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يف اتفاقية فيينا االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف 
 حلماية طبقة األوزون

ن لألطراف يف بروتوكول و االجتماع التاسع والعشر 
 املواد املستنفدة لطبقة األوزون بشأنمونرتايل 

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤ - ٢٠مونرتايل، كندا، 

األوزون تقرير االجتماع املشرتك احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة 
 والتاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 مقدمة
ُعقد االجتماع املشرتك احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون والتاسع والعشرين  -١

األوزون، يف مركز مؤمترات منظمة الطريان املدين الدويل لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة 
 .٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤إىل  ٢٠كندا يف الفرتة من ب يف مونرتايل

وترد يف هذا التقرير املداوالت اليت جرت يف إطار البنود املدرجة يف جدول األعمال املوحد املستخدم  -٢
لالجتماع احلايل ينبغي أن يُفهم على أنه يشري إىل االجتماع  وأي ذكر لالجتماعني املنعقدين بصورة مشرتكة؛

 املشرتك للهيئتني.

 (2017تشرين الثاين/نوفمرب  22-20اجلزء األول: اجلزء التحضريي )

 افتتاح اجلزء التحضريي -أوالً 
املشاركان، شيخ ندايي سيال )السنغال( وسينثيا نيوبريغ )الوالايت املتحدة  هافتتح اجلزء التحضريي رئيسا -3

 .١٠:١٠الساعة  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠األمريكية(، يوم االثنني 
وقاد األطراف يف ابتهال افتتاحي أحد زعماء مجاعة كانيسااتكي ممثاًل عن شعب املوهوك. وقدم بعد  -٤

 ة كهدية إىل وزيرة البيئة وتغري املناخ يف كندا، كاثرين مكينا.ذلك قطعة فنية متثل شجرة احليا
وأدىل ببياانت افتتاحية كل من السيدة مكينا، ورئيس وزراء كندا السابق براين مولروين، واألمينة التنفيذية  -5

 بيلي.ميألمانة األوزون تينا بر 
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مونرتايل، ومسته أجنح معاهدة بيئية السيدة مكينا يف بياهنا ابلذكرى السنوية الثالثني لربوتوكول نوهت و  -6
إىل  ١98٧الفرتة من  خاللأيضًا أجنح املعاهدات الدولية على اإلطالق. فأن يكون ح رج   امل ، كما أن مندولية

بليون طن من مكافئ اثين أكسيد الكربون والتخلص التدرجيي  ١35، أدى الربوتوكول إىل إزالة أكثر من ٢٠١٠
طبقة األوزون يف التعايف. وابلنسبة للبلدان اليت تسعى خذت أواد املستنفدة لألوزون، و مادة من امل ١٠٠من قرابة 

السليم، واالستماع إىل اخلرباء، األساس العلمي رسالة عن أمهية حيمل الربوتوكول قالت إن إىل التصدي لتغري املناخ، 
 الة مفادها أنه ميكن إجياد احللول.واالبتكار، واألهم من ذلك، القيادة، ويف هناية املطاف، حيمل أيضاً رس

على التصديقات العشرين اليت تلزم لدخوله حيز النفاذ، وعلى حنو  حصلكيغايل   تعديلوأعلنت أن  -٧
ألن اجملتمع العاملي يسعى إىل اإلبقاء على االحرتار العاملي دون  ةخاص أمهيةلتعديل ولأسرع مما كان متوقعاً. 

درجة مئوية أو أكثر ملستوى االحرتار.  ٠.5درجتني مئويتني، وميثل العمل املضطلع به مبوجب التعديل ختفيضاً قدره 
يتعني عليه بوجه  وأضافت أنه إذا عزم العامل حقًا على إبقاء أي ارتفاع يف درجات احلرارة دون درجتني مئويتني،

خاص التوقف عن استخدام الفحم احلراري؛ وقد بدأت كندا التخلص التدرجيي من الفحم وتتخذ خطوات أخرى 
لفرض سعر على التلوث، وتشجيع االبتكار. فمصادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرحيية تنافس 

التحالف ’’بغي على البلدان اليت مل تفعل ذلك بعد أن تنضم إىل يف تكلفتها الفحم أو تتاح بتكلفة أقل منه، وين
الذي أعلن عنه يف الدورة  (Powering Past Coal alliance) ‘‘لفحماب توليد الطاقةلتخلص التدرجيي من ا من أجل

ملانيا، يف أببون  الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اليت عقدت يف
 .أتسيسه، وشاركت كندا يف ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب 

ورحب السيد مولروين يف بيانه بفرصة املساعدة يف االحتفال ابلذكرى السنوية الثالثني لربوتوكول مونرتايل.  -8
ا األمم املتحدة، والربوتوكول، الذي ميثل االتفاق الوحيد الذي حصل على مصادقة عاملية بني االتفاقات اليت ترعاه

م عن قيادة استباقية موفقة يف ترتيب األولوايت من البلدان املتقدمة النمو والعامل النامي على حد سواء. ومل ج  ـن  
يف املائة من املواد املستنفدة لألوزون فحسب، بل أدى أيضاً إىل  99تقتصر نتائج الربوتوكول على إزالة أكثر من 

غازات االحتباس احلراري أعلى خبمسة أو ستة أضعاف من القيم املستهدفة لربوتوكول جتنب كميات من انبعااثت 
 كيوتو امللحق ابتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، األمر الذي ميثل منفعة كبرية من القيمة املضافة.

فرصة اترخيية وبعد أن استعرض اتريخ بروتوكول مونرتايل وأسباب جناحه، شدد على أن لدى البلدان  -9
يف هذا الصدد ستسهم إسهاماً كبرياً يف حتقيق اهلدف البلدان كيغايل، وأن اجلهود اليت تبذهلا   للتصديق على تعديل

على قيق الغاايت املستهدفة يف اتفاق ابريس. و املتمثل يف إبقاء االحرتار العاملي ضمن حدود درجتني مئويتني وحت
جيعال األوساط السياسية ومشاركة قطاعات الصناعة أن تدخل عاماً، إبمكان  3٠للربوتوكول قبل غرار ما حدث 
السنوات يف جلت . ويف اخلتام، أشار إىل أن األسس العلمية لتغري املناخ ال جدال فيها، فقد سُ التعديل انجحاً 
إىل أقل حد ممكن من التحزب تقليل الة أعلى درجات احلرارة يف اتريخ العامل. وحث األطراف على الثالث املاضي

رتك عامل أفضل وبيئة أنظف لألجيال املقبلة، مشرياً إىل االتفاق الذي أبرم بني كندا والوالايت لإنسانيًا يف سعيها 
جيع العمل السياسي املشرتك من أجل إجياد ملنع األمطار احلمضية كمثال على كيفية تش ١99٠املتحدة يف عام 

 حلول للتحدايت البيئية.
واستعرضت األمينة التنفيذية يف بياهنا األعوام الثالثني املاضية من اتريخ بروتوكول مونرتايل، اليت أثراها  -١٠

الصناعية حنو  التفاعل بني العلم والسياسات العامة والدبلوماسية، وأدت إىل تعبئة املوارد املالية ودفعت البحوث
إجياد بدائل ملواد كيميائية كان يعتقد أنه ال غىن عنها. وأضافت أن هيكل إدارة الربوتوكول، مع ما يتعلق به من 
أفرقة التقييم اليت تساعد الدول على تعزيز أحكامه، والشراكات العامة واخلاصة اليت تنشر أشكااًل جديدة من 
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ف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل الذي يساعد البلدان النامية على اكتساب التكنولوجيا، والصندوق املتعدد األطرا
التكنولوجيا اجلديدة، وأبهدافه وجداوله الزمنية احملددة بوضوح للتخلص التدرجيي من مواد معينة خاضعة للرقابة، 

عاماً،  3٠لى مدى وبنظام امتثال ييسر االمتثال بداًل من املعاقبة على عدم االمتثال، بقي أساسًا دون تغيري ع
 وميثل تزكية للقائمني على صياغته، الذين أاتحوا تشديد الضوابط الرقابية احلالية وإدراج تدابري جديدة.

ويف الذكرى السنوية الثالثني لربوتوكول مونرتايل، ميكن لألطراف أن حتتفل أيضاً ببدء نفاذ تعديل كيغايل  -١١
طرفًا على التعديل،  ٢١استوفيت ابلفعل. وحىت اآلن، صدق  ، نظرًا ألن شروط بدء نفاذه قد٢٠١9يف العام 

وسيكون اهلدف املستقبلي هو التصديق العاملي. وسيتيح التصديق الواسع النطاق على التعديل مجلة أمور منها 
 املساعدة على الصعيد الوطين من أجل نقل التكنولوجيا ولتحسني املهارات واحلفاظ على العمالة اليت ميكن ضياعها

لوال ذلك يف قطاع خدمات الصيانة، فضالً عن رعاية األسواق الوطنية، وإهلام االبتكار وتعزيز القدرة على املنافسة 
 على الصعيد العاملي. 

وانتقلت حبديثها إىل االجتماع احلايل، فأشارت إىل صالت العلم والسياسة اليت تربط بني اتفاقية فيينا  -١٢
لماء من فريق التقييم العلمي ويف اجتماعات مديري حبوث األوزون على ترمجة وبروتوكول مونرتايل. فقد دأب الع

مناقشة املسائل املتعلقة ابلرصد اليت على العلوم إىل حلول ميكن ملقرري السياسات فهمها واستخدامها. وشجعت 
م األرض، وستكشف أثريت يف االجتماع العاشر ملديري حبوث األوزون. فالسرتاتوسفري ميثل جزءاً أساسياً من نظا

املراقبة والرصد املستمرين لألوزون أوجه الرتابط مع التحدايت الرئيسية األخرى مثل تغري املناخ. وبعد ذلك 
 استعرضت البنود اهلامة األخرى املدرجة على جدول األعمال.

د زاي ويف اخلتام، أشادت برولف إنغيلهارت )أملانيا(، وغودي ألكيماده )هولندا(، وحسام الدين أمح -١3
 )السويد(، الذين يشاركون للمرة األخرية يف اجتماع لألطراف بعد سنوات طويلة من اخلدمة املتميزة. 

 املسائل التنظيمية -اثنياً 
 احلضور - ألف

االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا و حضر  -١٤
 ،واألرجنتني ،وأذربيجان ،وإثيوبيا ،ممثلون عن األطراف التالية: االحتاد األورويب، واالحتاد الروسيبروتوكول مونرتايل 

 ،واإلمارات العربية املتحدة ،وأملانيا ،وألبانيا ،وإكوادور ،وإسرائيل ،وإستونيا ،وأسرتاليا ،وإسبانيا ،وأرمينيا ،واألردن
 ،والبحرين ،وابكستان ،وابراغواي ،وإيطاليا ،وأيرلندا ،وأوكرانيا ،وأوغندا ،وأوزبكستان ،وأوروغواي ،وإندونيسيا

وبوركينا  ،وبوتسواان ،وبواتن ،وبنن ،وبنما ،وبنغالديش ،وبلغاراي ،وبلجيكا ،وبروين دار السالم ،والربتغال ،والربازيل
 ،وتشاد ،وتركيا ،اتيلندو  ،وبيالروس ،املتعددة القوميات( - وبوليفيا )دولة ،وبولندا ،والبوسنة واهلرسك ،فاسو

وجزر  ،وجزر البهاما ،واجلزائر ،واجلبل األسود ،ليشيت، وجامايكا-وتيمور ،وتونس ،وتوفالو ،وتوغو ،وتشيكيا
 ،واجلمهورية الدومينيكية ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،وجزر كوك ،وجزر القمر ،سليمان

ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ومجهورية كوراي ،واجلمهورية العربية السورية
 ،وزمبابوي ،ورومانيا ،ورواندا ،ودومينيكا ،والدامنرك ،وجيبويت ،وجورجيا ،وجنوب السودان ،وجنوب أفريقيا ،سابقاً 

 ،وسوازيلند ،والسنغال ،وسنغافورة ،وسلوفاكيا ،والسلفادور ،وسري النكا ،وسان تومي وبرينسييب ،وساموا
 ،وغاان ،وغامبيا ،وغابون ،والعراق ،والصني ،وصربيا ،وشيلي ،وسيشيل ،وسرياليون ،وسويسرا ،والسويد ،والسودان
 - مجهوريةوفنزويال ) ،والفلبني ،وفرنساوليختنشتاين، بيساو، -وغينيا، وغينيا ،وغياان ،وغواتيماال ،وغرينادا

 ،والكرسي الرسويل ،والكامريون ،وكازاخستان ،وكابو فريدي ،وقريغيزستان ،وفييت انم ،لنداوفن ،البوليفارية(
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 ،والتفيا ،وكينيا ،وكرييباس ،والكويت ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وكوت ديفوار ،وكواب ،وكندا ،وكمبوداي ،وكرواتيا
 ،وملديف ،ومالوي ،واملكسيك ،واملغرب ،ومصر ،وماليزاي ،ومايل ،وليسوتو ،وليتوانيا ،وليبيا ،ولكسمربغ ،ولبنان

وميكرونيزاي  ،وموريشيوس ،ومنغوليا ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،واململكة العربية السعودية
 ،سوهندورا ،واهلند ،وهاييت ،ونيوزيلندا ،ونيجرياي ،والنيجر ،ونيبال ،والنمسا ،والنرويج ،املوحدة( -)والايت 

 .واليوانن ،والياابن ،والوالايت املتحدة األمريكية ،وهولندا ،وهنغاراي
وحضر أيضًا ممثلو اهليئات والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة التالية: منظمة الطريان املدين  -١5

مونرتايل، وبرانمج األمم الدويل، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وأمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 
املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومركز األمم املتحدة 

 لإلعالم، والبنك الدويل، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
والصناعية واألكادميية وغريها:  وحضر ممثلون أيضًا عن اهليئات التالية احلكومية الدولية وغري احلكومية -١6

؛ وشركة إيه سي يت للتجارة يف السلع البيئية؛ (3M Science Applied to Life)شركة ثري إم لتطبيق العلوم يف احلياة 
اجلمعية األمريكية و تحالف من أجل سياسات مسؤولة للغالف اجلوي؛ الومعهد تكييف اهلواء والتدفئة والتربيد؛ و 

الرابطة الصينية لألجهزة و اجمللس األورويب للصناعات الكيميائية؛ و والتربيد وتكييف اهلواء؛ ملهندسي التدفئة 
رابطة املعونة و الرابطة الصينية لصناعة التربيد وتكييف اهلواء؛ و ؛ )شيمورز( الكهرابئية اخلاصة ابألسر املعيشية

اجمللس املعين ابلطاقة والبيئة واملياه؛ وشركة و جامعة كولورادو احلكومية؛ و ؛ (Climalife)وشركة كليمااليف املسيحية؛ 
 ؛العامليةوكالة التحقيقات البيئية و ؛ وشركة خدمات ترشيد الطاقة احملدودة؛ (Daikin)دايكني للتكييف والتربيد 

اقة والبيئة؛ وبرانمج بروكليما الشراكة األوروبية من أجل الطو  ؛منظمة املواطنني البيئية األوروبية لتوحيد املقاييسو 
الدويل؛ وشركة غوجارات “ غرين بيس”جملس و ؛ GIZ Proklimaالتابع للوكالة األملانية للتعاون الدويل 

شركة آي سي إف الدولية للخدمات االستشارية و  ؛هدسون للتكنولوجياالكيميائية الفلورية احملدودة؛ وشركة  للمواد
(ICF International)ومعهد التعامل  ؛معهد احلوكمة والتنمية املستدامةو  ؛ومعهد البحوث التكنولوجية الصناعية ؛

يروسوالت الصيدالنية؛ والرابطة الياابنية ملصنعي والتحالف الدويل لأل ؛املعهد الدويل للتربيدو  مع اهلواء والتربيد؛
برانمج كيغايل لتحقيق الكفاءة يف و كييف اهلواء؛ ؛ والرابطة الياابنية لصناعة التربيد وتمركبات الكربون الفلورية 
؛ وشركة لينوكس الدولية؛ وشركة ميربوم ؛ وخمترب لورنس بركلي الوطين(Kulthorn Group)التربيد؛ وجمموعة كولثورن 

؛ والرابطة الصناعية حلماية األوزون يف مانيتواب؛ Mexichem UK Ltd شركة؛ و MEBROM مليثيل الربوميد وبدائله
مركز غودارد للرحالت الفضائية ابإلدارة الوطنية و وشركة انغبور للهندسة الكيميائية والبيئية؛ جامعة انغازاكي؛ و 

جملس الدفاع عن املوارد و ؛ واملعهد الوطين للعلوم والتكنولوجيا الصناعية املتقدمة؛ (انسا) للمالحة اجلوية والفضاء
؛ ومصنع برودوفن Oeko-Rechercheومعهد البحوث البيئية  ؛الوطينوجامعة نيويورك؛ وخمترب أوك ريدج  ؛الطبيعية

 ؛Puresphera؛ وشركة بيورسفريا إلعادة تدوير أجهزة التربيد وتكييف اهلواء PRODUVENللمنتجات املهلجنة 
ركة غاز التربيد؛ وش مصنعيلصناعة وجتارة غازات التربيد الفلوروكربونية؛ ورابطة  Quimobásicos SA de CVوشركة 

، Shaffie Law and Policy؛ ورابطة مصنعي أجهزة التربيد وتكييف اهلواء؛ واملكتب القانوين ملواد التربيدأسرتاليا 

LLC  للمسائل البيئية واملدنية؛ وشركةSHECCO ؛ وشركة طاطا للمركباتTATA Motors Ltd ؛ ومعهد الطاقة
؛ وجامعة ليدز؛ وجامعة ماساتشوستس بوسطن؛ Norris Group؛ وجمموعة نوريس ملوارد؛ وجمموعة غاساان احملدودةوا

؛ وشركة والتون للصناعات (Wagner Consulting) وجامعة جنوب كاليفورنيا؛ ومكتب واجنر للخدمات االستشارية
 .(Walton Hi Tech Industries Ltd) التكنولوجية املتقدمة
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 املكتب أعضاء - ابء
 لالجتماع السيد سيال والسيدة نيوبريغ.اشرتك يف رائسة اجلزء التحضريي  -١٧

 إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي - جيم
مت إقرار جدول األعمال التايل للجزء التحضريي على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة  -١8

UNEP/OzL.Conv.11/1-UNEP/OzL.Pro.29/1: 
 افتتاح اجلزء التحضريي. -١
 املسائل التنظيمية: -٢

 إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛ )أ(
 .األعمال)ب( تنظيم 

 التقريران املاليان للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل، وميزانيتا الصندوقني. -3
 املسائل املتعلقة بربوتوكول مونرتايل: -٤

 جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل: (أ)
التقرير التكميلي الصادر عن فرقة العمل التابعة لفريق التقييم التقين واالقتصادي  ‘١’

 واملعنية بتجديد املوارد؛
 ؛٢٠٢٠-٢٠١8متديد أجل آلية سعر الصرف الثابت للفرتة  ‘٢’

تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون  )ب(
 اهليدروفلورية:

 حالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل؛ ‘١’
من بروتوكول مونرتايل، مبا يف ذلك املسائل  ٧اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  ‘٢’

 املتصلة بتقنيات التدمري للمواد املدرجة يف املرفق واو من بروتوكول مونرتايل؛
 بروتوكول مونرتايل:من  ٢املسائل املتصلة ابإلعفاءات من املادة  )ج(

 ؛٢٠١8الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري للعام  ‘١’
 ؛٢٠١9و ٢٠١8الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج للعامني  ‘٢’

 استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كمواد معاجلة؛ )د(
 ؛٢٠١٧للعام  االقتصاديفريق التقييم التقين و الرسائل الرئيسية املستمدة من تقرير  )ه(
 التخلص النهائي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛ )و(
 (:٢8/3الكفاءة يف استخدام الطاقة )املقرر  )ز(
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بشأن املعلومات اليت قدمتها األطراف عن  فريق التقييم التقين واالقتصاديتقرير  ‘١’
طاع التربيد وتكييف الفرص املتاحة لتحقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة يف ق

 اهلواء؛
مسائل متعلقة ابلدعم املايل والتقين من أجل حتقيق كفاءة استخدام الطاقة يف  ‘٢’

 ؛5من املادة  ١األطراف العاملة ابلفقرة 
 املتعلقة ابلبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي؛ األمانمعايري  )ح(

 اهليدروفلورية غري املدرجة يف املرفق واو من بروتوكول مونرتايل؛النظر يف مركبات الكربون  (ط)
وجلان  فريق التقييم التقين واالقتصاديلعضاء األو  الرؤساء املشاركنيترشيح وتعيني  )ي(

 اخليارات التقنية التابعة له؛
 :٢٠١8النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتايل لعام  )ك(

 أعضاء جلنة التنفيذ؛  ‘١’
 أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف؛ ‘٢’
 الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية؛ ‘3’

 مسائل االمتثال واإلبالغ اليت تنظر فيها جلنة التنفيذ. )ل(
 املسائل املتعلقة ابتفاقية فيينا: -5

 اتفاقية فيينا؛ تقرير االجتماع العاشر ملديري حبوث األوزون لدى األطراف يف )أ(
حالة الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة  )ب(

 ابتفاقية فيينا.
 مسائل أخرى. -6

، اتفقت األطراف على مناقشة مسألتني: )أ( املسائل املتصلة “مسائل أخرى”، 6ويف إطار البند  -١9
ومركبات ( HCFCs)بط بني مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ، اليت تغطي الروا٢8/٢من املقرر  8-6ابلفقرات 

يف منطقة البحر الكارييب  ٢٠١٧؛ و)ب( آاثر موسم األعاصري اليت وقعت يف عام (HFCs)الكربون اهليدروفلورية 
 على اجلهود املبذولة لتنفيذ معاهدات األوزون.

