا
  للغالف اجلوي التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.

وبالنسبة لكل مقرتح مشروع للبحوث والرصد يتم اختياره، تتفق أمانة األوزون واملنظمة العاملية   ٧- ٢
ووضعه يف  املشروعلطرف املعين ملواصلة تطوير مقرتح لألرصاد اجلوية على املنظمة اليت ستتفاوض مع ا

صيغته النهائية. ووفقًا هلذا االتفاق يعمل أي من أمانة األوزون أو املنظمة العاملية مع األطراف املعنية 
لوضع الصيغة النهائية ملقرتح املشروع. وحبسب موضوع املقرتح، سيجري التشاور مع الرئيسيني 

فريق تقييم التأثريات البيئية خالل عملية وضع الرئيسني املشاركني لم العلمي أو املشاركني لفريق التقيي
 صيغته النهائية.

جيري بعد ذلك التوقيع على مقرتح مشروع البحوث والرصد النهائي بواسطة الطرف وأمانة األوزون   ٨-  ٢
 ٦- ٢فقًا للفقرة فضًال عن الشركاء اآلخرين إذا اقتضى األمر، وينفذ حبسب األولويات احملددة و 

  أعاله وتوافر األموال الالزمة من الصندوق االستئماين.
وبعد أن يبدأ التنفيذ يف املشروع األخري من مشروعات البحوث والرصد املختارة، تتكرر عملية نظر   ٩- ٢

احملدد  ومتويل أنشطة املراقبة العاملية للغالف اجلوري التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على النحو
 ير يأعاله، يلي ذلك النظر والتمويل بشأن اجملموعة التالية من أنشطة مد ٣- ٢و ٢-٢يف الفقرتني 

  أعاله. ويستمر تكرار هذه الدورة. ٨-٢إىل  ٤-٢حبوث األوزون على النحو الوارد يف الفقرات 
  اإلبالغ عن األنشطة بموجب الصندوق االستئماني  - ٣

إعداد تقرير سنوي عن حالة املسامهات يف  ٦/٢من املقرر  ٥ الفقرة سيعد، حسب الطلب الوارد يف  ١- ٣
الصندوق االستئماين وأنشطته. وسيعد التقرير السنوي بصورة مشرتكة بني أمانة األوزون واملنظمة 

  العاملية لألرصاد اجلوية.
وكول مونرتيال الجتماع السنوي لألطراف يف بروتإعالمية لوستعد التقارير السنوية يف شكل مذكرة   ٢- ٣

إىل مجيع األطراف يف بروتوكول مونرتيال إلعالمية ذكرة اامللتقارير. وسرتسل زيادة وضوح الضمان 
  واتفاقية فيينا.

األوزون اليت تنظم كل حبوث  ير يوعالوة على التقارير السنوية، ستعد تقارير خاصة الجتماعات مد  ٣- ٣
ة مشرتكة بني أمانة األوزون واملنظمة العاملية ثالث سنوات. وستعد التقارير اخلاصة أيضًا بصور 

  لألرصاد اجلوية.
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  المرفق الثاني

  خيارات للتقدم
ثل اخليارات الرئيسية يف استمرار تموتجرى توخي عدد من اخليارات لتحقيق تقدم يف الصندوق االستئماين 

مع إجراء بعض التغيريات يف ، واستمرار الصندوق االستئماين على أساس العمل املعتادالصندوق االستئماين و 
  وفيما يلي وصف آخر للخيارات. تشغيله، وإغالق الصندوق االستئماين.

أي أن تدعو األمانة  املعتادعلى أساس العمل وما بعده  ٢٠١٥استمرار الصندوق االستئماين حىت  :١الخيار 
كن، واختيار األنشطة للتمويل إىل تقدمي مسامهات سنوية للصندوق االستئماين، وأن تساهم األطراف حيثما مي

وفقًا ملذكرة التفاهم احلالية بني أمانة األوزون واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بشأن ختصيص األموال (انطر 
  لألطراف حسب مقتضى احلال.عنها واإلبالغ وتنفيذها املرفق األول)، 

مع إجراء بعض التغيريات يف تشغيله، وما بعده  ٢٠١٥استمرار الصندوق االستئماين حىت عام  :٢الخيار 
  وميكن أن تشمل التغيريات احملتملة يف تشغيله ما يلي:

من  ١استخدام األموال يف جمرد متويل مشاركة اخلرباء من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   (أ)
والبحوث  املتعلقة بالرصد املنتظم) يف خمتلف االجتماعات الدولية ٥(أطراف املادة  ٥املادة 

بواسطة املنظمة العاملية لألرصاد مناسبة وحتديد اجتماعات دولية  أو يف شكل زماالت.
بتقدمي طلبات متويل، وتقوم أمانة  ٥ويقوم خرباء من أطراف املادة  .اجلوية وأمانة األوزون

لبلدان مع مراعاة احتياجات ا، االختيار األوزون واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية معًا بعملية
  اليت تطلب التمويل والتوازن اجلغرايف فضًال عن االحتياجات واملنظورات الدولية.

إىل األطراف مبجرد وضع مقرتحات  اتتعديل اإلجراءات لكي يبدأ إرسال الدعو   (ب)
  املشروعات واألنشطة للنظر يف اإلسهام باألموال صوب متويل تلك املقرتحات املعنية.

اجلهات العملية كشريك لالضطالع باملهام النوعية املتعلقة بتحديد  إشراك منظمة أخرى يف  (ج)
ع األموال وتصميم األنشطة واملشروعات (أو حتديد تلك املوجودة) اليت املمولة املشاركة ومج

ميكن أن يسهم فيها الصندوق االستئماين لتحقيق منافع كبرية للرصد املنتظم والبحوث. 
  لى العملية املالئمة لتحديد واختيار املنظمات.وسيتعني االتفاق بني األطراف ع

اية عام  :٣الخيار  على أن تستمر عملياته بالطرق املعتادة حىت  ٢٠١٥إغالق الصندوق االستئماين يف 
ا األموال املتبقية يف  ذلك التاريخ. وسيتعني على األطراف يف اتفاقية فيينا البت يف الطريقة اليت ستستخدم 

اية عام الصندوق االستئ   .٢٠١٥ماين يف 
___________  