 األعمالتنظيم  - دال
 املعتاد وإنشاء أفرقة اتصال وفقاً ملا تستدعيه الضرورة.اتفقت األطراف على اتباع اإلجراء  -٢٠

 التقريران املاليان للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل، وميزانيتا الصندوقني -اثلثاً 
 UNEP/OzL.Conv.11/4الواثئق البند، هذا عند النظر يف  ،كان معروضًا على األطراف -٢١

التقارير ، إىل جانب امليزانيات املقرتحة، اليت تتضمن UNEP/OzL.Pro.29/4  و UNEP/OzL.Conv.11/4/Corr.1 و
 .UNEP/OzL.Pro.29/4/Add.1  و UNEP/OzL.Conv.11/4/Add.1يف الوثيقتني  املالية الواردة
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 امليزانيات املقرتحةواتفقت األطراف على أن تتبع ممارستها املعتادة، وأن تشك  ل جلنة للميزانية الستعراض  -٢٢
للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل، وأن تعد مشاريع مقررات بشأن املسائل  والتقارير املالية

 للجنة. ةك )أيرلندا( دور امليسر  كالر نيج أدتاملالية لالتفاقية والربوتوكول. و 
لصندوقني اب بشأن التقارير املالية وامليزانيات املتعلقةجلنة امليزانية مشاريع مقررات  ةميسر  ت، قدموبعد ذلك -٢3

لكي األطراف عليها وافقت و اجتماعات  ةيف ورقات غرف وردتاالستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل، 
 اجلزء الرفيع املستوى. أثناء وتُعت م دفيها  يُنظ ر

 املسائل املتعلقة بربوتوكول مونرتايل -رابعاً 
 جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل - ألف

 االقتصادي واملعنية بتجديد املواردو  التقين التقرير التكميلي الصادر عن فرقة العمل التابعة لفريق التقييم - 1
فريق التقييم ، الرئيسة املشاركة لفرقة العمل املعنية بتجديد املوارد التابعة لجانغقدمت السيدة شيكيو  -٢٤

فريق التقييم التقين ، والسيدة بيال مارانيون والسيد المبريت كوجيربز، الرئيسان املشاركان لالتقين واالقتصادي
ي يقيم احتياجات التمويل لتجديد موارد الصندوق الذ لفرقة العمل ، عرضًا عن التقرير التكميليواالقتصادي

، UNEP/OzL.Conv.11/2/Add.1-UNEP/OzL.Pro.29/2/Add.1)انظر  ٢٠٢٠-٢٠١8املتعدد األطراف للفرتة 
 .، من إعداد مقدمي العرضاملرفق السادس هلذا التقرير موجز للعرضالفرع ابء من املرفق األول(. ويرد يف 

 ا كلمة عن تقديرهم للتقرير وللعمل الذي قام به الفريق وفرقة العمل التابعة له.الذين ألقو  املمثلونوأعرب  -٢5
 فريق التقييم التقين واالقتصاديوأشار السيد كوجيربز، يف سياق إجابته على األسئلة اليت طُرحت، إىل أن  -٢6

اتبع الوالية اليت أسندها إليه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والثالثني، الذي عقد يف متوز/يوليه 
، بناء على املناقشات اليت أجريت يف فريق اتصال أثناء ذلك االجتماع. فعلى سبيل املثال، فيما يتعلق ٢٠١٧

ألنشطة املرحلة الثالثة من خطط إدارة التخلص  ٢٠٢٠-٢٠١8 يف فرتة الثالث سنوات يصفر مبستوى التمويل ال
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، طُلب إىل الفريق أن يعيد حساب االحتياجات من التمويل 

 .٢٠٢3-٢٠٢١ فرتة الثالث سنواتعلى أساس أتجيل مجيع أنشطة املرحلة الثالثة إىل 
طلب إليه أن أيخذ يف احلسبان التخلص التدرجيي املعجَّل من مركبات الكربون وابملثل، قال إن الفريق مل يُ  -٢٧

اهليدروكلورية فلورية أثناء إعداده للحساابت. ومع ذلك، أبرز عدد من املمثلني الصلة بني التخلص التدرجيي من 
ية، وكذلك التداخل بني مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلور 

املرحلة الثالثة املستقبلية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واملرحلة األوىل 
من التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل تعجيل التخلص التدرجيي 

دروكلورية فلورية. وأبرز ممثالن املنافع املرتتبة على تناول مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من مركبات الكربون اهلي
ومركبات الكربون اهليدروفلورية معاً من حيث فعالية التكلفة والكفاءة يف استخدام املوارد. وأشار عدد من املمثلني 

ل بناء القدرات ملساعدة البلدان يف التغلب على العقبات إىل ضرورة توفري املزيد من الدعم املايل أو الدعم يف جما
، أو ملواكبة استعداد البلدان للعمل ابألماناليت تواجهها يف إطار املرحلة الثانية، مبا يف ذلك يف التحدايت املتعلقة 

لتمكينية على التخلص التدرجيي املعجل والطوعي من مركبات الكربون اهليدروفلورية أو املشاركة يف األنشطة ا
قطاع اإلنتاج من أجل وقف استهالك مركبات  التعامل معاملتعلقة بتلك املركبات. وشدد أحد املمثلني على أمهية 

 الكربون اهليدروكلورية فلورية من مصدرها.
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، كان اجلدول الزمين ٢٠٢٠-٢٠١8 فرتة الثالث سنواتوأشار السيد كوجيربز إىل أنه يف غضون  -٢8
بات الكربون اهليدروكلورية فلورية هو التزام االمتثال الوحيد. ومل يُط لب إىل األطراف للتخلص التدرجيي من مرك

املزيد من التعجيل يف عملية التخلص التدرجيي. وشدد أحد املمثلني، يف معرض بيانه حلالة امليزانية غري العادية اليت 
دد األطراف قد استخدمت أرشد استخدام يواجهها بلده، على أمهية التأكد من أن املسامهات يف الصندوق املتع

ممكن، وأن املوارد احملدودة للصندوق قد استخدمت حسب األولوايت حبيث تتلقى البلدان األكثر احتياجاً الدعم 
الكايف. وسعى أيضًا إىل ضمان تقاسم األعباء املالية، معرابً عن خيبة أمله إزاء اخلسائر اليت حدثت نتيجًة آللية 

 ابتة يف السنوات األخرية. وأعرب عن رغبته يف استكشاف اخليارات املتاحة فيما يتعلق ابستخدامها.سعر الصرف الث
ورًدا على استفسار عن الفرق بني التمويل املرتبط ابألنشطة املقررة ومستوى التمويل املعتمد، قال السيد  -٢9

ألصلية خلطط العمل تصبح أكثر دقة كوجيربز إن من املمارسات املعتادة أن يكون هناك تباين ألن التقديرات ا
، ال يظهر منط للتباين ٢٠١٧-٢٠٠٠وتنقيًحا مبرور الوقت. ولكنه أشار إىل أنه استناداً إىل األرقام املقارنة للفرتة 

أو تقليل له مبرور السنوات. ولذلك رأى أن األمر ال يتعلق بعملية تعلم، وسيستمر حدوث التباين بسبب عوامل 
املائة زايدة أو نقصاانً تقع يف النطاق الذي وقعت  يف ١3.5يضاً أن قيمة عدم التيقن اليت تبلغ خمتلفة. وأوضح أ

 .٢٠١٧-٢٠٠٠لفرتة األعوام  -اليت هي أصاًل متوسطات  -فيه أغلبية النسب املئوية 
وعندما ُوجه إليه سؤال عن ختفيض التمويل للبلدان ذات حجم االستهالك غري املنخفض، أوضح أن  -3٠
بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية فلبات يف مبالغ التمويل املقررة واملعتمدة خالل فرتة ثالث سنوات كانت طبيعية. التق

 ،للصندوق املتعدد األطراف على متويل مشروع، ينخفض الرقم اإلمجايل املتعلق ابملشاريع املقررة مبقدار املبلغ املقرر
أتجل تنفيذ ومد مبقدار املبلغ املعتمد. وابملثل، إذا أتخرت املشاريع يف حني يزداد الرقم اإلمجايل للتمويل املعت

األنشطة املعتمدة إىل فرتة الحقة من فرتات الثالث سنوات، ينخفض املبلغ اإلمجايل للمشاريع املعتمدة يف فرتة 
 الثالث سنوات احلالية.

شاريع اليت ستنزلق من إحدى وقال إن الفريق وفرقة العمل ليس لديهما منهجية للتنبؤ بنوع وقيمة امل -3١
فرتات السنوات الثالث إىل الفرتة اليت تليها، رغم أن هذا حيدث دائماً. وقد مت حساب املشاريع املقررة واملعتمدة 

اليت يتعني أخذها يف االعتبار من أجل جتديد املوارد يف فرتة الثالث  ٢٠١٧-٢٠١5من فرتة الثالث سنوات 
ليل بياانت اللجنة التنفيذية ومقرراهتا. ولن تساعد هذه العملية يف التنبؤ على أساس حت ٢٠٢٠-٢٠١8سنوات 

 .٢٠٢3-٢٠٢١ابحلالة لفرتة الثالث سنوات  ٢٠٢٠-٢٠١8يف هناية فرتة الثالث سنوات 
وذكرت ممثلتان، إحدامها تتحدث ابسم جمموعة بلدان، املسائل اليت رأات أهنا مل تعاَل  ابلقدر الكايف يف  -3٢

اليت حتتاج إىل مزيد من التوضيح. وتتعلق هذه املسائل ابالفرتاضات واملنهجيات اليت استند إليها عدد التقرير أو 
من التقديرات يف التقرير التكميلي؛ وفعالية الكلفة كعامل من عوامل تقدير احتياجات التمويل؛ وتقديرات التمويل 

التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية  الالزم لتفادي استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية أثناء
من االختصاصات للتقرير؛ واحلاجة إىل التمييز بوضوح يف التقرير بني التمويل املتعلق مبركبات  3فلورية، وفقاً للفقرة 

مات عن األنشطة الكربون اهليدروكلورية فلورية وذلك املتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية؛ وتوفري املزيد من املعلو 
غري االستثمارية واألنشطة الداعمة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واألنشطة التمكينية ملركبات الكربون 

 اهليدروفلورية.
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واتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال يشرتك يف رائسته كل من سامويل ابري )بوركينا فاسو( ودافيندر  -33
يرلندا الشمالية(، ملواصلة مناقشة التجديد املقرتح للموارد، مع أخذ أانيا العظمى و اليل )اململكة املتحدة لربيط

 املسائل اليت أثريت يف املناقشة يف االعتبار.
 اجتماعات. ةيف ورقة غرف وردقدم الرئيس املشارك لفريق االتصال مشروع مقرر،  وبعد ذلك -3٤
املسامهة احملددة لبلده يف مشروع املقرر، وإن ظلت وذكر ممثل بيالروس أنه مل يتمكن من املوافقة على  -35

بيالروس ملتزمة التزامًا راسخًا بتنفيذ بروتوكول مونرتايل. فقد بذلت جهودًا مكثفة لالضطالع ابلتزاماهتا مبوجب 
الربوتوكول، مبا يف ذلك كوهنا أول بلد يف أورواب الشرقية يعتمد تشريعات وطنية للتخلص التدرجيي من املواد 

أطلعت األطراف األخرى على خربهتا، وأسهمت بوصفها جهة ماحنة يف الصندوق املتعدد قد ملستنفدة لألوزون. و ا
 5من املادة  ١األطراف. غري أن بيالروس، رغم أهنا ترغب يف مواصلة مساعدة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

لغ الكامل الذي ُخصص هلا، ابلنظر إىل احلالة من خالل الصندوق املتعدد األطراف، لن تتمكن من املسامهة ابملب
، من أن بيالروس ٢٠١6كيغايل يف عام   قة ابعتماد تعديلاالقتصادية الراهنة. وقال إنه حذر، أثناء املناقشات املتعل

. مسامهة طوعيةركبات الكربون اهليدروفلورية مبثابة ملالتدرجيي  ابلتخفيض هلا املتعلقةاملخصصة  املسامهةستعترب 
تشري، جتنباً لعدم  املقرروبناًء عليه، طلب إضافة حاشية متعلقة ببيالروس إىل جدول املسامهات املدرج يف مشروع 

دوالراً  ١٤١ ١6٧دوالر سنواًي واملبلغ املذكور يف اجلدول وقدره  ٧٧ ٠٠٠االمتثال، إىل أن الفرق بني مبلغ 
 .للصندوق املتعدد األطراف مسامهة طوعيةسنوايً، سيعترب 

ل زايدة وقالت ممثلة أذربيجان إهنا هي أيضًا تعترب املسامهة املخصصة لبلدها يف مشروع املقرر، اليت متث -36
 . وطلبت أن يعاد النظر فيها.عن املسامهات السابقة، غري ميسورة

. ١99٠وقال ممثل الوالايت املتحدة إن حكومته كانت أكرب املاحنني للصندوق املتعدد األطراف منذ عام  -3٧
لرغم من إنه يعرتف بوجود أتييد واسع ملشروع املقرر بني األطراف، فإن طلب امليزانية الذي قدمته حكومة بلده واب

ال يتناسب مع مستوى التمويل املتوخى يف القرار، ومازال الكونغرس يدرس  ٢٠١8إىل الكونغرس للسنة املالية 
الصندوق املتعدد األطراف ذات طابع طوعي وهي  مستوايت التمويل املذكورة. ومسامهات الوالايت املتحدة يف

ختضع لقرارات ختصيص االعتمادات اليت يتخذها الكونغرس. والوالايت املتحدة تعتقد أن املسائل اليت أاثرها وفده 
 أثناء مداوالت فريق االتصال ستتطلب أن تتناوهلا األطراف مبزيد من النظر مستقباًل.

االتصال واجه حتدايت كثرية، ولكنه استطاع أن يتغلب عليها بفضل والحظ عدد من املمثلني أن فريق  -38
 عاماً. 3٠الثقة اليت تبلورت ابلعمل معاً على مدى حنو بفضل وجود رغبة مشرتكة يف بلوغ حل توافقي و 

 واتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر لتناوله مبزيد من النظر أثناء اجلزء الرفيع املستوى. -39
 2020-201٨آلية سعر الصرف الثابت للفرتة متديد أجل  - 2

أشار الرئيس املشارك إىل أنه يف عدد من عمليات التجديد األخرية للموارد وافقت األطراف على استخدام  -٤٠
آلية سعر الصرف الثابت للمساعدة يف تيسري الدفع. وقد أعدت األمانة مشروع مقرر يف هذا الشأن 

(UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3 ً٢9هاء، مشروع املقرر -، الفرع اثلثا/.)]هاء هاء[ 
وأعربت واحدة من املمثلني عن أتييدها آللية سعر الصرف الثابت كوسيلة توفر القدرة على التنبؤ للبلدان  -٤١

املاحنة لكي تتمكن من وضع خمصصات مناسبة يف امليزانية يف املستقبل. ورغم أن السنوات األخرية قد شهدت 
 حقق الصندوق املتعدد األطراف مكاسب كبرية يف املاضي. وحيتمل أن تكون النتائج دورية.خسائر، فقد 
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وأعرب ممثل آخر، مع إقراره أبمهية آلية سعر الصرف الثابت ابلنسبة لبعض البلدان، عن خيبة أمله فيما  -٤٢
 يتعلق ابخلسائر املتكبدة وعن ضرورة إعادة النظر يف اآللية.

ئ ملناقشة التجديد، يف مشروع املقرر املتعلق واتفقت األطراف على أن ي -٤3 نظر فريق االتصال، الذي أُنش 
 آبلية سعر الصرف الثابت أيضاً.

ويف وقت الحق، أفاد الرئيس املشارك لفريق االتصال أبن الفريق مل يتمكن من بلوغ اتفاق بشأن مشروع  -٤٤
لكي يُنظ ر فيه اجتماعات. واتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر  ةمقرر، على النحو املبني يف ورقة غرف

 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. ويُعت م د
 تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية - ابء
 حالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل - 1

ئيسة املشاركة إىل أن األطراف تستعرض يف كل اجتماع حالة التصديق على معاهدات األوزون. أشارت الر  -٤5
، يف االجتماع املشرتك السابق، عندما حققت مجيع ٢٠١٤وقد اختذت األطراف مقرراً كهذا آخر مرة يف العام 

تظر تصديقاً واحداً أخرياً. معاهدات األوزون هدف التصديق العاملي عليها، ابستثناء تعديل بيجني، الذي كان ين
وأضافت أنه إبجناز تعديل كيغايل، ميكن لألطراف إحياء مقرر يسجل عدد األطراف اليت صدقت على معاهدات 

، ورد صك التصديق احلادي ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧األوزون، ويشجع على مزيد من التصديقات. ويف 
. ٢٠١9كانون الثاين/يناير   ١دخول التعديل حيز النفاذ يف  والعشرين على التعديل، األمر الذي حيقق شرط

الفرع ، UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3) مت إعدادمهاووجهت االنتباه إىل مشروعي املقررين اللذين 
 ]ألف ألف ألف[(./٢9]ألف ألف ألف[ و/١١مشروعا املقررين ألف، -رابعاً 
على تعديل كيغايل،  صدقت ابلفعلويف املناقشة اليت تلت ذلك، هنأ عدد من املمثلني األطراف اليت  -٤6

 وشجعوا األطراف األخرى على أن حتذو حذوها.
طراف ويف ضوء التغيريات املقرتحة على صياغة مشاريع املقررات، اتفقت األطراف على أن جتتمع األ -٤٧

 ع مقرر منقح.وتقدم مشرو  املهتمة على هامش االجتماع
 الوالايت املتحدة شفوايً مشاريع املقررات املنقحة. ممثل ويف وقت الحق، قدم -٤8
 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. لكي يُنظ ر فيها وتُعت م د مشاريع املقرراتواتفقت األطراف على إحالة  -٤9

التدمري  اتاملسائل املتصلة بتقنيمن بروتوكول مونرتايل، مبا يف ذلك  7اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  - 2
 للمواد املدرجة يف املرفق واو من بروتوكول مونرتايل

ذك رت الرئيسة املشاركة أبنه يف االجتماع التاسع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، أُنشئ فريق  -5٠
من بروتوكول  ٧اانت مبوجب املادة اتصال ملناقشة املسائل الناشئة عن تعديل كيغايل اليت هلا صلة ابإلبالغ عن البي

مونرتايل، مبا يف ذلك عملية البت يف تكنولوجيا تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية. واختتم فريق االتصال 
مناقشاته األولية بشأن مناذج االستمارات اخلاصة ابإلبالغ عن البياانت واملبادئ التوجيهية املرتبطة هبا وبشأن 

ملزائج واخلالئط اليت حتتوي على مركبات الكربون اهليدروفلورية. واتُف ق  على منح األطراف مهلة مسألة اإلبالغ عن ا
زمنية لتقدمي تعليقات تفصيلية. وأدرجت األمانة تلك التعليقات وطرحت جمموعة منقحة من االستمارات للنظر 

 .(UNEP/OzL.Pro.29/7)فيها 
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إلبالغ عن بياانت خط األساس لديداً: اجلدول الزمين وانقش فريق االتصال عدة مسائل أخرى، وهي حت -5١
؛ واإلبالغ عن التجارة مع غري 5من املادة  ١ف العاملة ابلفقرة األطرا بواسطةملركبات الكربون اهليدروفلورية 

ومركبات  (HCFC-141) ١٤١-األطراف؛ والقيم احملتملة لالحرتار العاملي ملركبات الكربون اهليدروکلوروفلورية
؛ واعتماد تكنولوجيا تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، اليت (HCFC-142) ١٤٢-الکربون اهليدروکلوروفلورية

-UNEP/OzL.Conv.11/3)اقرُتح بشأهنا مشروع مقرر ُأحيل إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف للنظر فيه 

UNEP/OzL.Pro.29/3 ألف[(./٢9، مشروع املقرر اثنياً ، الفرع[ 
 مركبات واتفقت األطراف على توجيه الدعوة جمدداً إىل فريق االتصال املعين ابإلبالغ عن البياانت وتدمري -5٢

يف رائسته  ويشاركخالل االجتماع التاسع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، الكربون اهليدروفلورية املنشأ 
 ا(، ملواصلة مناقشاته، مبا يف ذلك بشأن مشروع املقرر.مارتن سريويس )كندا( ومارغريت آنيو )أوغند

أفاد الرئيس املشارك لفريق االتصال أبن الفريق متكن من بلوغ اتفاق بشأن مشروع مقرر  وبعد ذلك -53
اجتماعات. واتفقت األطراف على  ةيف ورقة غرف رد مركبات الكربون اهليدروفلورية، يمتعلق بتكنولوجيات تدمري

 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. لكي يُنظ ر فيه ويُعت م دإحالة مشروع املقرر 
متاماً، رغم إحرازه تقدمًا جيدًا بشأن بنود  هأبن فريق االتصال مل يستطع أن خيتتم مناقشات وأفاد أيضاً  -5٤

بند يف جدول أعمال االجتماع األربعني للفريق أخرى مدرجة يف جدول أعماله، ولذلك فإنه يقرتح أن يُدر ج ال
العامل املفتوح العضوية. وجتدر اإلشارة إىل أن الفريق مل يتمكن من اخللوص إىل نتيجة بشأن إدراج البياانت املتعلقة 

وجود أخطاء يف الفريق . وقد الحظ 6يف استمارة البياانت  (HFC-23) ٢3-مبركبات الكربون اهليدروفلورية
 ١٢3-يسومريات املشرتكة ملركبات الكربون اهليدروفلوريةة على إحداث االحرتار العاملي لألتعلقة ابلقدر امل القيم

(HFC-123) ١٢٤-ومركبات الكربون اهليدروفلورية (HFC-124) يف املرفق واو يف  خطأً ، اليت نُق ل ت من مكاهنا
إىل املرفق واو يف االستمارات والتعليمات  كيغايل. واتفق الفريق كذلك على ضرورة حذف مجيع اإلشارات  تعديل

املتعلقة ابإلبالغ عن التجارة يف املواد اخلاضعة للمراقبة مع الدول غري األطراف. غري أنه مل ينه مناقشاته بشأن 
 .5من املادة  ١اجلدول الزمين لإلبالغ عن بياانت خط األساس لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

البند سيدرج يف جدول أعمال االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح واتفقت األطراف على أن  -55
العضوية، وأن الفريق العامل سيقرر أفضل السبل للمضي قدماً بعد ذلك. واقرتح الرئيس املشارك أن تدرج األمانة 

 مالحظات فريق االتصال عند إعداد الواثئق ذات الصلة هلذا االجتماع.
 من بروتوكول مونرتايل 2ابإلعفاءات من أحكام املادة املسائل املتصلة  - جيم

 201٨الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري لعام  - 1
أشار الرئيس املشارك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية قد استمع يف اجتماعه التاسع والثالثني إىل  -56

مه وتوصياته فيما خيص الطلب الذي تقدمت به الصني بشأن تقيي فريق التقييم التقين واالقتصاديعرض قدمه 
طنًا من مادة رابع كلوريد الكربون، ألغراض االستخدام الضروري يف اختبارات الكشف عن النفط  65إلعفاء 

والشحم واملركبات اهليدروكربونية النفطية يف املاء. وقد أحال الفريق العامل مشروع مقرر تقدمت به الصني يف هذا 
، الفرع UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3)ىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف للنظر فيه الشأن إ

 ]ابء[(./٢9، مشروع املقرر اثنياً 
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والحظ ممثل الصني أن مشروع املقرر ال يزال يتضمن نصاً يود مناقشته مع األطراف املعنية ابألمر. وأثىن  -5٧
 جهود إلجياد بدائل لذلك االستخدام اخلاص لرابع كلوريد الكربون.عدة ممثلني على الصني ملا بذلته من 

 واتفقت األطراف على أن جتتمع األطراف املعنية على هامش االجتماع وأن تتقدم مبشروع مقرر منقح. -58
 رد يف ورقة غرفة اجتماعات.يوبعد ذلك، قدم ممثل الصني مشروع مقرر عن املوضوع،  -59
 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. لكي يُنظ ر فيه ويُعت م دواتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر  -6٠

 2019و 201٨الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج للعامني  - 2
أشار الرئيس املشارك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية قد استمع يف اجتماعه التاسع والثالثني إىل  -6١

ألغراض عفاء مواد إل ترشيحاتبشأن استعراضه األويل لستة  فريق التقييم التقين واالقتصاديرض قدمه ع
معلومات  قدمت عدة أطراف متقدمة برتشيحاتتقدمت هبا مخسة أطراف. ومنذ ذلك احلني،  االستخدام احلرج

 إضافية إىل الفريق، وأجريت مناقشات ثنائية، واجتمع الفريق إلجراء تقييم هنائي لطلبات إعفاء املواد. 
وقد م الرئيسان املشاركان للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، حممد بصري وإاين بورتر، عرضًا عن  -6٢

الفرع ألف خمن ام احلرج لربوميد امليثيل. ويرد يف االستخد ألغراضعفاء اإل ترشيحاتالتوصيات النهائية بشأن 
 .من إعداد مقدمي العرض ،املرفق السادس هلذا التقرير موجز للعرض

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، قال ممثل أسرتاليا إنه فيما خيص تعليقات جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل  -63
لذي تقدم به بلده، فإن حكومته قد عملت على حنو جيد مع ااالستخدام احلرج  ألغراضعفاء اإل ترشيحبشأن 

تغتنم الفراولة؛ وأعرب عن أمله يف أن شتالت اللجنة لسنوات عديدة يف مسألة استخدام بروميد امليثيل يف زراعة 
للتوصل إىل فهم أعمق ، ٢٠١8، يف اجتماعها املقبل الذي سُيعقد يف أسرتاليا يف آذار/مارس الفرصة اللجنة

دايت اليت يواجهها بلده. وشدد على أن كال من احلكومة والقطاع الصناعي يف أسرتاليا ملتزمان التزاماً كامالً لتحل
بتطوير بدائل فعالة لربوميد امليثيل، وأنه قد مت تكريس قدر كبري من الوقت واملوارد لبذل جهود حبثية لتحقيق هذه 

لحدود القصوى واحلدود الدنيا لمواصفات  تشمل، اليت الغاية. وقد اتسمت العملية التنظيمية األسرتالية
 لالستخدامات، أبهنا صارمة مبا يكفل مالءمة املواد الكيميائية لصحة اإلنسان وللبيئة.

ويف معرض امتنان ممثل كندا وتوجيهه الشكر إىل جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل الضطالعها بتقييم  -6٤
عفاء الذي تقدم به بلده، أعرب عن قلقه إزاء عدد من التعليقات اليت أبدهتا اللجنة. وأوضح أن جزيرة اإل ترشيح

تتميز من بني املقاطعات الكندية أبهنا فريدة من نوعها، حيث تعتمد على  (Prince Edward Island)األمري إدوارد 
لصاحلة الشرب، مما يفسر سبب السماح ابستخدام بروميد املياه اجلوفية ابعتبارها املصدر الوحيد إلمدادها ابملياه ا

الفراولة وعدم السماح ابستخدام الكلوروبكرين. ورغم أن ذلك يشكل عائقاً تنظيمياً أمام اعتماد  لشتالتامليثيل 
حكومة املقاطعة للبدائل، فإهنا متارس حقوقها كاملة يف تقرير أفضل السبل حلماية صحة مواطنيها. وأضاف أن 

مة بلده تبذل جهوداً كبرية للحد من استخدام بروميد امليثيل. وقال إن مشروعاً حبثياً ميتد لعدة سنوات، من حكو 
شأنه أن يؤدي إىل خفض كبري يف استخدام هذه املادة، يسري على حنو جيد، وبوسعه أن يقدم نتائج مؤقتة إىل 

 اللجنة.
ألنظمة الوطنية واحمللية اليت وضعت ألسباب وقال ممثل آخر إن هناك حاجة إىل احرتام السياسات وا -65

االستخدام احلرج جيب أن ُتؤخذ يف االعتبار  ألغراضعفاء لإل ترشيحوجيهة. وأضاف أن الظروف الفردية لكل 
 وأن حتظى مبراعاة اتمة.
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وتكلم أحد املمثلني ابسم جمموعة من البلدان، فأشار إىل أن تلك البلدان قد متكنت من إهناء استخدام  -66
، مما يدل على وجود بدائل هلذه املادة يف كل الظروف. وهنأ ٢٠١٠روميد امليثيل يف مجيع التطبيقات يف عام ب

الستخدام احلرج يف األعوام املقبلة، وحث ألغراض اعفاء لإلأخرى ترشيحات الصني على قرارها بعدم التقدم أبي 
ة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل. وأعرب عن أمله يف مجيع األطراف األخرى على اعتماد البدائل اليت اقرتحتها جلن

، أن لديها 5من املادة  ١، الذي يقضي أبن ُتظهر األطراف غري العاملة ابلفقرة 9/6أن االشرتاط الوارد يف املقرر 
عفاء اإل اتترشيحبرامج حبثية قائمة لتطوير بدائل وخيارات لربوميد امليثيل ونشرها، سُيؤخذ يف االعتبار عند تقييم 

 ستخدام احلرج يف املستقبل.ألغراض اال
 وبعد ذلك، قدم ممثل أسرتاليا، ابسم كندا أيضاً، مشروع مقرر عن املوضوع، ورد يف ورقة غرفة اجتماعات. -6٧
 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. لكي يُنظ ر فيه ويُعت م دواتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر  -68

 اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلةاستخدام املواد  - دال
أشار الرئيس املشارك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية قد نظر يف اجتماعه التاسع والثالثني يف  -69

وجلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية التابعة له، أبن حُتذف  فريق التقييم التقين واالقتصاديالتوصية الصادرة عن 
، وأن حُتذف اإلشارة ٢3/٧واد اليت ُتستخدم بوصفها عوامل معاجلة، من اجلدول ألف من املقرر ثالثة بنود من امل

يف اجلدول. وقدم االحتاد األورويب مشروع مقرر للنظر فيه، وهو مشروع املقرر  ٤إىل الوالايت املتحدة من البند 
-UNEP/OzL.Conv.11/3)ر فيه الذي أحاله الفريق العامل إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف لينظ

UNEP/OzL.Pro.29/3 دال[(./٢9، مشروع املقرر اثنياً ، الفرع[ 
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، هنأ أحد املمثلني األطراف على ما أحرزته من تقدم يف ختفيض عدد  -٧٠

استخداماً.  ١١إىل  ،استخداماً، ويف حالة املوافقة على التوصية ١٤إىل  ٤٤استخدامات عوامل املعاجلة، من 
والحظ أحد املمثلني أن أحد االستخدامات املتبقية يف القائمة، وهو رابع كلوريد الكربون املستخدم الستعادة 

، حيث تتوافر بدائل ٢٠١٠الكلور عن طريق امتصاص غاز العادم من الكلور القلوي، قد انتهت يف بلده يف عام 
 عن استخدامه.

ع يف  ةاالحتاد األورويب مشروع مقرر منقح، يرد يف ورقة غرفوبعد ذلك، عرض ممثل  -٧١ اجتماعات، ُوض 
صيغته النهائية بعد إجراء مناقشات غري رمسية مع األطراف املهتمة. ويف حالة اعتماد املقرر، سيجري حتديث 

واد ، وستحث األطراف على حتديث املعلومات اخلاصة هبا عن استخدام امل١٠/١٤اجلدول ألف من املقرر 
أن يقدم تقريرًا عن التطبيقات  فريق التقييم التقين واالقتصادياخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة، وسُيطلب إىل 

 الصناعية ألي من أنواع التكنولوجيا البديلة اليت تستخدمها األطراف يف العمليات املدرجة يف اجلدول ألف.
 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. يه ويُعت م دلكي يُنظ ر فواتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر  -٧٢

 2017للعام  فريق التقييم التقين واالقتصاديالرسائل الرئيسية املستمدة من تقرير  - هاء
أشار الرئيس املشارك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية قد نظر خالل اجتماعه التاسع والثالثني يف  -٧3

، اليت تتعلق إحداها بتوافر اهلالوانت ٢٠١٧لعام  فريق التقييم التقين واالقتصاديالرسائل الرئيسية الواردة يف تقرير 
. ووفقًا ملا أفادت به جلنة اخليارات التقنية ٢6/٧استجابة للمقرر  املستخلصةاملستعادة أو املعاد تدويرها أو 

خزون املتاح حىت التاريخ املقدر للطريان املدين، ورمبا ال يدوم امل ١3٠١للهالوانت، ال يوجد ما يكفي من اهلالون 
. وبعد مناقشات غري رمسية، اتُفق على أن تناقش املسألة مرة أخرى خالل االجتماع ٢٠35لنفاده حبلول عام 

 التاسع والعشرين لألطراف.
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ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، بعد أن قدم ممثل االحتاد األورويب معلومات مستكملة عن العمل الذي  -٧٤
 فرتة ما بني الدورات، مبا يف ذلك بشأن مشروع مقرر، رحب عدة ممثلني ابجلهود اليت يبذهلا االحتاد اضطلع به يف

األورويب وجلنة اخليارات التقنية للهالوانت. واقرتح أحد املمثلني أنه نظراً الحتمال استنفاد مستودعات اهلالوانت، 
 بل والتشجيع على التجارة فيها عوضاً عن ذلك.ميكن تشجيع األطراف على عدم تدمري أي هالوانت مستعملة، 

واتفقت األطراف على أن جتتمع األطراف املعنية على هامش االجتماع ملناقشة مشروع املقرر الذي يعده  -٧5
 االحتاد األورويب.

ويف وقت الحق، عرض ممثل االحتاد األورويب، متحداثً أيضاً ابسم الوالايت املتحدة، مشروع مقرر قدمه  -٧6
ويرد يف ورقة غرفة اجتماعات، وهو مشروع أعد بعد إجراء مناقشات مع األطراف املهتمة وجلنة اخليارات  الطرفان،

. ويف حالة اعتماد املقرر، سيطلب هذا الصدديف  التقنية للهالوانت، اليت تواصلت مع منظمة الطريان املدين الدويل
أن يواصل التنسيق مع منظمة الطريان املدين الدويل جلمع املعلومات بشأن  فريق التقييم التقين واالقتصاديإىل 

تطوير واعتماد بدائل الستخدام اهلالوانت يف جمال الطريان املدين، واستكشاف إمكانية تشكيل فريق عامل مشرتك 
، واالنبعااثت املستخدمةمع منظمة الطريان املدين الدويل لدراسة الكميات احلالية واملستقبلية املتوقعة للهالوانت 

املرتبطة هبا، وأي إجراءات ميكن اختاذها للتقليل منها، والفرتة احملتملة قبل استنفاد األرصدة القائمة منها. وسُيطل ب 
أن يقدم تقريراً عن أعمال الفريق العامل املشرتك، إذا أنشئ، قبل االجتماع  فريق التقييم التقين واالقتصاديأيضاً إىل 

لألطراف والدورة األربعني جلمعية منظمة الطريان املدين الدويل، للنظر فيه واحتمال اختاذ مزيد من  الثالثني
اإلجراءات بشأنه. وابإلضافة إىل ذلك، ستدعى األطراف لكي تقوم على أساس طوعي إبعادة تقييم قيودها 

ستعادة أو املعاد تدويرها أو املستخلصة الوطنية على االسترياد والتصدير هبدف تيسري استرياد وتصدير اهلالوانت امل
اهلالوانت. وستشجع أيضًا على االمتناع عن إتالف اهلالوانت غري امللوثة اليت تستعاد  هذهوإدارة املخزوانت من 

أو يعاد تدويرها أو تستخلص قبل أن تنظر يف احتياجاهتا الوطنية واالحتياجات العاملية املستقبلية الطويلة األجل 
الوانت. والحظ أن كميات اهلالوانت املستعملة تنتج بوجه خاص من عمليات تكسري السفن، األمر الذي إىل اهل

 قد يكون مفيداً يف املستقبل.
، ١٢١١والحظ أحد املمثلني أن بعض البلدان، مبا فيها بلده، لديها خمزوانت مستعملة من اهلالون  -٧٧

 يف مشروع املقرر.ويعين ذلك أنه ميكن إدراج إشارة إىل توافر املادة 
 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. لكي يُنظ ر فيه ويُعت م دوبعد ذلك، اتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر  -٧8

 التخلص التدرجيي النهائي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية - واو
أشارت الرئيسة املشاركة إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية قد استمع يف اجتماعه التاسع والثالثني  -٧9

، حيدد فيه االحتياجات املمكنة ٢8/8استجابة للمقرر  فريق التقييم التقين واالقتصاديإىل عرض أعده وقدمه 
، وكذلك يف قطاع ٢٠٢٠واء بعد عام قطاع التربيد وتكييف اهلل ات الصيانةلالستخدامات األساسية وخدم

احلماية من احلرائق وتطبيقات املذيبات ذات األدوار املتخصصة. وقالت إن الفريق العامل أحال مشروع مقرر 
-UNEP/OzL.Conv.11/3)بشأن هذه املسألة لينظر فيه االجتماع التاسع والعشرون لألطراف 

UNEP/OzL.Pro.29/3 جيم[(./٢9، مشروع املقرر اثنياً ، الفرع[ 
 واتفقت األطراف على إحالة املسألة إىل مناقشات غري رمسية بني األطراف املعنية ملزيد من النظر. -8٠
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ويف وقت الحق، عرض ممثل الوالايت املتحدة، الذي حتدث أيضاً ابسم أسرتاليا وكندا والياابن، مشروع  -8١
 مقرر منقح، يرد يف ورقة غرفة اجتماعات.

 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. لكي يُنظ ر فيه ويُعت م دواتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر  -8٢
 (2٨/3الكفاءة يف استخدام الطاقة )املقرر  - زاي
بشأن املعلومات اليت قدمتها األطراف عن الفرص املتاحة لتحقيق  فريق التقييم التقين واالقتصاديتقرير  - 1

 الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء
 فريق التقييم التقين واالقتصاديإىل  ٢8/3صرح الرئيس املشارك أبن األطراف قد طلبت يف املقرر  -83

اقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات استعراض الفرص اجلديدة لتحقيق الكفاءة يف استخدام الط
 .غري العينيةاحلرارية ذات الصلة ابلتحول إىل البدائل املراعية للمناخ مبا يف ذلك اخليارات 

وقدم الرئيسان املشاركان للفريق العامل املعين ابلكفاءة يف استخدام الطاقة، روبريتو بيكسوتو وآشلي  -8٤
ق السادس هلذا التقرير موجز للعرض، من إعداد املرفالفرع جيم من ق. ويرد يف وودكوك، عرضًا عن تقرير الفري

 .مقدمي العرض
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب عدد من املمثلني عن تقديرهم لعمل الفريق، وخباصة يف ظل قيود  -85

مفيدًا لتحديد املسائل اجلوهرية الوقت وضيق املوارد اليت واجهها. وقال عدد منهم إن التقرير األويل ميثل إطارًا 
ونقطة انطالق ملواصلة تناول القضااي األكثر حتديدًا اليت تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، مع مراعاة جماالت 

 االهتمام املتنوعة واألولوايت املختلفة لألطراف.
، ٢8/3عليها يف املقرر وصرح عدد من املمثلني أنه مع التسليم أبن التقرير قد أعد وفقاً للوالية املنصوص  -86

فإن حمتواه عام جداً ويفتقر إىل التفاصيل الكافية بشأن البدائل العملية مبا يف ذلك تطبيقات درجات احلرارة احمليطة 
العالية. فقال أحدهم إن إدراج الفرص املتعلقة ابلسياسات واألنظمة واملعلومات، واحلوافز املالية واحلوافز ذات 

داخل التقرير خيرج عن نطاق بروتوكول مونرتايل؛ وأن الرتكيز كان ينبغي أن ينصب بدالً  الصلة كمجاالت عريضة
من ذلك على احللول التقنية وكفالة أن التكنولوجيا اجلديدة حتقق الكفاءة يف استخدام الطاقة وتتاح بسهولة وتتسم 

. وأضاف أن تنظيم األمانشواغل إىل أيضاً  هتويل االنتباابجلدوى من الناحية التجارية وتراعي االعتبارات البيئية، و 
من  ١حلقة عمل تقنية تتناول هذه املسائل من شأنه أن يكون مفيداً. وقال ممثل آخر إن األطراف العاملة ابلفقرة 

حتتاج إىل املعلومات احملددة اليت متكنها من حتديد األهداف ووضع االسرتاتيجيات واختاذ القرارات بشأن  5املادة 
ئل اليت تتعلق ابلكفاءة يف استخدام الطاقة. وصرح ممثل اثلث أنه عند تقييم أي احللول التكنولوجية البديلة املسا

ينبغي اعتمادها، فإن املؤشر األكثر وضوحاً هو الكفاءة يف استخدام الطاقة األمر الذي يعين ضمناً تطوير أشكال 
ذا الرتكيز من شأنه أن حيفز التنافس بني املصنعني ويشجع حالياً. وه املتاحةمن التكنولوجيا أكثر كفاءة من تلك 

 على االبتكار ويوسع نطاق خيارات التكنولوجيا.
ويف سياق التطلع إىل املستقبل، صرح أحد املمثلني أبنه يلزم قدر أكرب من املعلومات بشأن كيفية احملافظة  -8٧

داث االحرتار العاملي وحتسني تلك الكفاءة، على إحاملنخفضة القدرة ذات على كفاءة استخدام الطاقة للبدائل 
. وسيكون من املفيد استكمال أعمال الفريق وموارده وقدراته خبربات ٢8/٢من املقرر  ٢٢مبا يتمشى مع الفقرة 

إضافية لدعم األعمال املستقبلية املتعلقة هبذه املسألة وميكن القيام بذلك من خالل إنشاء فرقة عمل اتبعة للفريق 
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لكفاءة يف استخدام الطاقة، وذلك بغرض االستفادة من أفضل املعارف املتاحة لتوجيه عمل األطراف دون املعين اب
 خلق أعباء مالية إضافية. وأعرب عدد من املمثلني اآلخرين عن أتييدهم هلذا املقرتح.

ذلك لضمان وقال أحد املمثلني إنه ينبغي إيالء مزيد من االعتبار لدور الرتكيب والصيانة السليمني و  -88
استمرار تشغيل املعدات املـُركبة ابلكفاءة اليت صممت هلا أو مبا يقرب منها، مع إجراء املزيد من التحليل للمنافع 
املشرتكة اليت تنتج عن الكفاءة يف استخدام الطاقة، مبا يف ذلك املكاسب االقتصادية اليت ميكن جنيها من تقليل 

القيمة اليت ميكن جنيها من تعديل مزيج الطاقة إلضفاء املزيد من األمهية  استهالك الطاقة. وأشار ممثل آخر إىل
يف احلسبان عند أيضًا ن مبدأ املسؤولية املمتدة للمنت ج ينبغي أن يؤخذ إعلى املصادر املتجددة. وقال ممثل آخر 

ذكر أحد املمثلني أنه من النظر يف كفاءة استخدام الطاقة، ومن املهم كذلك إعطاء املزيد من االهتمام للتدريب. و 
 املهم للغاية احملافظة على كفاءة استخدام الطاقة أثناء فرتة االنتقال إىل تكنولوجيا بديلة.

يف رعاية حلقة عمل بشأن تكنولوجيا اشرتك وقال أحد املمثلني إن بلده، إىل جانب خمتلف الشركاء،  -89
يت تعزز الكفاءة يف استخدام الطاقة. وأضاف أن تكييف اهلواء، حيث أبرزت العروض اخليارات التكنولوجية ال

الكفاءة يف استخدام الطاقة مسألة معقدة وتشتمل على العديد من العناصر اليت تعترب غالباً خارج نطاق بروتوكول 
مونرتايل، األمر الذي جيعل من املهم ابلنسبة لألطراف أن تناقش وأن حتاول التوصل إىل اتفاق بشأن جماالت 

أنواع التدخالت ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة اليت ميكن النظر فيها يف ضوء الربوتوكول، مع عدم الرتكيز و 
 الشرود بعيداً عن واليته أو جماالت خربة األطراف.

وقال أحد املمثلني، متحداثً ابسم جمموعة من البلدان، إن من املفيد احلصول على معلومات إضافية يف  -9٠
دة األطراف على تقييم قدراهتا على حتقيق كفاءة استخدام الطاقة، مبا يف ذلك املكوانت عدد من اجملاالت ملساع

وتصميمها؛ وختطيط نظم التربيد وتصميمها؛ واملكاسب احملتملة للنظم البديلة؛ وتقليل التسرب وذلك عن طريق 
تستحق تناوهلا ابملزيد من  حتسني الصيانة. أما املسائل األخرى ذات الصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة واليت

النظر والبحث فتشمل دور العوامل اخلارجية مثل الظروف املناخية؛ ودور سياسات التمكني، مثل عمليات الشراء 
وشركات خدمات الطاقة املراعية للبيئة؛ ووسم املنتجات. ويلزم أن تنظر األطراف أيضًا يف البياانت اليت حتتاجها 

قرارات أكثر استنارة يف املستقبل، وكذلك يف املسامهات اليت ميكن أن تقدمها  لكي يتمكن الفريق من اختاذ
 املنظمات األخرى العاملة يف هذا اجملال.

ورد الرئيسان املشاركان للفريق العامل املعين ابلكفاءة يف استخدام الطاقة على القضااي اليت أُثريت أثناء  -9١
أثناء مداوالته. واعرُتف أبن  ٢8/3مل سعى إىل االلتزام بروح املقرر املناقشة. فصرح السيد وودكوك أبن الفريق العا

التقرير ميثل خطوة أوىل آمنة نسبيًا يف جمال جديد ابلنسبة لألطراف والفريق على حد سواء. وميكن للفريق القيام 
اف. وفيما يتعلق مبسألة مبزيد من العمل بشأن السيناريوهات األكثر تفصياًل استناداً إىل الوالية اليت متنحها األطر 

املنافع املشرتكة، فإن العالقة بني الكفاءة يف استخدام الطاقة واملنافع األخرى ليست دائمًا مباشرة، كما حيدث 
عندما تؤدي زايدة الطلب على املنتجات ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة إىل اخنفاض أسعارها، األمر الذي 

مث يزيد من استهالك الطاقة. وأقر ابملنافع اليت ستجىن من ممارسات الصيانة يؤدي بدوره إىل تقوية الطلب ومن 
السليمة. وردًا على سؤال بشأن املسؤولية املمتدة للُمنت ج، قال إنه على الرغم من ضرورة مساءلة املنتجني، فهم 

 عموماً حريصون على حتسني الكفاءة وعلى حفز االبتكار التكنولوجي.
إن مشاريع كثرية ختترب حالياً البدائل لظروف درجات احلرارة احمليطة العالية ابستعمال  وقال السيد بيكسوتو -9٢

الكفاءة يف استخدام الطاقة كمؤشر، ويتاح اآلن االطالع على نتائج تلك االختبارات، وهذا ميثل إضافة إىل 
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اءة يف استخدام الطاقة لدى املعارف اليت تراكمت حول هذا املوضوع. ورداً على سؤال عن املستوايت األقل للكف
، قال إن العوامل املسببة تشمل عدم وجود نُظم حمددة تبني احلد األدىن 5من املادة  ١األطراف العاملة ابلفقرة 

 ألداء الطاقة، وتكاليف املعدات األكثر كفاءة.
 أحاطت األطراف علماً ابملعلومات املقدمة. -93

من  1أجل حتقيق كفاءة استخدام الطاقة يف األطراف العاملة ابلفقرة مسائل متعلقة ابلدعم املايل والتقين من  - 2
 5 املادة

أشار الرئيس املشارك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية أثناء اجتماعه التاسع والثالثني كان قد حبث  -9٤
ع التاسع مشروعي مقررين حول هذا املوضوع مت دجمهما يف مشروع مقرر واحد ُأحيل لكي ينظر فيه االجتما 

 ]هاء[(./٢9، الفرع اثنياً، مشروع املقرر UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3)والعشرون لألطراف 
وأاثر كثرٌي من املمثلني من بينهم ممثل يتحدث ابسم جمموعة من البلدان مسألة دور بروتوكول مونرتايل  -95

تفقوا على أنه ابلنظر إىل اتساع وتعقد هذا املوضوع، والصندوق املتعدد األطراف يف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وا
ركبات الكربون اهليدروفلورية ملالتدرجيي  اخلفضفإنه ينبغي للمناقشة أن تركز على كفاءة استخدام الطاقة يف سياق 

 مبوجب تعديل كيغايل.
وأشار معظم الذين تناولوا الكلمة إىل اهتمامهم مبواصلة مناقشة مشروع املقرر يف فريق اتصال. وساد  -96

أتييد عام حللقة العمل املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة اليت اقرُتحت يف مشروع املقرر، وطالب ممثالن بعقد هذه 
حلقة العمل  وتستطيع. ٢٠١8العضوية يف متوز/ يوليه  احللقة ابلتزامن مع االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح

هذه أن تزود األطراف بقدر أكرب من املعلومات بشأن كفاءة استخدام الطاقة وتصبح أساسًا الختاذ املقررات 
املتعلقة بكيفية تناول كفاءة الطاقة يف إطار بروتوكول مونرتايل. وصرح ممثل يتحدث ابسم جمموعة من البلدان أبنه 

، وأنه ينبغي وضع كفاءة الطاقة أيضًا على فريق التقييم التقين واالقتصاديغي حللقة العمل أن تتناول والية ينب
جدول أعمال اجتماعات الشبكة اإلقليمية. وطلبت ممثالن آخران إجراء مناقشة بشأن نطاق حلقة العمل؛ وحذر 

 به يف هناية املطاف. أحدمها من استباق احلكم على النهج الذي قد تود األطراف األخذ
وبينما أعرب عدد من املمثلني عن دعمهم إلجراء املناقشات ضمن فريق اتصال فقد أاثروا أيضاً بعض  -9٧

حذر أحدهم من أن مشروع املقرر بصورته احلالية يبدو أنه يعطي حكماً مسبقاً على النهج الذي تتبعه و . الشواغل
ح ضمن سياق عملية جتديد املوارد، على قرت  يُ  هيبدو أنتقدير التكاليف فاألطراف جتاه كفاءة استخدام الطاقة: 

الرغم من أنه ال ميكن تقدمي متويل لكفاءة الطاقة ألنه ال توجد التزامات ابالمتثال ترتبط بذلك. وابملثل، أشارت 
جيا اليت هتدف إىل إىل أن اللجنة التنفيذية كانت قد قررت يف وقت سابق أن عمليات تطوير التكنولو  أخرى ممثلة

حتسني كفاءة استخدام الطاقة غري مؤهلة للحصول على التمويل، قائلة إنه جيب على األطراف أن تقرر أواًل ما 
إذا كان ينبغي متويل التحسينات التكنولوجية الرامية إىل تعزيز كفاءة الطاقة وما إذا كان جيب استثمار الوقت يف 

األخرى اليت أُعرب عنها أن كفاءة الطاقة ُمدرجة ابلفعل  الشواغلف. ومن بني مناقشة املبادئ التوجيهية للتكالي
، األمر الذي يعين أن عرضها على اجتماع األطراف ٢8/٢على جدول أعمال اللجنة التنفيذية مبوجب املقرر 

تفسريات ، مما ميكن أن ُيشري إىل ٢8/٢سيسفر عن مناقشة موازية، وأن مشروع املقرر خيرج عن نطاق املقرر 
 خمتلفة للتوجيهات الواردة يف ذلك املقرر.

ونصح عدد من املمثلني، منهم ممثل يتحدث ابسم جمموعة من البلدان، ابتباع هنج موزون جتاه الكيفية  -98
ينبغي أن تعترب املناقشة أولية بدرجة عالية وأن تبدأ و اليت ميكن هبا تناول كفاءة الطاقة يف إطار بروتوكول مونرتايل. 
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يع املعلومات لضمان فهم األطراف الكامل جلميع القضااي وأهنا يف وضع يسمح هلا ابختاذ قرارات مستنرية. بتجم
ومن املهم بصفة خاصة إجراء استعراض عام للمؤسسات األخرى العاملة يف جمال كفاءة استخدام الطاقة مثل 

ويلها، إىل جانب املعايري واملنهجيات اليت قدمتها مرفق البيئة العاملية والبنك الدويل مبا يشمل أنشطتها وبراجمها ومت
لوضع تدابري كفاءة استخدام الطاقة. ويف هذا الصدد أوضح أحد املمثلني أن كفاءة الطاقة للمعدات عنصر منعزل 
ضمن القضية األوسع نطاقاً املتعلقة ابلكفاءة الكلية للمباين، واليت تضم عوامل كثرية تقع خارج اختصاص اجتماع 

طراف. أما اجملاالت املقرتحة األخرى اليت ميكن مجع املعلومات فيها، سواء عن طريق حلقة عمل أو بواسطة األ
التكاليف والوفورات و الفوائد البيئية احملتملة؛ و فتتمثل يف التكنولوجيا واملمارسات؛  ،فريق التقييم التقين واالقتصادي

ة اليت ميكن أن تدعم الكفاءة املعززة يف استخدام الطاقة، بسبل من احملتملة؛ وطرائق التمويل؛ وأوجه التآزر احملتمل
بينها االنتقال إىل البدائل املستدامة؛ وجوانب الكفاءة يف استخدام الطاقة من الرتكيب والصيانة؛ والفوائد التارخيية 

 الصندوق املتعدد األطراف.الذي قدمه لكفاءة استخدام الطاقة احملققة من خالل الدعم 
كمؤيد ملشروع   متحداثً أشار ممثل اهلند،  ،اليت أُثريت أثناء املناقشة الشواغلسياق إجابته على بعض  ويف -99

طُلب إىل اللجنة التنفيذية وضع توجيهات بشأن التكاليف املرتبطة  ٢8/٢من املقرر  ٢٢املقرر، إىل أنه يف الفقرة 
بكفاءة استخدام الطاقة. ويف سياق تناوله ملسألة عدم وجود التزامات ابالمتثال لكفاءة استخدام الطاقة أشار إىل 

ار العاملي ال قدرات استنفاد األوزون، وحث األطراف على أال متانع يف أن املشكلة هي قدرات إحداث االحرت 
. وفيما يتعلق ٢8/3واملقرر  ٢8/٢من املقرر  ٢٢وضع نظام جديد لقياس خط األساس كوسيلة لتفعيل الفقرة 

صرح أبن  ،ابلطابع العرضي ملكاسب كفاءة الطاقة اليت تتحقق أثناء التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون
التقارير تشري بوضوح إىل أن كفاءة املعدات تؤثر أتثريًا كبريًا على قدرات إحداث االحرتار العاملي. يضاف إىل 
ذلك، أن كفاءة الطاقة للمعدات حتصل على تصنيف مستقل يف بلده وال جيب أن تُعترب جزءاً من كفاءة الطاقة 

 للمباين.
معين بكفاءة الطاقة لبحث مشروع املقرر، ويتوىل ابتريك  واتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال -١٠٠

 ماكينريين )أسرتاليا( وليزيل مسيث )غرينادا( رائسة هذا الفريق.
، ابسم املغرب أيضاً، مشروع مقرر بشأن الكفاءة يف املوحدةميكرونيزاي والايت وبعد ذلك، قدمت ممثلة  -١٠١

ت األطراف على إرسال مشروع املقرر هذا إىل فريق االتصال استخدام الطاقة، ورد يف ورقة غرفة اجتماعات. واتفق
املعين بكفاءة استخدام الطاقة، على أساس أنه سيناقش بصورة منفصلة عن مشروع املقرر الذي يقدمه الفريق 

 العامل املفتوح العضوية.
لكويت ولبنان البحرين واو اهلند  قدمتهاوبعد ذلك عرض الرئيسان املشاركان لفريق االتصال مشروع مقرر  -١٠٢

اجتماعات، استناداً إىل مشروع املقرر الذي أحاله  ةواململكة العربية السعودية واجملموعة األفريقية، يرد يف ورقة غرف
 يف األصل الفريق العامل املفتوح العضوية.

اجلزء  أثناء لكي يُنظ ر فيه ويُعت م دواتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر، بصيغته املعدلة شفوايً،  -١٠3
 الرفيع املستوى.

وبعد ذلك أفاد الرئيسان املشاركان أبن فريق االتصال مل يتمكن من التوصل إىل اتفاق بشأن مشروع  -١٠٤
والايت ميكرونيزاي املوحدة واملغرب. غري أن عدة أطراف ذكرت أن من األمهية مبكان ابلنسبة الذي قدمته املقرر 

اخلربة الفنية املناسبة بشأن املسائل املتعلقة ابلكفاءة يف  يف صفوفه يتضمنلفريق التقييم التقين واالقتصادي أن 
بصدد تناول املوضوع مبزيد من  ياستخدام الطاقة. وأشري إىل احتمال ظهور ثغرات يف معارف األطراف وه

افل ، يف حم٢٠١8سيتضح أكثر بعد إجراء املزيد من املناقشة يف عام  مدى القلق هبذا الشأنالتفصيل، وإن كان 
 من بينها حلقة العمل املقرتحة بشأن كفاءة استخدام الطاقة.
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 .٢٠١8واتفقت األطراف على أن يعاد النظر يف هذه املسألة يف سياق مناقشاهتم يف عام  -١٠5
 املتعلقة ابلبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي األمانمعايري  - حاء

فريق العامل املفتوح العضوية انقش أثناء اجتماعه التاسع والثالثني معايري أشارت الرئيسة املشاركة إىل أن ال -١٠6
ابلبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، وذلك على أساس حلقة عمل ُعقدت  املتعلقة األمان

الذي كان قد طُلب  األماناملتعلق مبعايري  فريق التقييم التقين واالقتصاديقبل االجتماع مباشرة وعلى أساس تقرير 
 .٢8/٤يف املقرر 

وقدم ممثال الصني واالحتاد األورويب مشروع مقرر يرد يف ورقة غرفة اجتماعات ويستند إىل عدد من  -١٠٧
فريق التقييم األفكار اليت أُثريت أثناء حلقة العمل وأثناء اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية. واقرُتح فيه أن يقدم 

ذات الصلة  األمان، ابلتشاور مع فرقة العمل املعنية استعراضًا عامًا جمدواًل بشأن معايري قتصاديالتقين واال
ابالستخدام اآلمن للبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف معدات التربيد وتكييف اهلواء 

ث هذا االستعراض العام. وقد اقرُتح كذلك أنه واملضخات احلرارية، وأن يتواصل مع منظمات املعايري ملواصلة حتدي
ينبغي لألطراف أن تقدم إىل األمانة معلومات بشأن معايري األمان الوطنية املستخدمة لديها فيما يتعلق ابستخدام 

القابلة لالشتعال ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، وحتديث تلك املعلومات حسب  مواد التربيد
 الضرورة. وينبغي أن تتيح األمانة مجيع املعلومات املذكورة أعاله على موقعها الشبكي. مقتضى

وأاثر عدد من املمثلني شواغل إزاء ضمان أن تكون معايري األمان اجلديدة بنفس جودة املعايري اليت حتل  -١٠8
لنتائج اليت ترتتب إذا أثبتت حملها على األقل، ويفضل أن تكون أفضل منها؛ واملسؤولية القانونية واملسؤولية عن ا

معايري األمان عدم كفاءهتا؛ وازدايد املخاطر املتعلقة ابألمان يف البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية؛ وعدم 
، مثل قابلية االشتعال واالنضغاط العايل والسمية؛ وضيق نطاق النص األمانوجود إشارة إىل جوانب حمددة من 

ل اليت ختضع للمناقشة يف حلقة العمل ويف الفريق العامل املفتوح العضوية؛ واخلطر الكامن من حيث كثرة املسائ
يف أن إعطاء الفريق مهمة مستمرة قد يؤدي إىل تراكم اإلجهاد لدى الفريق وأن املهام ذات اإلطار الزمين احملدد 

وما إذا كان ينبغي لألمانة أن  هي األفضل؛ وجدوى مجع املعلومات بشأن وضع املعايري على املستوى القطري؛
ولتمكني  ٢8/٤من املقرر  ٧تقوم بداًل من الفريق ابالتصال ابهليئات املعنية ابملعايري وذلك لالتساق مع الفقرة 

بناء القدرات الوطنية لزايدة إدراك التقنيني  أمهيةمن الرتكيز على واليته األساسية كهيئة استشارية؛ و أيضًا الفريق 
 مان ذات الصلة ومتكينهم من التمسك هبا.ملعايري األ

وأشار عدد من املمثلني يتحدث أحدهم ابسم جمموعة من البلدان، إىل أن اجتماع األطراف ال يتوىل  -١٠9
مسؤولية وضع معايري األمان. وقال نفس املمثل الذي يتحدث ابسم جمموعة من البلدان أن من املهم لألجهزة 

علومات السليمة حبيث تنعكس سياسات بروتوكول مونرتايل يف عملها. وأشارت اليت تتوىل هذا الدور أن تتلقى امل
ممثلة أخرى إىل أن التمسك ابملعايري املوضوعة دولياً هو أمٌر طوعي وشاغل وطين، وأن البلدان لديها احلرية الكاملة 

 جلعل معايريها أكثر صرامة من تلك املعايري املقرتحة.
يق غري رمسي من األطراف املهتمة ملواصلة مناقشة مسألة معايري األمان واتفقت األطراف على إنشاء فر  -١١٠

 ذات الصلة ابلبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، وذلك هبدف إعداد مشروع مقرر ُمنقح.
 ويف وقت الحق، عرض ممثل االحتاد األورويب، الذي حتدث أيضاً ابسم الصني، مشروع مقرر منقح، كما -١١١

 هو مبني يف ورقة غرفة اجتماعات.
 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. لكي يُنظ ر فيه ويُعت م دواتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر  -١١٢
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 النظر يف مركبات الكربون اهليدروفلورية غري املدرجة يف املرفق واو من بروتوكول مونرتايل -أواًل 
العامل املفتوح العضوية حبث أثناء اجتماعه التاسع والثالثني مشروع أشارت الرئيسة املشاركة إىل أن الفريق  -١١3

، ولكنه ٢٠١6املقرر الذي قدمته النرويج وسويسرا، والذي ُقدم إىل االجتماع الثامن والعشرين لألطراف، يف عام 
 ُسحب بسبب ضيق الوقت.

غرفة اجتماعات، اليت جرى وقدم ممثل سويسرا مشروع املقرر ابسم مقرتحيه على النحو الوارد يف ورقة  -١١٤
تنقيحها يف الفرتة الفاصلة بني الدورات. واقرُتح يف مشروع املقرر أن تقدم أفرقة التقييم بصورة منتظمة معلومات 
عن استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية، ورمبا املواد املفلورة األخرى، غري املدرجة يف املرفق واو لربوتوكول 

 درجة يف املرفق واو.ملي يف نفس نطاق تلك املواد املـيت تقع قدرهتا على إحداث االحرتار العامونرتايل وال
وأعرب أحد املمثلني عن قلقه من أن املقرتح ميثل حماولة ضمنية إلعادة فتح املفاوضات بشأن تعديل  -١١5

هذه املسألة بصورة منتظمة إىل كيغايل. ولكن ممثلني آخرين خالفوه الرأي وأعربوا عن أتييدهم لتقدمي التقارير عن 
 األطراف لكي تكون على اطالع.

وأعرب عدد من املمثلني عن القلق من أن عدداً من الفقرات يطلق حكماً مسبقاً على مسائل سياساتية  -١١6
أو تدابري مستقبلية تقوم هبا األطراف. واقرتحوا أنه ينبغي تبسيط املقرر قلياًل حبيث يقتصر على توفري املعلومات 

 شأن االجتاهات. وصرحوا، ابملثل، أن بعض أجزاء من النص اإلضايف يف الديباجة تثري الشواغل.ب
وقال ممثالن إهنما ال حيبذان توسيع النطاق من مركبات الكربون اهليدروفلورية لكي يشمل مجيع املواد  -١١٧

أربع سنوات فريق التقييم العلمي، املفلورة. وأعربوا عن أتييدهم لتقدمي املعلومات عن طريق التقرير الذي يصدره كل 
بينما طلب ممثل آخر يتحدث ابسم جمموعة من البلدان حتديث املعلومات يف فرتات متقاربة بقدر اإلمكان. وحذر 
ممثل آخر من تشتيت انتباه أفرقة التقييم بعيداً عن مهمتها املتمثلة يف دعم األطراف لتنفيذ تعديل كيغايل إذا طُلب 

 مل يتعلق مبواد غري تلك املواد الضرورية ألغراض االمتثال.إليها القيام بع
أوضح ممثل سويسرا أن هدف مقرتحي املقرر مل يكن إعادة فتح املناقشات بشأن حمتوى تعديل كيغايل، و  -١١8

 وإمنا التمكن من نشر الوعي بعدم االستدامة املستقبلية للمواد حمل النقاش يف أوساط أي صناعة تتناوهلا.
راف على إنشاء فريق غري رمسي من األطراف املهتمة ملواصلة مناقشة هذا املقرتح، وذلك واتفقت األط -١١9

 مبدئياً بعقد ممثلي النرويج وسويسرا مناقشات غري رمسية مع األطراف املهتمة على هامش االجتماع.
لى حنو وبعد ذلك، قدم ممثل سويسرا، ابسم الفريق غري الرمسي لألطراف املهتمة، مشروع مقرر منقح، ع -١٢٠

 الرابعيةما ورد يف ورقة غرفة اجتماعات. ويف حال اعتماد املقرر، سُيطل ب إىل أفرقة التقييم أن تورد يف تقاريرها 
، مث كل أربع سنوات بعد ذلك ٢٠٢3م اليت ستقدم إىل االجتماع اخلامس والثالثني لألطراف، يف عاسنوات ال

ال تقل قدرهتا دروفلورية غري املدرجة يف املرفق واو للربوتوكول و معلومات عن استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهلي
على إحداث االحرتار العاملي عن أدىن مستوى لقدرات مركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف املرفق واو على 

 .إحداث االحرتار العاملي
 ء اجلزء الرفيع املستوى.أثنا لكي يُنظ ر فيه ويُعت م دواتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر  -١٢١

وجلان اخليارات التقنية التابعة  فريق التقييم التقين واالقتصاديلعضاء األو  الرؤساء املشاركنيترشيح وتعيني  - ايء
 له

أشار الرئيس املشارك إىل أن األمانة تلقت حىت اآلن مخسة ترشيحات هي: سريجي كوبيلوف، ملواصلة  -١٢٢
 ةمارات بيزانو، ملواصلة عملها كرئيسو عمله كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية للهالوانت ملدة أربع سنوات؛ 
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حممد بصري، وهو حاليًا الرئيس املشارك للجنة أربع سنوات؛ و  ملدةللجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل  ةمشارك
اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، للعمل كخبري أقدم يف فريق التقييم التقين واالقتصادي ملدة سنتني؛ وماركو غونزاليز، 

 فريق ملدة أربع سنوات.الأقدم يف  ة، للعمل كخبري جانغفريق ملدة سنتني؛ وشيكيو الللعمل كخبري أقدم يف 
شار عدد من املمثلني إىل أن هناك حاجة ملواصلة حبث العمل املستقبلي وعضوية جلنة اخليارات التقنية وأ -١٢3

للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، وذلك نظراً لتعدد األنشطة اليت ستلزم من أجل التخلص التدرجيي من 
 جب تعديل كيغايل.مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وااللتزامات اجلديدة مبو 

ويف وقت الحق، عرض ممثل الوالايت املتحدة، بعد إجراء مشاورات مع أطراف مهتمة ابألمر، مشروع  -١٢٤
مقرر، على النحو الوارد يف ورقة غرفة اجتماعات. ويف حال اعتماد املقرر، فإن األطراف، إضافة إىل تعيني عدد 

قين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له، ستشجع من الرؤساء املشاركني واألعضاء يف فريق التقييم الت
على إجراء مشاورات بشأن ترشيحات حمتملة لكبار اخلرباء وستقرتح اإلشارة إىل مصفوفة اخلربات املطلوبة قبل 

يضًا إىل األمانة أن تضيف إىل جدول أعمال أتقدمي الرتشيحات لتعيينات كبار اخلرباء. وستطلب األطراف 
 ماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية النظر يف ترشيحات كبار اخلرباء اليت تقدمها األطراف.االجت
 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. لكي يُنظ ر فيه ويُعت م دواتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر  -١٢5

 201٨يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتايل لعام  النظر - كاف
املشارك إىل األفرقة اإلقليمية أن تقدم ترشيحات إىل األمانة لشغل املناصب يف اهليئات طلب الرئيس  -١٢6

، مبا يف ذلك جلنة التنفيذ، واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف ٢٠١8املختلفة لربوتوكول مونرتايل لعام 
 وللرؤساء املشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية.

األمانة أبن مشاريع املقررات ذات الصلة أدرجت، مبجرد تلقي أمساء املرشحني، يف  وبعد ذلك أفاد ممثل -١٢٧
 جمموعة القرارات لكي تنظر فيها األطراف وتعتمدها أثناء اجلزء الرفيع املستوى.

 مسائل االمتثال واإلبالغ اليت تنظر فيها جلنة التنفيذ - الم
وي )كينيا( نيابة عن رئيس اللجنة برااين رودي )اململكة قدم انئب رئيس جلنة التنفيذ ليوانرد مارينداين كري  -١٢8

املتحدة( الذي كان متوعكاً تقريراً عن نتائج االجتماعني الثامن واخلمسني والتاسع واخلمسني للجنة، ومشل ذلك 
 نظرة عامة على مشاريع املقررات اليت اعتمدهتا اللجنة لكي ينظر فيها االجتماع التاسع والعشرون لألطراف.

والحظ أن جدول أعمال كل من اجتماعي اللجنة كان خفيفاً كحاهلما يف السنوات األخرية األمر الذي  -١٢9
يعرب عن املستوى املرتفع المتثال األطراف اللتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل. فمثاًل أبلغت مجيع األطراف 

اك سوى حالة عدم امتثال واحدة يتعني ، ومل تكن هن٧مبوجب املادة  ٢٠١6بياانت إنتاجها واستهالكها للعام 
توجيه انتباه األطراف إليها، وهي حالة كازاخستان، اليت واجهت صعوابت يف االمتثال اللتزاماهتا يف إطار خطة 

احلالية. وكانت كازاخستان قد قدمت توضيحاً هلذه احلالة وقدمت خطة عمل منقحة ترد يف املشروع الثاين  عملها
ف أن يتلقى الدعم من مرفق البيئة العاملية لبناء قدراته، األمر الذي من شأنه أن يدعم تنفيذ للمقرر. وأيمل الطر 
 خطة عمله املنقحة.

وُقدمت ثالثة مشروعات مقررات أخرى تتعلق بطلبات تغيري بياانت خط األساس من فيجي وابكستان  -١3٠
طلبات اليت تقدمت هبا وكذلك يف الواثئق والفلبني. وقد نظرت اللجنة يف املربرات اليت قدمتها هذه األطراف لل

 .١5/١9الداعمة اليت ُقدمت وخلصت إىل أن كل طلب منها يستويف شروط املقرر 
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وأعاد املشروع النهائي للمقرر النظر يف مسألة اخلاانت اليت تركتها األطراف فارغة يف استمارات اإلبالغ  -١3١
. وقد حدث تقدم مطرد بشأن هذه املسألة، ٢٤/١٤، واليت مت تناوهلا مبدئياً يف املقرر ٧عن البياانت مبوجب املادة 

األطراف للمقرر وذلك ابستكماهلا اخلاانت بوضع أصفار فيها بداًل من تركها فارغة، ومع  غالبيةحيث امتثلت 
ذلك ال تزال األمانة ُمطالبة ابحلصول على توضيح من عدٍد من األطراف كل عام، األمر الذي يسبب أتخريات 

لبياانت مبوجب اببالغ إلايف تصنيف املعلومات وتقييم االمتثال. لذلك ُتشجع األطراف عند تقدميها استمارات 
أن تتأكد من أن مجيع اخلاانت قد اسُتكملت أبرقام من بينها الصفر حيثما كان ذلك مناسباً، بدالً على  ٧املادة 

 من ترك اخلاانت فارغة.
وأضاف أن اللجنة انقشت التقدم املرضي الذي أحرزته مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية وليبيا وأوكرانيا  -١3٢

ء ابلتزاماهتا مبوجب خطط العمل القائمة. وقال إن اللجنة نظرت أيضًا يف حالة إسرائيل، اليت واجهت يف الوفا
صعوابت مؤخرًا يف تقدمي املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب. وأشار إىل أن ذلك الطرف أعرب عن التزامه 

 اسب مبوجب بروتوكول مونرتايل.بكفالة االمتثال التام يف املستقبل ملتطلبات اإلبالغ يف الوقت املن
اخلتام، الحظ أن إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل شكل مثااًل فريدًا وانجحًا بني االتفاقات يف  -١33

البيئية املتعددة األطراف. وأعرب عن ثقته أبن األساس املتني الذي وفره اإلجراء سيظل خيدم احتياجات األطراف 
 ركبات الكربون اهليدروفلورية.ملالتدرجيي  والتخفيضايل فيما يتعلق بتنفيذ تعديل كيغ

واتفقت األطراف على إحالة مشاريع املقررات اليت قدمتها جلنة التنفيذ لكي يُنظر فيها وتُعتمد خالل  -١3٤
 اجلزء الرفيع املستوى.

 املسائل املتعلقة ابتفاقية فيينا -خامساً 
 األوزون لدى األطراف يف اتفاقية فييناتقرير االجتماع العاشر ملديري حبوث  - ألف

أشار الرئيس املشارك إىل أن االجتماع العاشر ملديري حبوث األوزون لدى األطراف يف اتفاقية فيينا ُعقد  -١35
. وقال إن مديري البحوث جيتمعون مرة كل ثالث سنوات، قبل انعقاد مؤمتر ٢٠١٧يف جنيف يف آذار/مارس 

أشهر، ملناقشة املسائل ذات الصلة ببحوث األوزون وللرصد املنهجي ووضع توصيات األطراف يف اتفاقية فيينا بستة 
 .UNEP/OzL.Conv.11/5درجت تلك التوصيات يف الوثيقة لكي يبحثها مؤمتر األطراف. وقد أُ 

وقدم الرئيس املشارك لالجتماع العاشر ملديري حبوث األوزون، كينيث جوكس )الوالايت املتحدة(، عرضاً  -١36
ذلك االجتماع. وأوضح ابدئ ذي بدء أن الغرض من تقارير املديرين هو تلبية االحتياجات يف جمايل  عن نتائج

البحوث والرصد، وتقدمي توصيات حمددة بشأن العمل الدويل من أجل حتسني تنسيق البحوث وإقامة الشبكات. 
املديرين قد صيغت يف إطار  وبعد تقدمي موجز للبنود الرئيسية اليت نوقشت خالل االجتماع، قال إن توصيات

أربعة أهداف شاملة هي: حتسني فهم ودقة البياانت املستخدمة يف التوقعات املستقبلية لألوزون على الصعيد 
العاملي؛ واحلفاظ على قدرات الرصد احلالية ملتغريات املناخ وطبقة األوزون وتعزيز هذه القدرات؛ ومواصلة وتعزيز 

أنشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة ابتفاقية فيينا؛ تمويل لالعام االستئماين التمويل املتاح يف الصندوق 
 وبناء القدرات من أجل حتقيق األهداف املذكورة أعاله.

وفيما خيص مسألة االحتياجات يف جمال البحوث، قال إن األولوية الرئيسية تتمثل يف فهم املزاوجة املعقدة  -١3٧
وي، والنقل وتغري املناخ، وتعميق فهم االنبعااثت وتوزيع املواد املستنفدة لطبقة بني األوزون وكيمياء الغالف اجل

قصرية العمر وطويلته، مبا يف ذلك عدم التيقن من انبعااثت رابع كلوريد الكربون  االحتباس احلرارياألوزون وغازات 
البحثية، مبا يف ذلك الرصد الساتلي  وبروميد امليثيل. وأكد احلاجة إىل عمليات مراقبة منتظمة لتلبية االحتياجات

الرئيسية يف طبقة السرتاتوسفري، وإن كان ذلك الرصد قد أصبح مشبوهًا بسبب التناقص املطرد يف النزرة لغازات ل
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سيما يف املناطق  عدد حمطات القياس. وأكد احلاجة إىل الرصد الطويل األمد إليضاح أمناط السراين والنقل، ال
، والغازات النزرة ألوزونل. وأضاف أن مثة حاجة إىل مواصلة اعتماد أدوات جديدة وفعالة الكلفة الفقرية ابلبياانت

ومواصلة تطوير وتطبيق بروتوكوالت حتليل البياانت. وينبغي إقامة آليات من أجل االعرتاف على النحو الواجب 
. واستطرد قائاًل إن اجملاالت األخرى مبقدمي البياانت، وتبادل االستنتاجات والتعليقات خبصوص نوعية البياانت

ذات األولوية تشمل حفظ البياانت واالعتناء هبا وبناء القدرات، مبا يف ذلك توفري فرص التدريب ملشغلي احملطات 
احملليني يف البلدان النامية. وأشار إىل إمكانية إدخال حتسينات كبرية يف الفرص املتاحة لبناء القدرات وتعزيز أثر 

 بكات املراقبة، عن طريق توفري املزيد من املوارد يف الصندوق االستئماين.برامج ش
وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب عدة ممثلني عن تقديرهم للعمل الذي قام به مديرو حبوث األوزون.  -١38

 وتكلم أحدهم ابسم جمموعة من البلدان، فأشار إىل وجود صلة واضحة بني حبوث طبقة األوزون والبحوث يف
جمال تغري املناخ، مؤكدًا أن تعزيز تلك الصلة سيكون مفيدًا ملواصلة تنفيذ بروتوكول مونرتايل واتفاق ابريس على 
حد سواء. وقال إنه ال تزال مثة ثغرات معرفية خبصوص جمموعة كبرية من املواد الكيميائية وأثرها على طبقة األوزون، 

لة األمد وعالية اجلودة، وكفالة تغطية أنشطة الرصد ملساحات مما يتطلب مواصلة القياس، وإجراء حبوث طوي
التابع لالحتاد األورويب لدعم العمليات  ٢٠٢٠جغرافية واسعة. وأشار إىل توفري متويل من خالل برانمج أفق عام 

د بوصفه بعثة لرص ٢٠١٧يف تشرين األول/أكتوبر  (Sentinel-5) 5يف هذا اجملال، يف حني أُطلق ساتل سنتينل 
الغالف اجلوي يف إطار برانمج كوبرنيكوس لرصد األرض. وأخرياً، شدد على أمهية حفظ البياانت لغرض إاتحتها 
لالستخدام يف األجل الطويل. وقال ممثل آخر إن البحوث اليت أوصى هبا املديرون ساعدت على إقامة الصلة بني 

من أجل متكني البلدان من إدراج األدلة العلمية يف السياسة والعلم واختاذ القرارات، وأبرز دور بناء القدرات 
 عمليات وضع السياسات.

ورداً على ذلك، أشار السيد جوكس إىل وجود عدة مواقع شبكية تتضمن بياانت مفيدة ذات صلة، بيد  -١39
أن مثة نقصًا يف الوعي هبذه البياانت وكيفية تطبيقها على الصعيد الوطين. وأضاف أن مديري حبوث األوزون 

 يسعون إىل زايدة إاتحة هذه البياانت لألطراف اليت ترغب يف استخدامها، وتعزيز قدرات تلك األطراف.
وعرضت ممثلة أسرتاليا مشروع مقرر، ورد يف ورقة غرفة اجتماعات، يتناول توصيات االجتماع العاشر  -١٤٠

ها أعضاء يف مكتب االجتماع ملديري حبوث األوزون، وقدمته أسرتاليا وبنغالدش وغواتيماال وكازاخستان، بوصف
العاشر ملؤمتر األطراف، إىل جانب بيالروس واجلمهورية الدومينيكية ورواندا. وقالت إن املكتب على اطالع اتم 
أبنشطة املديرين، وإن مشروع املقرر يتضمن تشجيع األطراف على اعتماد وتنفيذ التوصيات اليت قدمها املديرون 

 القتضاء، وإعطاء األولوية ألنشطة البحث وبناء القدرات واالتصال.خالل اجتماعهم العاشر، حسب ا
 واتفقت األطراف على أنه ينبغي لألطراف املهتمة أن تواصل مناقشة املسألة بصورة غري رمسية. -١٤١
 لكي يُنظ ر فيه ويُعت م دوعقب تلك املناقشات اتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر، بصيغته املعدلة،  -١٤٢
 اجلزء الرفيع املستوى. أثناء
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 حالة الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة ابتفاقية فيينا - ابء
أشار الرئيس املشارك إىل أن مؤمتر األطراف أنشأ يف اجتماعه العاشر اللجنة االستشارية للصندوق  -١٤3

نتظم ذات الصلة ابتفاقية فيينا يف حماولة لتحسني أداء الصندوق، ث والرصد املو االستئماين العام لتمويل أنشطة البح
بواسطة التأكد من كون املشاريع اليت ميوهلا هي مشاريع عالية اجلودة. وأضاف أنه طُلب أيضًا إىل اللجنة وضع 

 خطة قصرية األجل واسرتاتيجية طويلة األجل للصندوق االستئماين لتعزيز فعاليته.
. وقال إن الصندوق االستئماين اللجنة الستشارية، أ. ر. رافيشانكارا، تقريراً عن عملوقدم رئيس اللجنة ا -١٤٤

لدعم األنشطة ذات الصلة ابلبحوث وبناء القدرات والرصد املنتظم. وأشار إىل أن وظائف  ٢٠٠3أنشئ يف عام 
ن، ووضع اسرتاتيجية اللجنة تتمثل يف إعادة إحياء الصندوق، ومواءمة أنشطته مع توصيات مديري حبوث األوزو 

طويلة األجل وخطة عمل قصرية األجل للصندوق، ومواءمة التمويل مع االحتياجات اليت حتددها الدوائر العلمية. 
 5من املادة  ١وأضاف أن األولوايت احلالية للجنة هي استعراض املقرتحات اليت تقدمها األطراف العاملة ابلفقرة 

حلة انتقالية، وتقدمي توصيات بشأن التمويل؛ وتقييم التقدم احملرز يف املشاريع واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبر 
املمولة؛ والعمل مع املديرين على حتديد الفجوات املعرفية اليت ميكن معاجلتها من خالل الصندوق االستئماين. 

يجية الطويلة األجل وخطة وقدم عرضًا موجزًا لألنشطة املضطلع هبا حىت اآلن، وأوجز العناصر الرئيسية لالسرتات
العمل القصرية األجل. وقال إنه لتمويل األنشطة املقرتحة، سيكون من الضروري جتاوز التربعات اليت تقدمها 
األطراف، واالستفادة من مصادر التمويل اإلضافية. وقال إنه سُيطلب من األطراف، مبوجب القواعد املقرتحة 

أن تعرض فقط األنشطة اليت تعاَل الثغرات املعرتف هبا، وأن تقدم  لتقدمي الدعم من الصندوق االستئماين،
املسامهات العينية، وتبني كيفية ضمان استمرارية األنشطة املمولة على املدى الطويل. وقال إن بوسع األطراف 

الوكاالت  تقدمي املساعدة بدعم متديد فرتة حياة الصندوق االستئماين، واملسامهة يف التمويل واملوارد، وتشجيع
على املشاركة يف األنشطة والقيام ابلتوعية يف أوساط العلماء  5من املادة  ١التابعة لألطراف غري العاملة ابلفقرة 

 واجلهات املعنية األخرى بشأن عمل الصندوق االستئماين.
 6/٢ر عمالً ابملقر  ٢٠٠3يف عام  وقدم ممثل األمانة عرضاً عن حالة الصندوق االستئماين، الذي أنشئ -١٤5

الصادر عن مؤمتر األطراف. وأشار إىل أن الصندوق يقدم، ضمن مهامه، الدعم التكميلي ملواصلة صيانة ومعايرة 
احملطات األرضية القائمة يف إطار برانمج املراقبة العاملية للغالف اجلوي التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وهي 

اطع الرأسية لرتكيز األوزون واإلشعاع فوق البنفسجي يف البلدان النامية ويف احملطات اليت ترصد عمود األوزون واملق
البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وقد وقع برانمج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف 

نشطة من خالل املنظمة العاملية لألرصاد مذكرة تفاهم بشأن الرتتيبات املؤسسية. ونفذت املشاريع واأل ٢٠٠5العام 
الصادر  ١٠/3اللجنة االستشارية للصندوق االستئماين، عماًل ابملقرر  ٢٠١5اجلوية، وأشرفت عليها منذ عام 

، تلقى الصندوق االستئماين متويالً ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  3٠إىل  ٢٠٠3عن مؤمتر األطراف. ويف الفرتة من عام 
دوالرًا من األطراف املسامهة والتربعات العينية ابالقرتان مع األنشطة املنفذة يف إطار  355 38١إمجاليًا قدره 

 الصندوق االستئماين. وتشمل األنشطة )املنجزة واملقررة واجلارية( اليت جرى متويلها مببلغ إمجايل وصل إىل
بروور وحلقات العمل والدورات دوالرًا املقارنة بني أجهزة دوبسون وتغيري مواقعها، ومعايرة أجهزة  3٢٧ ٠8١

التدريبية ذات الصلة. وبصرف النظر عن املوارد احملدودة، فقد أسهمت األنشطة املنفذة يف بناء قدرات البلدان 
؛ ٢٠١٧و ٢٠١6دمت مثانية مقرتحات جديدة للمشاريع يف عامي وحتسني جودة شبكة األوزون العاملية. وقُ 

ها، يف حني ال تزال املشاورات جارية بشأن املشاريع املتبقية اليت سيتوقف ومتت املوافقة على متويل مشروعني من
يورو للمنظمة العاملية  3٠ ٠٠٠قدمت أملانيا مبلغ  ٢٠١٧تنفيذها على توفر التمويل. ويف تشرين األول/أكتوبر 
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مسألة متديد  لألرصاد اجلوية من أجل األنشطة املتعلقة ابلصندوق االستئماين. وينبغي لألطراف أن تنظر يف
، ويف االسرتاتيجية الطويلة األجل ٢٠١9الصندوق االستئماين، الذي سينتهي يف كانون األول/ديسمرب  أجل

واخلطة القصرية األجل للصندوق االستئماين اليت تعدها جلنته االستشارية، على النحو املبني يف الوثيقة 
UNEP/OzL.Conv.11/6. 

صاد اجلوية عرضًا عن األنشطة اليت نفذت مؤخرًا واخلطط اليت ستنفذ يف وقدم ممثل املنظمة العاملية لألر  -١٤6
املستقبل القريب فيما يتعلق ابلصندوق االستئماين. ونفذت أنشطة بناء القدرات لضمان جودة البياانت ضمن 

بياانت، النطاق الكامل للشبكة العاملية، ومشل ذلك محالت معايرة األجهزة، وحلقات العمل املتعلقة بتحليل ال
نقل أجهزة دوبسون،  ٢٠١٤وتقدمي املساعدة للبحوث والرصد املنتظم. ومشلت األنشطة اليت نفذت منذ عام 

وعمليات املقارنة بني أجهزة دوبسون يف الياابن )ملنطقة آسيا(، وأسرتاليا )ملنطقة جنوب غرب احمليط اهلادئ( 
ة البياانت ومعايرة األجهزة يف كينيا وغري ذلك من األنشطة وإسبانيا )لشمال أفريقيا(، وبناء القدرات يف جمال إدار 

مشاركاً  3٤أجهزة واستفاد من التدريب  ١٠، متت معايرة ٢٠١٧-٢٠١5التدريبية. وبوجه عام، وخالل الفرتة 
من البلدان النامية؛ وعلى الرغم من ذلك، كان من املمكن حتقيق جناح أكرب بتوفري قدر أكرب من جتديد املوارد 

 صندوق االستئماين.لل
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أكد عدد من املمثلني على الدور اهلام الذي يؤديه الصندوق االستئماين يف  -١٤٧

متويل األنشطة ذات الصلة ابلبحوث، على الرغم من موارده احملدودة نسبياً. وقال واحد منهم إن تشكيل اللجنة 
 قيق القيمة مقابل املال، وسيساعد على تعبئة التمويل.االستشارية ساعد على ضمان نوعية األداء وحت

 قدمتهوعرض ممثل أسرتاليا مشروع مقرر بشأن الصندوق االستئماين ورد يف ورقة غرفة اجتماعات،  -١٤8
أسرتاليا وبنغالديش وغواتيماال وكازاخستان بصفتها أعضاء يف مكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف، إىل جانب 

رية الدومينيكية ورواندا. وكانت النقاط الرئيسية اليت تناوهلا مشروع املقرر هي توجيه طلب إىل بيالروس واجلمهو 
كانون األول/ديسمرب   3١املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة لتمديد أجل الصندوق االستئماين حىت 

ة األجل واخلطة القصرية األجل للصندوق ؛ وتوجيه طلب إىل اللجنة االستشارية لتنفيذ االسرتاتيجية الطويل٢٠٢6
وطلب موجه إىل األطراف واملنظمات الدولية املعنية لتقدمي املسامهات املالية أو العينية لدعم األنشطة ؛ االستئماين

 املضطلع هبا يف إطار الصندوق االستئماين.
بدعم من الصندوق ورحب عدة ممثلني مبشروع املقرر، مؤكدين أمهية األنشطة اليت جيري تنفيذها  -١٤9

 االستئماين. واتفقت األطراف على أنه ينبغي لألطراف املهتمة أن تواصل مناقشة املسألة بصورة غري رمسية.
بعد ذلك، عرض ممثل أسرتاليا مشروع مقرر منقح، ورد يف ورقة غرفة اجتماعات، ويتضمن فقرة جديدة و  -١5٠

واملسامهات  خطة اسرتاتيجية لتعبئة املوارد العامة واملالية يطلب فيها مؤمتر األطراف إىل اللجنة االستشارية أن تضع
وأن تقدمها إىل مؤمتر األطراف  والرصد،ما يلزم من أنشطة البحوث بغرض ضمان  العينية للصندوق االستئماين

 يف اجتماعه الثاين عشر.
عم تطوير قاعدة وقال ممثل النرويج إن حكومته تتعهد بتقدمي مبلغ إضايف إىل الصندوق االستئماين لد -١5١

سيما فيما يتعلق ابلصالت  املعارف اليت تتسم أبمهية حيوية للتنفيذ الناجح التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل، وال
بني استنفاد األوزون وتغري املناخ. ويف سياق تعبريه عن القلق إزاء املوارد احملدودة املتاحة يف الصندوق االستئماين، 

 ألخرى على أن تتبع مثال بلده.شجع اجلهات املاحنة ا
 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. لكي يُنظ ر فيه ويُعت م دواتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر  -١5٢
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 مسائل أخرى -سادساً 
 الروابط بني مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية - ألف

اعتماد جدول األعمال، عرض ممثل اململكة العربية السعودية موضوع على النحو املتفق عليه يف وقت  -١53
الروابط بني مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل 

مركبات  . وأوضح أن شاغله هو جتنب احتياج الصناعة إىل تنفيذ انتقال مزدوج من٢8/٢من املقرر  8-6الفقرات 
الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي، 
مث االنتقال بعد ذلك إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي. وقد بدأ كثري من األطراف 

درجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على أساس أن مركبات ابلتخلص الت 5من املادة  ١العاملة ابلفقرة 
الكربون اهليدروفلورية ستمثل بدياًل مقبواًل، ولكن بعد اعتماد تعديل كيغايل، تواجه هذه األطراف تكاليف كبرية 

 كلورية فلورية.للتحول عن مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل جانب تكاليف التحول عن مركبات الكربون اهليدرو 
حاجة إىل إاتحة املرونة عند عدم توافر أي بوجود  ٢8/٢من املقرر  6يف الفقرة  وقال إن األطراف أقرت -١5٤

بدائل أخرى جمربة تقنيًا وجمدية اقتصادايً. وتلزم آلية لوضع هذا املبدأ موضع التنفيذ. وعلى الرغم من عدم وجود 
 يتوقع اختاذ قرار يف املرحلة الراهنة، فهو يود أن يشري إىل أمهية هذه أية مقرتحات اثبته لديه لكي يطرحها، وأنه ال

 وأن يشجع املناقشات البناءة يف هذا املوضوع. 5من املادة  ١املسألة لألطراف العاملة ابلفقرة 
وأعرب ممثلون آخرون عن أتييدهم ملوقف اململكة العربية السعودية. وأشار أحدهم إىل أن خطة بلده  -١55

ابفرتاض أن البدائل  ٢٠١١لتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وضعت يف العام إلدارة ا
من مركبات الكربون اهليدروفلورية ستكون متاحة بسهولة. ويف بعض احلاالت ال تزال مركبات الكربون اهليدروفلورية 

 البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية، حيث هي البدائل الوحيدة املتاحة، مثاًل يف تكييف اهلواء املنزيل يف
وهو خليط من مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية للغاية على إحداث االحرتار  R-410Aميثل املركب 

. وسترتتب تكاليف ابهظة للغاية على (HCFC-22) ٢٢-العاملي، البديل الوحيد ملركب الكربون اهليدركلوري فلوري
عاماً. وميثل تكييف  ١5إىل  ١٠استبداله بعد ذلك مرة أخرى بعد مث  R-410Aجتهيز اآلالف من املنازل ابملركب 

درجة  5٠اهلواء أمرًا الزمًا ال ترفًا يف بلده ويف بلدان أخرى كثرية تواجه درجات حرارة تتجاوز يف فصل الصيف 
عروف كيف ستخطط حكومات تلك البلدان للسنوات القادمة. ودعا املمثلون إىل تفهم مجيع مئوية، ومن غري امل

 على التخطيط االسرتاتيجي. 5من املادة  ١األطراف والتمسوا التوجيه ملساعدة األطراف العاملة ابلفقرة 
ية فلورية يف وأبرز أحد املمثلني التحدايت اليت تنشأ من االستعاضة عن مركبات الكربون اهليدروكلور  -١56

تكنولوجيا التربيد اليت تستخدمها أساطيل الصيد، وهي مشكلة شائعة يف العديد من البلدان النامية، مبا يف ذلك 
الدول اجلزرية الصغرية النامية. ووجه ممثل آخر االنتباه إىل احتياجات البلدان ذات حجم االستهالك املنخفض، 

مواد التربيد وتواجه بذلك حتدايت يف كفالة توفري التدريب املناسب اليت تعتمد كليًا على استرياد املعدات و 
 لألخصائيني التقنيني ويف بناء القدرات.

، وخاصة تلك اليت يتسم مناخها 5من املادة  ١وأقر ممثلون آخرون بشواغل األطراف العاملة ابلفقرة  -١5٧
كون ضارة من الناحيتني املالية والبيئية. بدرجة حرارة حميطة عالية، وبضرورة جتنب التحوالت املزدوجة، اليت ست

وأعربوا عن ثقتهم يف إمكانية التوصل إىل حلول مرنة وتدرجيية يف إطار بروتوكول مونرتايل، متامًا كما حدث يف 
املاضي. وأعربوا عن استعدادهم إلدراج البند يف جدول أعمال االجتماعات اليت تعقد يف إطار بروتوكول مونرتايل 

 ، وللعمل يف غضون ذلك مع األطراف املعنية من أجل وضع خطة للمضي قدماً.٢٠١8يف العام 
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، الذي تصورت فيه األطراف إمكانية أتجيل ٢8/٢ رووجه عدد من املمثلني االنتباه إىل أحكام املقر  -١58
اء لدرجات النظر يف حالة االمتثال فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ألي طرف يعمل يف إطار إعف

)مع إمكانية التمديد( يف احلاالت اليت يتجاوز فيها ذلك  ٢٠٢6و ٢٠٢5احلرارة احمليطة العالية للعامني 
ألغراض  ٢٢-مستوايت االستهالك املسموح هبا بسبب استهالكه ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري الطرف

مركب الكربون اهليدروكلوري  االستعاضة عنإىل حمددة يف تكييف اهلواء. وبذلك، على حد قوهلم، تنتفي احلاجة 
. وابلنسبة للقطاعات األخرى غري تكييف اهلواء، ميكن لألطراف أن تلتمس التوجيه R-410Aابملركب  ٢٢-فلوري

. وأشاروا أيضاً إىل أن اهلدف املتوخى يف إطار بروتوكول مونرتايل مل يكن أبداً فريق التقييم التقين واالقتصاديمن 
 تخدام تكنولوجيا معينة؛ فهذا أمر مرتوك لفرادى األطراف.فرض اس

أدرجت بعد املناقشات  ٢8/٢من املقرر  8-6وذكَّر أحد املمثلني على وجه اخلصوص أبن الفقرات  -١59
اليت بدأهتا اململكة العربية السعودية؛ وهي توفر إطاراً يساعد يف توجيه املناقشات املقبلة، وال تقتصر أحكامها على 

ن ذات درجات احلرارة احمليطة العالية. وأعرب عن استعداده للمشاركة يف مناقشات لتوضيح ما هي املعلومات البلدا
اليت حتتاجها األطراف، وتشمل على سبيل املثال، املعلومات عن االجتاهات السائدة يف الصناعة لتطوير اإلضافية 

الذي قد يؤجل إليه النظر يف االمتثال فيما يتعلق مبركبات أنواع التكنولوجيا املناسبة. وأشار أيضًا إىل أن التاريخ 
الكربون اهليدروكلورية فلورية لألطراف اليت تعمل حتت ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية، قد اقرتح يف األصل 

بناء على اقرتاح البلدان اليت تعمل حتت ظروف  ٢٠٢6وعام  ٢٠٢5؛ وقد أرجئ إىل عام ٢٠٢٠ليكون عام 
 احلرارة احمليطة العالية. درجات

ورداً على تلك التعليقات، أعرب ممثل اململكة العربية السعودية عن شكره لألطراف الستعدادها إلبداء  -١6٠
، وليس فقط تلك اليت تعمل حتت 5من املادة  ١املرونة. وأوضح أن شواغله هتم مجيع األطراف العاملة ابلفقرة 

ولكن هذه األخرية تواجه حتدايت صعبة بوجه خاص. وقال إنه يدرك أن ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية، 
تعين أن بوسع هذه األطراف أن تنتظر فرتة أطول لالنتقال، ولكن القلق يساوره مع ذلك  ٢8/٢ املقررأحكام 

ون لعدم وجود أية بدائل متاحة منخفضة القدرة على إحداث االحرتار للحلول حمل عدة استخدامات ملركبات الكرب
اهليدروكلورية فلورية، ولكون الصناعات املنتجة هلذه البدائل متمركزة يف اخلارج. وأوضح أنه مل يكن يتوقع تلقي 

 تعليمات عن البدائل املطلوب استخدامها، بل يلتمس توجيهات عامة بشأن كيفية املضي قدماً.
يا املناسبة واملواد الالزمة لتنفيذ واعرتف الرئيس املشارك بشواغل األطراف فيما يتعلق بتوافر التكنولوج -١6١

سيما ما خيص جتنب ازدواجية التحويل، ودور بروتوكول مونرتايل يف توفري املعلومات بداًل من  عملية االنتقال، ال
 .٢8/٢من املقرر  8-6املطالبة ابستخدام تكنولوجيا معينة، واحلاجة إىل استحداث آلية إلعمال أحكام الفقرات 

 على إدراج املسألة يف جدول أعمال االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.ووافقت األطراف  -١6٢
 آاثر موسم األعاصري على قدرة دول منطقة البحر الكارييب على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل - ابء

أثر األعاصري اليت  على النحو املتفق عليه حني اعتماد جدول األعمال، عرض ممثل غرينادا موضوع -١63
شهدهتا املنطقة مؤخرًا على قدرة عدة دول كاريبية على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل. وأوضح أن 

اليت ضربت منطقة البحر الكارييب، فأسفرت عن  5شهد عدداً غري اعتيادي من األعاصري من الفئة  ٢٠١٧عام 
ابهلياكل األساسية واالقتصاد احمللي. وأضاف أن أنتيغوا وبربودا وجزر  جسيمة اً خسائر يف األرواح وأحلقت أضرار 

البهاما وكواب ودومينيكا واجلمهورية الدومينيكية تضررت بشكل خاص. ونوه مع التقدير بقرار اللجنة التنفيذية 
روتوكول مونرتايل سسات يف إطار بللصندوق املتعدد األطراف تقدمي مساعدة إضافية إىل دومينيكا، وانشد مجيع املؤ 

 يف أثر األعاصري على قدرة األطراف املتضررة على الوفاء ابلتزاماهتا. أن تنظر
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وأعرب املمثلون عن تعاطفهم مع البلدان املتضررة من األعاصري ملا حل هبا من حمنة، وأبرزوا آاثراً أخرى  -١6٤
على هطول األمطار الغزيرة مما أدى إىل حدوث انمجة عن تغري املناخ والكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك اآلاثر املرتتبة 

فيضاانت واسعة النطاق، األمر الذي أحلق بدوره أضراراً شديدة ابإلنتاج الغذائي. وأشار ممثل آخر إىل أثر الزالزل 
 وموجات تسوانمي.

و وأعرب أحد املمثلني عن مشاعر تعاطفه إزاء تلك املشاكل، غري أنه تساءل عما إذا كان الربوتوكول ه -١65
احملفل املناسب ملناقشة هذه املسائل. وأشار إىل ما قاله أثناء املناقشات بشأن تعديل كيغايل، مضيفاً أنه ال يرغب 
يف أن يتحول بروتوكول مونرتايل إىل معاهدة مناخ بديلة أو موازية أو أن ميتد نطاقه ليشمل قضااي بيئية من قبيل 

 لبيولوجي.إزالة الغاابت أو التصحر أو فقدان التنوع ا
بعد ذلك، عرض ممثل غرينادا مشروع مقرر، ورد يف ورقة غرفة اجتماعات، تشجع األطراف فيه مجيع و  -١66

األطراف على مساعدة أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، واجلمهورية الدومينيكية، ودومينيكا، وكواب عن طريق ممارسة 
تكنولوجيا اليت تعتمد على هذه املواد إىل هذه البلدان، وذلك الرقابة على الصادرات من املواد املستنفدة لألوزون وال

لتجنب زايدة اعتمادها على مثل هذه املواد، مما قد يؤدي إىل حالة عدم امتثال؛ وتطلب إىل اللجنة التنفيذية 
لدان؛ للصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة أن تراعي يف قراراهتا وأنشطتها آاثر األعاصري على تلك الب

 وتطلب إىل األطراف املعنية أن تقدم معلومات مستكملة عن احلالة يف االجتماع الثالثني لألطراف.
وأعرب عدة ممثلني عن تعاطفهم مع األطراف املتضررة وعن أتييدهم من حيث املبدأ ملشروع املقرر، وأقروا  -١6٧

. ودعا أحد املمثلني إىل إرسال بعثة لتقصي ٢٠١٠أبن األطراف اختذت مقرراً مماثالً ابلنسبة هلاييت بعد زلزال العام 
 احلقائق إىل املنطقة.

 رد يف ورقة غرفة اجتماعات.ي، مشروع مقرر منقحوبعد ذلك، قدم ممثل غرينادا  -١68
 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. لُينظ ر فيه ويُعت م دواتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر  -١69

 (2017تشرين الثاين/نوفمرب  24و 23املستوى )اجلزء الرفيع  -اجلزء الثاين 

 افتتاح اجلزء الرفيع املستوى -أوالً 
رئيس مكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ووزير البيئة اجلزء الرفيع املستوى  افتتح -١٧٠

تشرين  ٢3من يوم اخلميس  ١٠:٠٠واملوارد الطبيعية يف غواتيماال، سيدين ألكسندر سامويلز ميلسون، يف الساعة 
 .٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

وأدىل ببياانت افتتاحية كل من السيد ميلسون؛ ورئيس مكتب االجتماع الثامن والعشرين لألطراف يف  -١٧١
بروتوكول مونرتايل ووزير البيئة يف رواندا، فنسان بريوات؛ واملدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة، إريك سوهلامي؛ 

 البيئة وتغري املناخ يف كندا، كاثرين مكينا. ووزيرة
السابق  االجتماعورحب السيد ميلسون يف بيانه ابلتطورات اإلجيابية يف تنفيذ اتفاقية فيينا منذ انعقاد  -١٧٢

مهددة بسبب الوضع املايل احلرج  ملؤمتر األطراف، ولكنه شدد على أن أنشطة الرصد والبحث العلمي مستقبالً 
 العام لتمويل أنشطة البحوث واملراقبة املنتظمة ذات الصلة ابتفاقية فيينا. ودعا مؤمتر األطراف للصندوق االستئماين

إىل جتديد االلتزام بتمويل الصندوق االستئماين من أجل احلصول على بياانت كافية للمضي قدماً يف تعميق املعرفة 
ة اليت ميثلها تغري املناخ ونفاد األوزون والتلوث. أبوجه عدم اليقني املناخي، والتمكن من التصدي للتحدايت الكبري 

وأشار إىل أن احلاجة ملحة إىل حتديد ووقف تلك األنشطة البشرية اليت هتدد البيئة قبل فوات األوان، وحث مؤمتر 
 األطراف على اختاذ أية تدابري وقرارات تلزم حلماية طبقة األوزون على النحو الواجب.
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أشار يف كلمته إىل أن مدينة مونرتايل أصبحت مرادفة حلماية طبقة األوزون، بفضل أما السيد بريوات فقد  -١٧3
العمل املتميز الذي اضطلعت به حكومة كندا على مر السنوات، من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون إىل مؤمتر 

، وحىت ١98٧مونرتايل يف عام مركبات الكربون الكلورية فلورية، الذي اعتمد بروتوكول ربوتوكول املفوضني املعين ب
يومنا هذا. وأضاف أن الربوتوكول ميثل قصة جناح كبرية، إذ أنقذ ماليني الناس من اآلاثر الضارة الستنفاد طبقة 

من النجاح عندما يدخل التعديل  سُيشه د املزيدتعديل كيغايل مث تصديقها عليه،  طرفاً  ٢٢األوزون، وأنه ابعتماد 
. وحث األطراف اليت مل ُتصد  ق بعُد على التعديل على القيام بذلك فوراً. مث التفت إىل ٢٠١9حيز النفاذ يف عام 

احلايل، فأشار إىل أنه بدون الدعم املايل الكايف سيستحيل على األطراف العاملة ابلفقرة  االجتماعجدول أعمال 
ستنفدة لطبقة األوزون، وبدء العمل على مواصلة جهودها الرامية إىل التخلص التدرجيي من املواد امل 5من املادة  ١

التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية متشيًا مع التعديل. ولذلك فمن املهم أن جتدد موارد الصندوق 
املتعدد األطراف على النحو املالئم. وأكد أيضًا ضرورة إبراز الصلة القوية بني الكفاءة يف استخدام الطاقة وبني 

 إذ إن العمل على كفالة الكفاءة يف استخدام الطاقة من شأنه أن يضاعف املنافع املناخية للتعديل. التعديل،
وشدد املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف بيانه على أن العامل حباجة إىل التكاتف يف اختاذ  -١٧٤

ابعتماد بروتوكول مونرتايل،  ١98٧ل يف عام اإلجراءات للتغلب على البالوي اليت تواجهها البشرية، متاماً كما فع
الذي أصبح أجنح املعاهدات الدولية على اإلطالق، والذي بفضله أخذ ثقب طبقة األوزون يف التقلص، وهو يف 

. وأشار إىل أربعة جوانب رئيسية ميكن مبعاجلتها معًا التوصل إىل نتيجة ٢٠5٠سبيله إىل االلتئام حبلول عام 
، ومشاركة املواطن، والقيادة السياسية الرشيدة، ودور قطاع األعمال. وقال إن املعارف العلمية انجحة، وهي: العلم

الراسخة هي حجر الزاوية يف مجيع اإلجراءات، مبعىن أهنا ضرورة حامسة ملكافحة احلركة اجلديدة املناهضة للعلم اليت 
ائق العلمية األساسية ميكن أن يؤدي إىل تفشي بدأت تنتشر يف بعض أحناء العامل. وأكد أن اإلنكار اخلطري للحق

املرض واملوت. وابملثل فإنه سيتعذر إهناض السياسيني وأصحاب األعمال للعمل دون تعبئة املواطنني ملناصرة 
ة. مث انتقل إىل احلديث عن اجلانب السياسي، فأثىن على السياسيني احلاليني والسابقني، مبن فيهم  القضااي اخلري  

يُعتربون من أنصار البيئة، الذين أبدوا قيادة شجاعة ابختاذ قرارات صعبة. وأخرياً تكلم عن دور املؤسسات أانس ال 
التجارية، فأشاد مبا أبدته من روح ابتكارية مسحت ابلتنفيذ الكامل والناجح للربوتوكول، وتطلع إىل االنتقال إىل 

غايل. وشدد على أن تلك اجلوانب األربعة غري القابلة تكنولوجيا أنظف لتربيد الكوكب من خالل تنفيذ تعديل كي
للتجزئة متك  ن اجملتمع الدويل من انتشال مجيع املواطنني من براثن الفقر املدقع، وتوفري التعليم للجميع، ومحاية احلياة 

 الربية، ووقف تغري املناخ.
طرفاً على تعديل  ٢٢ل، وبتصديق ورحبت السيدة مكينا يف بياهنا ابإلجنازات العظيمة لربوتوكول مونرتاي -١٧5

بليون  ١35إىل إزالة أكثر من  ٢٠١٠إىل عام  ١98٧كيغايل، مشرية إىل أن الربوتوكول أدى يف الفرتة من عام 
مادة من املواد املستنفدة لطبقة األوزون،  ١٠٠طن من مكافئ اثين أكسيد الكربون، والتخلص التدرجيي من قرابة 

سبيلها إىل التعايف. ومضت قائلة إن السياسيني من خمتلف األطياف السياسية،  وأضافت أن طبقة األوزون يف
والعلماء، وآخرين كثريين، توافدوا من مجيع أحناء العامل واجتمعوا لبلوغ هدف سام، فأثبتوا أن املتشككني على 

ذي يرتك آاثرًا مدمرة، خطأ. وقالت إن ذلك النجاح والقيادة جيب إبرازمها مرة أخرى يف مواجهة تغري املناخ، ال
وضربت مثاالً على ذلك جمتمعات اإلنويت يف أعايل املنطقة القطبية الشمالية اليت تواجه، ليس فقط فقدان قطعان 
الكاريبو اليت تنطوي على أمهية ثقافية كبرية ابلنسبة هلا، ابإلضافة إىل كوهنا مصدراً للغذاء، بل وكذلك تواجه هذه 

رواح، حيث أصبحت طبقة اجلليد اليت كانت حتمل وزن الصيادين الذين عاشوا يف تلك اجملتمعات خسائر يف األ
املناطق على مدى أجيال كثرية، رقيقة لدرجة ال تسمح هلا حبمل هذا الوزن. وأضافت أن من مسؤولية اجملتمع 
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ع إىل العلم، ويتعاون ، لصاحل أجيال املستقبل، وأن يستم١98٧الدويل أن يُظهر نفس القيادة اليت أبداها يف عام 
مع قطاع الصناعة، ويشجع االبتكار، متصرفاً يف ذلك كجسد واحد. وأكدت أن من الواجب اختاذ قرارات صعبة، 

 وهو أمر حدث يف املاضي وميكن أن حيدث مرة أخرى.
وعقب إلقاء الكلمات االفتتاحية، شاهدت األطراف رقصة ابألطواق لشعوب األمم األوىل يف أمريكا  -١٧6
الية، وهي رقصة تقليدية متثل فيها األطواق صلة اإلنسان ابألرض واألشجار واملاء والطبيعة واحليواانت الشم

 والطيور، وحتتفي ابحلياة والعامل الطبيعي.

 املسائل التنظيمية -اثنياً 
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا - ألف

من النظام  ٢١من املادة  ١االفتتاحية للجزء الرفيع املستوى من االجتماع، وفقًا للفقرة يف اجللسة  -١٧٧
 الداخلي، انُتخب ابلتزكية األعضاء التالية أمساؤهم ملكتب االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا:

 وريو )كندا( )دول أورواب الغربية ودول أخرى(يمارك د الرئيس:
 عزت لويس ح. عجاييب )مصر( )الدول األفريقية( رئيس:نواب ال

 عبد هللا اإلسالم جاكوب )بنغالديش( )دول آسيا واحمليط اهلادئ( 
 لياان غاهرامانيان )أرمينيا( )دول أورواب الشرقية( 

 أوليسيس لوفريا )ابرغواي( )دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب( املقرر:
 مكتب االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل انتخاب أعضاء - ابء

من النظام  ٢١من املادة  ١يف اجللسة االفتتاحية للجزء الرفيع املستوى من االجتماع، وفقًا للفقرة  -١٧8
 رتايل:الداخلي، انُتخب ابلتزكية األعضاء التالية أمساؤهم ملكتب االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مون

 يعقوب املعتوق )الكويت( )دول آسيا واحمليط اهلادئ( الرئيس:
 غروبيتش )البوسنة واهلرسك( )دول أورواب الشرقية(-عزرا روغوفيتش نواب الرئيس:

 لييت )الربازيل( )دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(سواريس ابتريسا  
 ( )دول أورواب الغربية ودول أخرى(الرك ويليامز )الوالايت املتحدة األمريكية 

 سامويل ابريه )بوركينا فاسو( )الدول األفريقية( املقرر:
إقرار جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا  - جيم

 واالجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل
مت إقرار جدول األعمال التايل للجزء الرفيع املستوى على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة  -١٧9

UNEP/OzL.Conv.11/1-UNEP/OzL.Pro.29/1: 
 افتتاح اجلزء الرفيع املستوى. -١
 املسائل التنظيمية: -٢
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 فيينا؛انتخاب أعضاء مكتب االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  )أ(
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل؛ )ب(
إقرار جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف  )ج(

 اتفاقية فيينا واالجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل؛
 تنظيم األعمال؛ )د(
 واثئق تفويض املمثلني. )هـ(

 عروض أفرقة التقييم بشأن حالة أعماهلا، مبا يف ذلك آخر التطورات يف هذا الصدد. -3
 عرض يقدمه رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف عن أعمال اللجنة التنفيذية. -٤
 لي:بياانت رؤساء الوفود واملناقشات بشأن املواضيع الرئيسية، مبا يف ذلك ما ي -5

 حتديد الفرص واألولوايت املستقبلية )املائدة املستديرة الرفيعة املستوى(؛ )أ(
: أتمالت عن املاضي واحلاضر وتعافيها األسس العلمية املتعلقة بنفاد طبقة األوزون )ب(

 علمي(. اجتماعواملستقبل )
يعتمدها مؤمتر  تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات اليت يوصى أن -6

األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه احلادي عشر واالجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف 
 بروتوكول مونرتايل.

موعد ومكان انعقاد كل من االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع  -٧
 الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل.

 مسائل أخرى. -8
 عتماد املقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه احلادي عشر.ا -9

 اعتماد املقررات اليت يتخذها االجتماع التاسع والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل. -١٠
اعتماد تقرير االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع التاسع والعشرين  -١١

 ألطراف يف بروتوكول مونرتايل.ل
 اختتام االجتماع. -١٢

 األعمالتنظيم  - دال
 اتفقت األطراف على اتباع إجراءاهتا املعتادة. -١8٠

 واثئق تفويض املمثلني - هاء
طرفًا جرى متثيلها يف االجتماع. ووافق  ١٤٧من أصل  ١٠٢على واثئق تفويض ممثلي  املكتبانوافق  -١8١

إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن. وحث  مطرفًا شريطة أن ترسل واثئق تفويضه ٤5مؤقتًا على مشاركة  املكتبان
املكتبان األطراف املشاركة يف االجتماعات املقبلة على بذل أقصى جهودها لتقدمي واثئق التفويض لألمانة على 

اخلي يقضي أبن من النظام الداخلي. وأشار املكتبان أيضًا إىل أن النظام الد ١8النحو املطلوب مبوجب املادة 
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تصدر واثئق التفويض إما من رئيس الدولة أو احلكومة، وإما من وزير اخلارجية، أما يف حالة املنظمات اإلقليمية 
للتكامل االقتصادي، فتصدر واثئق التفويض من السلطة املختصة هلذه املنظمات. وذكَّر املكتبان األطراف أبن 

ها ابلشكل الصحيح قد حُيرمون من املشاركة الكاملة يف اجتماعات ممثلي األطراف اليت ال تقدم واثئق تفويض
 األطراف، مبا يف ذلك احلق يف التصويت.

 عروض أفرقة التقييم بشأن حالة أعماهلا، مبا يف ذلك آخر التطورات يف هذا الصدد  -اثلثاً 
عن عمل الفريق. ويرد  قدم الرئيس املشارك لفريق التقييم العلمي، جون ابيل )اململكة املتحدة(، عرضاً  -١8٢

 املرفق السادس هلذا التقرير موجز للعرض، من إعداد مقدمه.من  ١-الفرع داليف 
قدم الرئيسان املشاركان لفريق تقييم اآلاثر البيئية، جانيت ف. بورمنان )أسرتاليا( وانجيل بول )اململكة و  -١83

لسادس هلذا التقرير موجز للعرض، من إعداد املرفق امن  ٢-الفرع دالاملتحدة(، عرضاً عن عمل الفريق. ويرد يف 
 مقدميه.

ان لفريق التقييم التقين واالقتصادي، مارات بيزانو )كولومبيا( وبيال مارانيون تان املشاركتالرئيس تقدمو  -١8٤
املرفق السادس هلذا التقرير موجز للعرض، من  3-الفرع دال)الوالايت املتحدة( عرضًا عن عمل الفريق. ويرد يف 

 يه.تد مقدممن إعدا
 وأحاطت األطراف علماً ابملعلومات املقدمة. -١85

 عرض يقدمه رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف عن أعمال اللجنة التنفيذية -رابعاً 
قدم رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، بول كراينيك )النمسا(، تقريرًا عن التقدم احملرز  -١86

يف تنفيذ مقررات اللجنة منذ االجتماع الثامن والعشرين لألطراف، أوجز فيه املعلومات الواردة يف الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro.29/6. 

التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية  وقال إن اللجنة واصلت رصد تنفيذ خطط إدارة -١8٧
فلورية وخطة واحدة إلدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وبلغ عدد البلدان 

 3٠بلداً، منها  ١٤٤مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت لديها خطة معتمدة إلدارة التخلص التدرجيي من 
ابلفعل. وال يوجد سوى بلد واحد ليس لديه خطة معتمدة كهذه. وأشار إىل أن التنفيذ املرحلة الثانية  اعتمدبلداً 

الكامل خلطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املوافق عليها حىت الوقت الراهن 
. 5 من املادة ١ساس يف البلدان األطراف العاملة ابلفقرة األيف املائة من إمجايل استهالك خط  6٠سيعاَل حوايل 

واستمرت اللجنة، ابملوافقة على هذه اخلطط، يف إعطاء األولوية، قدر اإلمكان، إلدخال التكنولوجيا ذات القدرة 
 املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي.

غايل. وقد قبلت، مع التقدير، ومضى يقول إن اللجنة التنفيذية عاجلت مسائل متصلة بتعديالت كي -١88
املسامهات اإلضافية املقدمة إىل الصندوق املتعدد األطراف اليت أعلنها عدد من األطراف غري العاملة مبوجب 

، مت ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤، لتمكني تقدمي الدعم السريع لتنفيذ التعديل. وحبلول 5من املادة  ١ الفقرة
دوالر من األموال املتعهد هبا. وقد أقرت اللجنة مبادئ توجيهية للموافقة على  مليون ١٤تلقي ما يزيد على 

طلبات التماس األنشطة التمكينية ملساعدة البلدان على البدء يف أنشطة اإلبالغ واألنشطة التنظيمية، كما قررت 
 59ا التمويل ملا عدده أن تويل األولوية الستخدام املسامهات اإلضافية ملثل هذه الطلبات. وقد وافقت على هذ

 بلداً.
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ركبات ملالتدرجيي  ابلتخفيضمعرفة املزيد عن التكاليف الرأمسالية اإلضافية املرتبطة وأوضح أن من أجل  -١89
يعد األول من  الكربون اهليدروفلورية، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع استثماري ملركبات الكربون اهليدروفلورية

أيضًا التمويل لذلك املشروع، وإلعداد مثانية مشاريع  واسُتم دي للتربيد يف بنغالديش. يف مرفق تصنيعي حمل نوعه
 مركبات الكربون اهليدروفلورية، من املسامهات اإلضافية. للتخلص مناستثمارية إضافية 

، إجراء دراسات استقصائية عن بدائل املواد ٢6/9استجابة للمقرر  ،اللجنة التنفيذية طلبتقال إن و  -١9٠
بلداً. وفيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية ومزائج مركبات الكربون اهليدروفلورية،  ١٢٧املستنفدة لألوزون يف 

للنمو سنواًي  اليت وردت حىت الوقت الراهن معداًل إمجالياً  ١١9أظهرت نتائج الدراسات االستقصائية وعددها 
، أساسًا يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء. وطُل ب إىل الوكاالت ٢٠١5-٢٠١٢يف املائة للفرتة  ٢٢حوايل  قدره

 الثنائية والوكاالت املنفذة أن تستعني ابلنتائج لدى االضطالع ابألنشطة التمكينية.
األطراف الثالثني مبادئ توجيهية وأضاف قائاًل إن اللجنة التنفيذية وافقت على أن تقدم إىل اجتماع  -١9١

للتكاليف فيما يتعلق بتمويل اخلفض التدرجيي الستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية وإنتاجها، وأن تضع الصيغة 
النهائية للمبادئ التوجيهية يف أقرب وقت ممكن بعد ذلك. ويتضمن منوذج مشروع املبادئ التوجيهية املبادئ املتفق 

والتحويل ، مبا يف ذلك املرونة يف التنفيذ، والتاريخ النهائي للطاقة اإلنتاجية املؤهلة للتمويل، ٢8/٢ عليها يف املقرر
، والتخفيضات اإلمجالية املستدامة يف استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية، الثاين والتحويل الثالث

ة يف املرفق واو اخلاضعة إلعفاءات مرتبطة بدرجات احلرارة الفئات املؤهلة للتكاليف اإلضافية، وأهلية املواد املدرجو 
 احمليطة العالية.

 ٢3-الكربون اهليدروفلوريمركب وهو  وفيما يتعلق مبسألة االلتزامات املتعلقة مبراقبة الناتج الثانوي -١9٢
(HFC-23)تعويض عن ، قال إن اللجنة التنفيذية وافقت على النظر يف خيارات ممكنة فعالة من حيث التكلفة لل

. وطلبت إجراء تقييم مستقل (HCFC-22) ٢٢-املصانع املزدوجة االستخدام ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
من مرافق إنتاج مركبات  ٢3-الكربون اهليدروفلوري خليارات فعالة من حيث التكلفة ومستدامة بيئياً لتدمري مركب

، ودعت الوكاالت املنفذة إىل تقدمي مقرتحات لعرض تكنولوجيات للتخفيف من ٢٢-لكربون اهليدروكلورية فلوريةا
أو حتويله. ومتت املوافقة ابلفعل على التمويل الالزم إلعداد  ٢3-الكربون اهليدروفلوري مركبآاثر املنتج الثانوي 
 أحد هذه املشاريع.

بعة للصندوق املتعدد األطراف. ويف وتكلم بعد ذلك عن أحد اإلجنازات الرئيسية للوكاالت املنف ذة التا -١93
بلداً يف تنفيذ خططها إلدارة التخلص التدرجيي  ٤٧، استمر برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف مساعدة ٢٠١٧عام 

من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وقد ساعد األطراف أيضًا على عمل عروض للتكنولوجيات البديلة 
، ودراسات استقصائية بشأن لألحياء الطاقة، ودراسات جدوى بشأن نظم التربيد املركزي املراعية للمناخ املرشدة

بلدان يف طلباهتا للحصول على التمويل لألنشطة التمكينية،  ١٠ الربانمج بدائل املواد املستنفدة لألوزون. وساعد
كبات الكربون اهليدروفلورية ابالستعاضة ر ملالتدرجيي  للتخفيضوثالثة بلدان يف إقامة مشاريع استثمارية قائمة بذاهتا 

 عنها بتكنولوجيات ذات قدرة أقل على إحداث االحرتار العاملي.
يف تنفيذ خطط إدارة  واثنان بلد مائةمساعدة  يعكف علىوأردف يقول إن برانمج األمم املتحدة للبيئة  -١9٤

 جهود التعزيز املؤسسي، كما ساعد بلدان يف ١٠٤التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية و
بلداً على إجراء دراساهتا االستقصائية لبدائل املواد املستنفدة لألوزون. وساعد برانمج املساعدة على االمتثال  ٧9

، بسبل من بينها دعم بناء القدرات املتعلقة بوضع املعايري، 5من املادة  ١مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
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الرتاخيص واحلصص. وعالوة على ذلك، يف عام إصدار ادات، واإلدارة اآلمنة ملواد التربيد، ونظم وإصدار الشه
، قام برانمج البيئة، ابلتعاون مع الشركاء، بتنظيم أول مؤمتر دويل بشأن إدارة املواد املستنفدة لألوزون يف ٢٠١٧

 قطاع صيد األمساك.
بلدًا يف  ٧٤ية الصناعية )اليونيدو( تعكف على مساعدة واسرتسل قائاًل إن منظمة األمم املتحدة للتنم -١95

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛ وجار أيضاً على قدم وساق تنفيذ من تنفيذ خطط إدارة التخلص التدرجيي 
سبعة مشاريع إلجياد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي، ودراسيت جدوى للتربيد املركزي 

املواد املستنفدة لألوزون دراسة استقصائية وطنية لبدائل  ٢٧اء. وقد ساعدت أيضًا البلدان على إجراء لألحي
. وفيما يتعلق بتعديل كيغايل، نظمت اليونيدو اجتماعًا اثلثًا للجهات املاحنة تضمن ومشروعني لتدمري املرك بات

داً يف اجتماع لفريق من اخلرباء ملناقشة التصديق. بل 55النظر يف التحدايت األخرية، واستضافت جلسة حوارية بني 
 بلداً. ١٧وستدعم اليونيدو أيضاً األنشطة التمكينية يف 

وقال إن اخلطط املعتمدة إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورو فلورية اليت يدعمها  -١96
استهالك املواد  من )طن استنفادي( ألوزونا قدرة استنفادطن من  5 ٧٠٠البنك الدويل ستشهد التخلص من 

مليون طن من انبعااثت اثين أكسيد الكربون على أساس سنوي. وحبلول هناية  3١,8تعادل  املستنفدة لألوزون،
استهالك  مناستنفادي طن  33٠ ٠٠٠، أدت املشاريع اليت ينفذها البنك الدويل إىل اخنفاض قدره ٢٠١6عام 

إىل أكثر من بليون دوالر يف شكل منح. وفيما يتعلق بتعديل كيغايل،  استناداً ، لألوزونوإنتاج املواد املستنفدة 
املشاريع الالزمة ملشروع  إعداد سيقوم البنك الدويل بدعم األنشطة التمكينية للعديد من البلدان، إىل جانب أعمال

 استثماري متعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاع التربيد التجاري.
، ٢٠١٧و ٢٠١6ويف اخلتام، أعرب عن شكره للممثلني الذين عملوا يف اللجنة التنفيذية يف عامي  -١9٧

 .هموالتزام هموعمل هموأمانة الصندوق املتعدد األطراف، والوكاالت الثنائية والوكاالت املنفذة، على تفاني
 وأحاطت األطراف علماً ابملعلومات املقدمة. -١98

 واملناقشات بشأن املواضيع الرئيسية بياانت رؤساء الوفود -خامساً 
أجرت األطراف مناقشات مائدة مستديرة  ،من جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى 5يف إطار البند  -١99

 دقيقة، إضافًة إىل االستماع إىل بياانت من رؤساء الوفود. 9٠دقيقة ويف اجتماع علمي ملدة 9٠ ملدة
 حتديد الفرص واألولوايت املستقبلية - ألف

، صباح يوم ‘‘حتديد الفرص واألولوايت املستقبلية’’عقدت مناقشات املائدة املستديرة، بشأن موضوع  -٢٠٠
. وطرحت الفائزة جبائزة الشرف البيئي ألبطال األرض اليت متنحها األمم املتحدة، ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢3

قة النقاش واملشاركني مث نقلت أسئلة ليلى أكاروغلو، بوصفها مديرة اجللسة، أسئلة على تسعة من أعضاء حل
انئب وزير محاية الطبيعة يف و مجهور احلاضرين إىل أعضاء حلقة النقاش. وشارك يف حلقة النقاش السيدة مكينا؛ 

أرمينيا، خاتشيك هاكوبيان؛ وانئب وزير البيئة يف اجلمهورية الدومينيكية، زويال غونزاليز دي غوتيرييز؛ وانئب وزير 
ستونيا، ميليس مونت؛ والسيد ميلسون، بصفته وزير البيئة واملوارد الطبيعية يف غواتيماال؛ وأمني وزارة البيئة يف إ

البيئة والغاابت وتغري املناخ يف اهلند، س. ك. ميشرا؛ ووزير الدولة يف وزارة البيئة والطاقة يف ملديف، عبد هللا زايد؛ 
 املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة.والسيد بريوات، بصفته وزير البيئة يف رواندا؛ و 
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 العوامل الرئيسية يف جناح بروتوكول مونرتايل - 1
رداً على سؤال بشأن ما يعتربها املشاركون يف حلقة النقاش األسباب الرئيسية لنجاح بروتوكول مونرتايل،  -٢٠١

اف أننا ابلعمل معاً وح ْسب، أمكننا حتدث أحد املشاركني يف حلقة النقاش عن التصديق العاملي على الصك. وأض
هذا املشارك يف حلقة النقاش، إضافًة إىل اثنني من املشاركني اآلخرين، أمهية أيضًا أن حندث أثرًا واضحاً. وأبرز 

وضع إطار قانوين ومعياري سليم، مع اإلشارة إىل أن ذلك ال قيمة له بدون التنفيذ السليم واإلنفاذ. وأشار عضوان 
لنقاش إىل القيادة واإلرادة السياسيتني اللتني برزات على مر السنني بوصفهما عاملني رئيسيني. وأوضحت يف حلقة ا

مشاركة كيف أن بلدها كان مؤثراً يف إقناع املزيد من احلكومات املتشككة أبمهية العمل ويف تشجيع البلدان املتقدمة 
ى عن املراسيم الرائسية اليت صدرت يف بلدها واليت مهدت النمو على دعم البلدان النامية. وحتدثت املشاركة األخر 

 سيما على صعيد منح الرتاخيص للتقنيني. الطريق أمام إحراز املزيد من التقدم، وال
وقال أحد املشاركني يف حلقة النقاش إن الشراكات القوية مع املؤسسات والوكاالت الرئيسية املشاركة يف  -٢٠٢

ية للتنفيذ الناجح، مما يوحي أبن اخلربة اليت اكتسبتها اهليئات ذات الصلة يف بلده اإلنفاذ كانت عاماًل ابلغ األمه
على صعيد التعامل مع مركبات الكربون الكلوروفلورية ستجعلها يف وضع جيد عندما تتعامل مع مركبات الكربون 

رة ابلتعزيز املؤسسي وبناء اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية. وقالت مشاركة أخرى إهنا فخو 
 القدرات الذي مت يف بلدها، وهو ما من شأنه أن يكفل استدامة التخلص التدرجيي.

وربط أحد املشاركني يف حلقة النقاش جناح بروتوكول مونرتايل بقدرة البلدان على كسب ثقة صناعات  -٢٠3
واملشاركة يف هذه اجلهود. وسلط آخر ذات صلة وكفالة فهمها للجهود الرامية إىل حتقيق االمتثال لاللتزامات 

 الضوء على حقيقة أن الربوتوكول وتعديل كيغايل أوجدا ابلفعل الفرص للصناعة، مبا يف ذلك من حيث االبتكار.
وحتدث أحد املمثلني من القاعة فقال إنه يعترب تعديل كيغايل صكاً متوازانً يعاَل شواغل مجيع األطراف،  -٢٠٤

 ن ذلك ميثل على األرجح أحد عوامل االستيعاب السريع للصك.وال يستثين أحداً. وأضاف أ
 احلوافز اليت مكنت من إحراز تقدم - 2

حتدث عضوان يف حلقة النقاش عن مدى مسامهة وضوح اهلدف املشرتك  ،وفيما يتعلق مبحفزات التقدم -٢٠5
واإلطار املتني، الذي حدد ما هو مطلوب من اجلهات املعنية وزمن حتقيق ما هو مطلوب، يف تيسري املهمة. 

 وأضاف أن ذلك مكن األسواق من املتابعة وقاد إىل االبتكار.
حلوار والتعاون بني احلكومات والصناعة، وأبرز أحدهم وأكد عدة مشاركني يف حلقة النقاش احلاجة إىل ا -٢٠6

احلاجة إىل ربط اهلدف العاملي مع الشواغل الوطنية من أجل أن تثمر اجلهود الرامية إىل حتقيق ذلك اهلدف. وشدد 
مشارك يف حلقة النقاش على أمهية ضمان فهم بروتوكول مونرتايل بني مجيع الوزارات ذات الصلة. وأشار مشارك 

 إىل أمهية اإلرادة السياسية. آخر
وامتدح أحد املشاركني يف النقاش جودة اإلبالغ التقين والعلمي من جانب برانمج البيئة، وهو ما وفر  -٢٠٧

حججًا سليمة للعمل، وشدد على قيمة الصندوق املتعدد األطراف ابعتباره اآللية املالية الرئيسية للتأكد من أن 
 لعمل.البلدان لديها الوسائل الالزمة ل

 الدروس الرئيسية املستفادة من احلمالت واالتصاالت - 3
قال عدة مشاركني يف حلقة النقاش إن الرسائل العامة بشأن القضااي البيئية اهلامة جيب أن تكون واضحة  -٢٠8

ومفهومة وخالية من املفردات االصطالحية. وأضافوا أن املسألة تتعلق أبسر خيال اجلمهور وحشد الناس للعمل 
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ري قوة اجلمهور حلفز السياسيني. ومن املهم أيضاً عدم احلديث فقط عن املشاكل، ولكن أيضاً عن العناصر وتسخ
اإلجيابية والفرص املتاحة، من قبيل إجياد فرص العمل وحتقيق النمو االقتصادي الناجم عن استخدام التكنولوجيا 

 والطاقة اخلضراء.
ة خماطبة الشباب مع تكييف الرسائل، وأشار اثنان منهم وشدد عدد من املشاركني يف النقاش على ضرور  -٢٠9

 إىل برامج التعليم البيئي املضطلع هبا يف بلديهما.
وأشار أحد املمثلني، متحداثً من القاعة، إىل دور بلده القيادي يف مكافحة تغري املناخ وااللتزام هبا، مشرياً  -٢١٠

صدر إهلام يف املعركة احلتمية يف مواجهة قضااي بيئية ملحة إىل أن جناح بروتوكول مونرتايل الرائع ينبغي أن يكون م
 أخرى، مبا يف ذلك التلوث البالستيكي.

 دور الشباب - 4
رداً على سؤال من مجهور احلاضرين بشأن ما إذا كان هناك دور لألطفال والشباب يف التصدي للتحدايت  -٢١١

قادة ’’من أن الشباب يشار إليهم ابستمرار على أهنم  البيئية الرئيسية، قال أحد أعضاء حلقة النقاش إنه على الرغم
إال أهنم يشاركون ابلفعل وبصورة نشطة، وكثري منهم يشارك بصورة أكرب من البالغني. ويتعني على ‘‘ املستقبل

الشباب مواصلة إذكاء الوعي ابلقضااي البيئية اهلامة بني أفراد أسرهم وأصدقائهم البالغني. وحث مشارك آخر 
 ل على مواصلة مساءلة البالغني.األطفا

 التشجيع على التصديق على تعديل كيغايل - 5
انتقل الرتكيز إىل املستقبل فطُلب إىل املشاركني بيان الكيفية اليت سيشجعون هبا األطراف اليت مل تصدق  -٢١٢

ساسي لفعالية بعد على تعديل كيغايل على القيام بذلك. وأكد مجيع من حتدثوا على أن الدعم العاملي هو أمر أ
التعديل. ومن شأن التصديق العاملي أن يرسل إشارة قوية إىل األسواق، مما يؤدي إىل دفع عجلة االبتكار والوصول 
إىل بدائل أرخص ملركبات الكربون اهليدروفلورية. ومن شأنه كذلك أن يرسل إشارة إىل القطاعات األخرى اليت 

نقل تُ سيما قطاع الطريان والقطاع البحري. ومن املهم أن  ون، واليتعني فيها خفض انبعااثت اثين أكسيد الكرب
رسالة مفادها أن التعديل خيتلف عن بروتوكول مونرتايل، حيث يُدر ج جمموعة جديدة متامًا من املواد يف نطاق 

فإن جانب الكفاءة يف استخدام الطاقة. وبشكل عام  أيضاً  يشمل بوضوح وهوالربوتوكول ويعال ج قضيًة أكرب. 
هناك حجة جتارية قوية للتصديق عليه، مبا يف ذلك حقيقة أن التصديق هو شرط للحصول على التمويل السريع 

القتصاد والبيئة، وستكون اخلطوة كذلك لو  نيالعام الرفاهو التربيد هام للصحة فمن برانمج كيغايل لكفاءة التربيد. 
 حتالف عاملي من أجل التربيد النظيف. إنشاءالتالية هي 

 الدعم املايل الكايف - ٦
بروتوكول مونرتايل، مبا يف ذلك  الذي يستند إليهالحظت مديرة اجللسة أن اتفاقية فيينا وفرت إطاراً للعلم  -٢١3

عقد اجتماعات منتظمة ملديري حبوث األوزون، وسألت عن كيفية ضمان الدعم املايل الكايف للبحوث يف جو 
من االنضباط املايل. ودعا املشاركون اجملاوبون يف النقاش إىل توفري التمويل الكايف للعلوم، مشريين، يف مجلة أمور، 

عن العمل أعلى بكثري من تكاليف العمل. ومتثل العلوم الركيزة األساسية للعمل يف إطار  إىل أن تكاليف التقاعس
أي اتفاق. وحتتاج البلدان املتقدمة النمو، إضافًة إىل متويل عملها، إىل أن توفر التمويل ملشاريع البحوث العلمية 

اهليدروفلورية ورصد التقدم احملرز على حد وحلقات العمل يف البلدان النامية، فيما يتعلق ببدائل مركبات الكربون 
 سواء. وينبغي للممثلني التعاون مع وزراء املالية يف بلداهنم والتأكد من أن االحتياجات مفهومة جيداً.
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 التعاون الدويل - 7
فيما يتعلق ابلتجارب الناجحة لربوتوكول مونرتايل اليت ميكن أن تطبق على التعاون الدويل اجلديد الرامي  -٢١٤

 التصدي للتحدايت العاملية األخرى، من قبيل التلوث وفقدان التنوع البيولوجي، عزا املشاركون يف النقاش جناح إىل
التعاون يف إطار الربوتوكول إىل القيادات السياسية؛ ووجود مؤسسات قوية، مبا يف ذلك فريق علمي خارج نطاق 

ناية، واألمانة، وهيكل دعم مسؤويل األوزون يف ابريس؛ السيطرة السياسية، والصندوق املتعدد األطراف املصمم بع
يف مبدأ املسؤوليات املشرتكة واملتفاوتة؛ واألساس العلمي القوي؛  الـُمجسَّدواالعرتاف ابألوضاع الفريدة للبلدان، 

حلكومات واألهداف الواضحة؛ والتصديق العاملي؛ واتساع نطاق اجلهات الفاعلة املشاركة يف التنفيذ، مبا يف ذلك ا
مع منتجي املواد الكيميائية الرئيسيني  التعاونأيضًا  واقرُت حوالقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية. 

 وسيلة ملكافحة التحدايت البيئية العاملية.كبشأن املسؤولية االجتماعية للشركات  
 الصلة أبهداف التنمية املستدامة - ٨

اش إنه نظرًا ألن أهداف التنمية املستدامة تتعامل أساسًا مع الناس وكوكب قال أحد املشاركني يف النق -٢١5
األرض فإن أية سياسات تعود ابلفائدة عليهما من شأهنا أن تسهم يف حتقيق تلك األهداف. وقُدمت أمثلة على 

لتخلص التدرجيي من ا من أجلسياسات ترمي إىل مكافحة التلوث أو إجياد وظائف خضراء، إضافة إىل التحالف 
 ، الذي أعلن عنه مؤخراً.(Powering Past Coal) لفحماب توليد الطاقة

 : أتمالت عن املاضي واحلاضر واملستقبلوتعافيها األسس العلمية املتعلقة بنفاد طبقة األوزون - ابء
مالت عن األسس العلمية الستنفاد طبقة األوزون وتعافيها: أت’’عقد االجتماع العلمي بشأن موضوع  -٢١6

. وأبرز االجتماع، الذي أدارته كبرية ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢3بعد ظهر يوم ‘‘ املاضي واحلاضر واملستقبل
املستشارين العلميني يف حكومة كندا، مىن منر، سلسلة من العروض من جانب املشاركني يف حلقة النقاش، تلتها 

النقاش، حسب الرتتيب الذي تكلموا به، هم فيتايل فيوليتوف جلسة لألسئلة واألجوبة. وكان املشاركون يف حلقة 
البيئة وتغري املناخ يف كندا(، واناثن غيليت )وزارة البيئة وتغري املناخ يف كندا(، وأماندا مايكوك )جامعة ليدز،  وزارة)

دا(، وآن تومسون اململكة املتحدة(، وغوس فيلدرز )جامعة أوترخيت واملعهد الوطين للصحة العامة والبيئة، هولن
 ، الوالايت املتحدة(.)انسا( )مركز غودارد للطريان الفضائي، اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء

وقدم السيد فيوليتوف عرضًا عن التغريات السابقة واحلالية يف تكوين الغالف اجلوي وطبقة األوزون.  -٢١٧
؛ وكان االخنفاض ١996و ١9٧9سرتاتوسفريي بني عامي لوحظ يف تركيزات األوزون ال اً واضح اً اخنفاضقال إن و 

تغريات كبرية من سنة إىل أخرى، تتأثر بتقلبات الدورة الشمسية  شهد أيضاً أكرب ابلقرب من القطبني، رغم أنه 
دًة حىت سرتاتوسفريية واأليروسوالت الربكانية. وأظهر تركيز املواد املستنفدة لألوزون زايالتباينات يف الرايح املدارية الو 

ز األوزون يف اجلزء العلوي من ازداد تركي ١99٧أواخر تسعينات القرن املاضي واخنفاضًا بعد ذلك. ومنذ عام 
 سرتاتوسفري، على عكس اجلزء السفلي منه.ال

غالف اجلوي على طبقة األوزون. وقال وقدم السيد غيليت عرضًا عن آاثر التغريات املقبلة يف تكوين ال -٢١8
إىل اخنفاض تركيز املواد املستنفدة لألوزون يف الغالف أدت تخذة يف إطار بروتوكول مونرتايل اإلجراءات امل إن

حبلول فرتة تقارب العام  ١98٠اجلوي؛ ويتوقع أن يعود مستواها اإلمجايل إىل القيم اليت كانت سائدة يف العام 
كن مع تراجع تركيز املواد يف منطقة أنتاركتيكا. ول ٢٠٧5يف خطوط العرض الوسطى، وحوايل عام  ٢٠5٠

املستنفدة لألوزون، ستتزايد تدرجيياً أمهية غازات االحتباس احلراري من حيث أثرها على األوزون؛ إذ مييل غازا اثين 
أكسيد الكربون وامليثان إىل زايدة مستوايت األوزون، بينما مييل أكسيد النيرتوز إىل ختفيضها. ولذلك تعتمد 
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وزون على اجلهود اليت تبذل يف املستقبل لضبط انبعااثت غازات االحتباس احلراري. وهذه التغيريات املتوقعة لأل
قبل  ١98٠األوزون إىل املستوايت اليت كان عليها يف العام  يتعاىفستتباين أيضاً حسب املنطقة؛ ومن املتوقع أن 

عد قلياًل يف منطقة أنتاركتيكا، منتصف القرن يف خطوط العرض الوسطى واملنطقة القطبية الشمالية، ويف وقت أب
يف حني يتوقع حدوث اخنفاضات كبرية يف مستوايت األوزون للمناطق املدارية، ما مل تتحقق زايدة كبرية يف 

 االنبعااثت العاملية من غاز امليثان.
 ،ناستنفاد األوزو قالت إن األوزون على املناخ. و  تعايفوقدمت السيدة مايكوك عرضاً عن آاثر استنفاد و  -٢١9

بوجه عام، أدى إىل تربيد السرتاتوسفري، وتعزز هذا األثر ابزدايد تركيزات اثين أكسيد الكربون. وكان هذا التربيد 
ملحوظًا بوجه خاص فوق منطقة أنتاركتيكا خالل فصلي الربيع والصيف لنصف الكرة اجلنويب وساهم أيضًا يف 

نصف الكرة اجلنويب. وابملقابل، ارتبط ذلك بتغريات إقليمية حركة الرايح الغربية صوب القطب، ويف زايدة قوهتا يف 
يف املناخ، مبا يف ذلك التغريات يف درجات احلرارة السطحية، وازدايد هطول األمطار يف خطوط العرض الوسطى 

يل إىل سرتاتوسفريي لألوزون ستمران احمليطات. وزايدة الرتكيز الاجلنوبية واملناطق شبه املدارية، والتغريات يف دو 
عكس مسار تلك التغيريات، ولكن هذا األثر ستبطله الزايدات يف مستوايت غازات االحتباس احلراري. وابلنظر 

دون تنفيذ بروتوكول مونرتايل  حالاملواد املستنفدة لألوزون هي أيضًا غازات احتباس حراري، فقد  غالبيةإىل أن 
 نبعااثت استمرت بال هوادة.احرتار كبري لسطح الكوكب كان سيحدث لو أن اال حدوث

وقدم السيد فيلدرز عرضًا بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية ومحاية املناخ من خالل تعديل كيغايل.  -٢٢٠
وأشار إىل أن ارتفاع انبعااثت مركبات الكربون اهليدروفلورية قد يقلل من املنافع املناخية اليت حتققت ابلفعل يف 

يف  ٢9-9كاملعتاد إىل زايدة انبعااثهتا مبا يعادل   إذا سارت األمورتوقعات تشري الحيث إطار بروتوكول مونرتايل، 
. وعلى الرغم من ٢٠5٠إىل عام  ٢٠١5املائة من ازدايد انبعااثت اثين أكسيد الكربون العاملية يف الفرتة من عام 

إن تحدة واالحتاد األورويب، فأن انبعااثت مركبات الكربون اهليدروفلورية كانت اترخييًا تصدر عن الوالايت امل
االنبعااثت املستقبلية يتوقع أن تصدر أساساً من البلدان النامية. ولكن تنفيذ التعديل سيقلل من انبعااثت مركبات 

غيغا طن من مكافئ اثين أكسيد  ٠.٢الكربون اهليدروفلورية من البلدان املتقدمة النمو من غيغا طن واحد إىل 
غيغاطن  ١غيغا طن إىل حوايل  ٤و 3يقلل انبعااثهتا من البلدان النامية من كمية ترتاوح بني الكربون يف السنة، وس

. ومن شأن ذلك أن يقلل مسامهة مركبات ٢٠5٠من مكافئ اثين أكسيد الكربون يف السنة، وذلك حبلول عام 
درجة مئوية.  ٠.٠6 حوايل درجة مئوية إىل ٠.5من  ٢١٠٠الكربون اهليدروفلورية يف االحرتار العاملي حبلول عام 

وتبني القواعد التنظيمية املطبقة ابلفعل يف بعض البلدان على مركبات الكربون اهليدروفلورية أن من املمكن حتقيق 
 أهداف التعديل.

وقدمت السيدة تومسون عرضاً عن رصد األوزون. وشددت على أن الرصد العاملي لألوزون على مجيع  -٢٢١
سيما يف القطبني واملناطق املدارية  م أبمهية حيوية من أجل استمرار فهم اآلاثر، والمستوايت الغالف اجلوي يتس

وهي أشد املناطق حساسية. وبينما يتوفر سجل مستمر للبياانت الساتلية، فإن بعض املعدات الساتلية تقرتب من 
هناية فرتة خدمتها، ومل يتسم مجع البياانت اليت مت مجعها بواسطة مناطيد األوزون وغريها من املعدات األرضية 

. وقد أصبحت ضرورة رصد مستوايت األوزون أكثر إحلاحًا مع تغري املناخ؛ وبينما اقاالتسبنفس القدر من 
ازدادت طبقة الرتوبوسفري حرارة، كانت آليات ردود الفعل املتبادلة بني الضباب الدخاين وامليثان واألوزون 

 األوزون غري معروفة إىل حد كبري. وتعايفالرتوبوسفريي 
اجللسة، أكد السيد فيوليتوف أن إبمكان العلماء القول بدرجة عالية من  ورداً على أسئلة طرحتها مديرة -٢٢٢

الثقة أن مستوايت األوزون السرتاتوسفريي مل تعد آخذة يف اهلبوط. وعلى الرغم من وجود بعض األدلة على أن 
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. وأضاف سنوايً  مسألة صعبة بسبب ارتفاع درجات التبايناإلشارة هذه متييز  فإنمستوايته بدأت يف االرتفاع، 
طبقة األوزون، ولكن ذلك يتأثر أيضاً مبستوايت  تعايفالسيد غيليت أن التنفيذ الناجح لربوتوكول مونرتايل يسهم يف 

أمر مستبعد. وابلفعل،  ١98٠الكامل إىل حالة ما قبل العام  تعافيهاغازات االحتباس احلراري، وهذا يعين أن 
 يف مستوايت األوزون يف املناطق املدارية. تشري معظم السيناريوهات إىل اخنفاض إضايف

مث أجاب أعضاء حلقة النقاش على األسئلة اليت طرحها احلاضرون. ويف سياق تعليق السيد غيليت على  -٢٢3
الصالت القائمة بني تغري املناخ واستنفاد طبقة األوزون، أشار إىل أن األثر الصايف هو نتيجة التفاعل بني عمليات 

إىل زايدة يف تربد السرتاتوسفري، وهذا يؤدي كيميائية وفيزايئية معقدة. فانبعااثت غازات االحتباس احلراري 
سرتاتوسفريي، مما جيلب املزيد من األوزون إىل املناطق القطبية. ويف ، ويغري أيضاً دورة األوزون المستوايت األوزون

الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع تركيزات اثين أكسيد الكربون وامليثان إىل ازدايد إنتاج األوزون، يف حني يؤدي أكسيد 
لنيرتوز إىل اخنفاض يف إنتاجه. ولكن األثر الصايف يف منطقة أنتاركتيكا ليس كبرياً. وتعليقاً على أثر استنفاد األوزون ا

على أمناط الطقس يف املنطقة القطبية الشمالية، أكدت السيدة مايكوك أنه ال يوجد دليل على أي تغيريات طويلة 
تغريات قصرية األجل يف فصول الشتاء الشديدة القسوة. ويتوقع أن األجل، رغم وجود بعض األدلة اليت تشري إىل 

يؤدي تغري املناخ أيضاً إىل زايدة شدة العواصف االستوائية وإىل ارتفاع معدالت سقوط األمطار املرتبطة هبا، ولكن 
 أدلة قوية تشري إىل أنه سيسبب تغرياً يف مساراهتا املعتادة. ال توجد

ل كيغايل، الحظ السيد فيلدرز أن السيناريوهات لتوقعات االستخدامات وفيما يتعلق بتنفيذ تعدي -٢٢٤
ض، على سبيل املثال، أن مستوايت املستقبلية ملركبات الكربون اهليدروفلورية تعتمد على عدة افرتاضات. وقد افرُت  

لوالايت املتحدة، االستهالك املستقبلية يف البلدان النامية لن تكون أعلى من مستوايت االستهالك احلالية يف ا
ولكن من املمكن أن ينشأ ارتفاع يف الطلب على تكييف اهلواء يف البلدان الشديدة احلرارة ومع تزايد تغري املناخ. 
وسيكون رصد مستوايت مركبات الكربون اهليدروفلورية يف الغالف اجلوي مهماً بشكل خاص يف فهم ما إذا كانت 

ا. وعلى الرغم من أن مسامهة مركبات الكربون اهليدروفلورية يف املستوايت هذه التوقعات واالفرتاضات ستثبت دقته
يف املائة من جمموعها الكلي، فهي تزداد حاليًا بنسبة  ٢ حوايل احلالية من االحرتار العاملي ضئيلة للغاية، إذ تبلغ

جل بلوغ اهلدف املتمثل يف بد من اختاذ اإلجراءات لتقليل تلك االنبعااثت من أ يف املائة سنوايً، وال ١٠إىل 5
إبقاء االحرتار العاملي ضمن حدود تقل عن درجتني مئويتني. وميكن حتقيق ذلك بطريقتني رئيسيتني: بفرض 
الضوابط التنظيمية على مركبات الكربون اهليدروفلورية، وابلتايل توفري حوافز للصناعة لتطوير البدائل، وبتحقيق 

م الطاقة مع استبدال املعدات. ومن شأن تنفيذ التعديل أن يبقي على حتسينات يف مستوايت كفاءة استخدا
يف املائة من اجملموع الكلي، ولواله  ٢اخنفاض مسامهة مركبات الكربون اهليدروفلورية يف االحرتار العاملي عند حوايل 

 املائة من اجملموع.يف  ١5إىل  ١٠كان من املتوقع أن تزداد انبعااثت مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل حنو 
وابلنسبة ملوضوع قياسات األوزون يف املناطق املدارية، أكد السيد تومسون أنه تبينت صعوبة توفري  -٢٢5

قياسات منتظمة ومتسقة. وهذا يثري القلق بوجه خاص ألن املنطقة املدارية تتسم ابألمهية إلنتاج غازات االحتباس 
ناطق املدارية مؤخراً، ومل يتضح سبب ذلك. ومن الصعب التعرف احلراري؛ وقد ازدادت انبعااثت امليثان من امل

 على املصادر والعمليات احملددة عندما يكون الغاز موزعاً بشكل جيد يف كافة أحناء الغالف اجلوي العاملي.
وردًا على سؤال عن إمكانية حدوث مفاجآت مستقبلية، مماثلة الكتشاف ثقب األوزون، أفاد السيد  -٢٢6

تمال حدوث اخنفاضات مستقبلية يف مستوايت األوزون يف املناطق املدارية، تتعلق بتغريات دوران غيليت أبن اح
السرتاتوسفري، مع ما يصاحبها من ارتفاع مستوايت األشعة فوق البنفسجية، ميثل مسألة مثرية للقلق وحتتاج إىل 

غازات الكلور والنيرتوجني التفاعلي مزيد من الدراسة. وأضاف أنه ال توجد معلومات كافية عن التفاعالت بني 
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واجلزيئات العضوية واجلسيمات واآليروسوالت. وأضافت السيدة مايكوك أن العلماء ال يعرفون حىت اآلن سبب 
بقاء الغطاء اجلليدي البحري ألنتاركتيكا مستقراً نسبياً يف السنوات األخرية، على الرغم من تغري املناخ، مث حدوث 

ل العام املاضي. وميكن أن يكون ذلك مرتبطاً ابستنفاد طبقة األوزون وتغري أمناط الطقس، اخنفاض حاد فيه خال
ولكن يلزم إجراء املزيد من البحوث يف هذا الشأن. وأخرياً، وعلى الرغم من أن ثقب األوزون فوق أنتاركتيكا كان 

لتباين الطبيعي وليس إىل أية عملية أصغر مما كان عليه يف السنوات السابقة، فقد يرجع هذا إىل ا ٢٠١٧يف عام 
 غري متوقعة، ولكن ذلك غري مؤكد حىت اآلن.

وأعربت مديرة اجللسة عن شكرها ملقدمي العروض على مسامهاهتم، وأوجزت الرسائل الرئيسية للجلسة.  -٢٢٧
لطبقة األوزون، وقالت إن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ بروتوكول مونرتايل أدت إىل ختفيض انبعااثت املواد املستنفدة 

. ولكن مستوايت ١98٠طبقة األوزون إىل املستوايت اليت كانت عليها قبل عام  تعايفاألمر الذي ُيسهم بدوره يف 
األوزون ختضع لقدر كبري من التباين السنوي، والثقب يف طبقة األوزون مل ينغلق بعد. وسيعتمد تطور طبقة األوزون 

لى التفاعالت مع مستوايت اثين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيرتوز. على مدى الفرتة املتبقية من القرن ع
ويؤدي استنفاد طبقة األوزون فوق أنتاركتيكا إىل حدوث تغريات يف املناخ يف نصف الكرة اجلنويب يف الصيف. 

يف املناخ بفعل منو  وسيكون االمتثال لتعديل كيغايل ضرورايً لتجنب إبطال التأثري اإلجيايب الذي حيدثه الربوتوكول
انبعااثت مركبات الكربون اهليدروفلورية. ومع تغري تركيزات األوزون والغازات األخرى يف الغالف اجلوي، سيكون 
من املهم مواصلة رصدها. وقالت خمتتمة حديثها، إنه على الرغم من وجود بعض األنباء السارة، فال يزال يتعني 

ملسامهات اليت يقدمها العلماء املتفوقون واملتفانون ذات أمهية حيوية كما كانت القيام ابلكثري من العمل، وستظل ا
 يف املاضي.

 بياانت رؤساء الوفود - جيم
سب الرتتيب الذي تكلموا به: حبخالل اجلزء الرفيع املستوى، أدىل ببياانت رؤساء وفود األطراف التالية،  -٢٢8

 ،ونيجرياي ،والبحرين ،وسلوفاكيا ،والصني، واالحتاد األورويب، وجزر البهاما ،املوحدة( -ميكرونيزاي )والايت 
 ،وبنغالديش ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،وابكستان ،والكويت ،وغواتيماال ،وكرييباس ،والوالايت املتحدة األمريكية

وجزر  ،وفرنسا ،والياابن ،لكسمربغو  ،وأوغندا ،واهلند ،وماليزاي ،وأملانيا ،وملديف ،والربازيل ،وشيلي ،وأوزبكستان
 ،وإكوادور ،ومنغوليا ،وكمبوداي ،واجلمهورية العربية السورية ،ونيبال ،وكوت ديفوار ،وسري النكا ،وإيطاليا ،القمر

 ،ومصر ،والفلبني ،وإندونيسيا ،واجلمهورية الدومينيكية ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،وإثيوبيا ،وسوازيلند
تكييف اهلواء من أجل سياسات  صناعةوالسودان. وأدىل ببيانني ممثال املعهد الدويل للتربيد وحتالف  ،وسرياليون

 مسؤولة للغالف اجلوي.
وأعرب كثري من املمثلني عن شكرهم حلكومة كندا وشعبها على حسن استضافة هذا االجتماع. ووجه  -٢٢9

ق املتعدد األطراف وبرانمج األمم املتحدة للبيئة والوكاالت العديد منهم الشكر أيضاً إىل أمانة األوزون وأمانة الصندو 
املنفذة والشركاء من اجلهات املاحنة وأفرقة التقييم واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين على دورهم يف 

 ضمان جناح االجتماع بصفة خاصة وبروتوكول مونرتايل بصفة عامة.
احملققة يف إطار بروتوكول مونرتايل واألطراف فيه يف مراقبة املواد وأشاد الكثري من املمثلني ابإلجنازات  -٢3٠

طبقة األوزون، وأشار العديد منهم إىل البحوث  تعايفاملستنفدة لألوزون والتخلص التدرجيي منها واملساعدة على 
منهم إىل جدارة  ابلفعل. وأملح عدد مساره يف انعكاس اليت أجريت مؤخراً واليت تدل على أن استنفاد طبقة األوزون

اإلشارة اترخييًا إىل الذكرى السنوية الثالثني للربوتوكول، ومالءمة االحتفال هبذه الذكرى يف املدينة اليت أعطت 
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الربوتوكول امسها. وذكر بعض املمثلني املنافع اإلضافية الناشئة عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار الربوتوكول، 
اجللد وآاثرًا مناخية إجيابية. وأعرب العديد منهم عن فخره بتصديق بلداهنم  وتشمل اخنفاضًا يف حاالت سرطان

 على الربوتوكول وتعديالته، وكرروا أتكيد التزامهم بتحقيق أهداف هذا الصك.
وأشار عدد من املمثلني إىل العوامل اليت أسهمت يف جناح بروتوكول مونرتايل. وأحد اجلوانب الرئيسية  -٢3١

عالة وتعاون أصحاب املصلحة املتعددين مع جمموعة من اجلهات الفاعلة داخل منظومة لذلك هو الشراكة الف
األمم املتحدة وخارجها، مبا يشمل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص والتعاون بني املنظمات الدولية واملنظمات 

يل وحتديد التحدايت البيئية، وتعريف العلمية واملنظمات غري احلكومية. وأشار أحد املمثلني إىل دور الصناعة يف حتل
مهية ابلغة أيضاً وضع أب واتسماألهداف، ووضع السياسات، والتنفيذ، وطرح احللول التكنولوجية جتارايً وتوزيعها. 

األطر املؤسسية القوية الفعالة لدعم تنفيذ الربوتوكول، وإنشاء آلية شفافة لتقدمي املساعدة التقنية واملالية للبلدان 
د. وقال بعض املمثلني إن السبب الرئيسي يف امية ملساعدهتا على الوفاء ابلتزاماهتا يف التخلص التدرجيي من املو النا

اعتبار الربوتوكول على نطاق واسع من أجنح املعاهدات البيئية العاملية هو وجود آلية مالية خاصة به ملساعدة 
وقال عدة ممثلني إن تطبيق مبدأ املسؤولية املشرتكة واملتباينة البلدان النامية، يف شكل الصندوق املتعدد األطراف. 

لتحقيق أهداف الربوتوكول،  هبا وتلك غري العاملة 5من املادة  ١يسَّر التعاون بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
عملية  تدعمها، بينما أشري أيضاً إىل املبدأ التحوطي، ومبدأ استناد السياسات واإلجراءات إىل أسس علمية سليمة

 .واستعراضية مستقلة وقويةعلمية 
ووجه عدة ممثلني االنتباه إىل التقدم احملرز، على الصعيدين العاملي والوطين، يف التخلص التدرجيي من  -٢3٢

املواد املستنفدة لألوزون مبوجب بروتوكول مونرتايل. وانتقلت كثرة من البلدان، بعد جناحها التارخيي يف التخلص 
من مركبات الكلوروفلوروكربون، إىل الرتكيز على التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية التدرجيي 

فلورية عن طريق تنفيذ خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبساعدة الصندوق 
إن بلداهنم بصدد التخلص التدرجيي من مركبات  املتعدد األطراف والوكاالت الثنائية واملنفذة. وقال عدة ممثلني

الكربون اهليدروكلورية فلورية قبل املوعد احملدد. وأبرز أحد املمثلني التحدايت اليت مازالت تواج ه يف التخلص 
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ويف استحداث بدائل يف الشركات الصغرية غري الرمسية ويف قطاع 

 لصيانة.ا
ودارت مناقشة كبرية بشأن املرحلة املقبلة اهلامة يف وجود بروتوكول مونرتايل: وهي تنفيذ تعديل كيغايل،  -٢33
استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة املرتفعة على إحداث  يف لزايدةل استجابةً  اعتمدالذي 

االحرتار العاملي كنتيجة غري مقصودة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وقال العديد من 
واد املستنفدة لألوزون، ومن بينها املمثلني إن العوامل اليت أسهمت يف جناح الربوتوكول يف التخلص التدرجيي من امل

هيكله التنظيمي وآلياته املالية وبراجمه للمساعدة يف القدرات، تعد مبثابة حتضريات مالئمة لتنفيذ التعديل وإدراج 
مركبات الكربون اهليدروفلورية ضمن نطاق الربوتوكول. وقال أحد املمثلني إن التعديل يتضمن مجيع العناصر اليت 

الربوتوكول: وهي وجود أهداف كم ية ميكن رصدها لتخفيض املواد املستنفدة لألوزون، ومواعيد  أدت إىل جناح
هنائية واضحة وعادلة حترتم مبدأ اإلنصاف، والوسائل االقتصادية الالزمة لتنفيذ االلتزامات بفعالية. وقال آخر إن 

ستنفدة لألوزون إىل اجليل التايل من املركبات التعديل يوفر اآللية األكفأ واألرشد لتحقيق االنتقال من املواد امل
والتكنولوجيات الكفؤة يف استخدام الطاقة ألغراض تكييف اهلواء، والتربيد، والعزل الرغوي، والتنظيف ابملذيبات، 
واحلماية من احلرائق، وغريها من االستخدامات البالغة األمهية. وأعرب عدد من املمثلني عن ارتياحهم ملا ينطوي 

يه التعديل من إمكانيات لتحقيق منافع مشرتكة هامة فيما يتعلق بطبقة األوزون وتغري املناخ، بسبل منها التآزر عل
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مع اتفاق ابريس املعتمد مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وشدد عدة ممثلني على أمهية 
النامية، املهددة بشكل متزايد ابلظواهر املناخية الضارة، ومنها التعديل للبلدان، مبا فيها الدول اجلزرية الصغرية 

ارتفاع مستوى سطح البحر واألعاصري وذوابن اجلليد. وقال أحد املمثلني إن ما سيساعد على تنفيذ التعديل، 
 مقارنة بعامل اإلجراءات املناخية البالغة التعقيد، هو أنه مباشر نسبياً وحمدد بوضوح.

إن حكوماهتم صدقت ابلفعل على تعديل كيغايل أو إهنا بصدد التصديق عليه، وحث  وقال عدة ممثلني -٢3٤
عدد منهم األطراف األخرى على القيام بذلك. وأُعر ب عن االرتياح لبلوغ عتبة األطراف العشرين الالزمة لدخول 

ما يتصل به من أنشطة التعديل حيز النفاذ. وقال بعض املمثلني إهنم قدموا مقرتحات أبنشطة لتيسري التصديق، و 
إلنشاء نظم ملنح الرتاخيص وبناء القدرات ألغراض اعتماد بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية. وقال ممثل الياابن 
إن بلده يعكف على جتهيز نصيبه من التربع املعلن يف اجتماع املاحنني لربوتوكول مونرتايل املعقود يف نيويورك يف 

مليون دوالر لدعم األنشطة التمكينية للخفض التدرجيي ملركبات الكربون  ٢٧م مببلغ ، ليسه٢٠١6أيلول/سبتمرب 
 اهليدروفلورية.

وقال عدة ممثلني إن اجلهود اليت تبذهلا بلداهنم ملراقبة املواد املستنفدة لطبقة األوزون مبوجب بروتوكول  -٢35
جزءًا من االلتزام األوسع بتحقيق التنمية  ، ومركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب تعديل كيغايل، تشكللمونرتاي

الرامية إىل حتقيق  عض أن تلك األنشطة تسهم يف جهودهماملستدامة ومحاية البيئة وصحة اإلنسان. وذكر الب
. وشدد عدة ممثلني على تدامنياملتعلق ابالستهالك واإلنتاج املس ١٢أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك اهلدف 

يف استخدام الطاقة ابعتبارها عنصرًا من عناصر االقتصاد املستدام املتكيف مع تقلبات املناخ،  أمهية الكفاءة
وأسلوب احلياة األخضر املراعي للبيئة، فأشاروا إىل السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية الرامية إىل تعزيز هذه اخلطة. 

اجلديدة لبلده، اليت تتضمن عناصر تعرتف ابإلمكاانت  ‘‘ءاخلضرا-امليزانية الزرقاء’’ووجه أحد املمثلني االنتباه إىل 
االقتصادية للمحيطات والبيئة وبضرورة محايتها. وذكر البعض أهنم أعضاء يف منظمات دولية داعمة، مثل التحالف 

 .مؤخراً  أُنشئالذي  من أجل التخلص التدرجيي من توليد الطاقة ابلفحمتحالف الاملعين ابملناخ واهلواء النظيف و 
د اعرتاف واسع أبن عدة حتدايت مازال يتعني التغلب عليها يف تنفيذ تعديل كيغايل، من بينها حتديد  -٢36 وُوج 

وقابلية االشتعال والسمية، وحشد التمويل الكايف،  األمانالبدائل الكفؤة يف استخدام الطاقة، ومعاجلة شواغل 
قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. وأاثر سيما يف  وتوافر التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، وال

عدم كفاية توافر البدائل ومالءمتها يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية قلقاً خاصاً لدى عدة أطراف، مبا يف 
لقلق ذلك النمو املتوقع يف خمزوانت مركبات الكربون اهليدروفلورية بسبب عدم وجود بدائل مقبولة. وأعرب عن ا

أيضًا إزاء االفتقار إىل البدائل يف قطاع مصائد األمساك. وقال أحد املمثلني إن املنهجية املتبعة جلمع البياانت 
املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية جيب أن تكون سهلة االستعمال بغرض ختفيف عبء اإلبالغ الواقع على 

وينبغي للتمويل املوجه للتعزيز املؤسسي من أجل مجع البياانت . 5من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية واإلبالغ هبا أن يراعي السياقات اخلاصة ألقل البلدان منوًا والدول اجلزرية 

املتعلق مبركبات الكربون الصغرية النامية. وحث ممثل آخر األمانة ومنظمة اجلمارك العاملية على التعجيل إبنشاء الرمز 
 بغية تيسري األنشطة التمكينية يف إطار تعديل كيغايل. ‘‘النظام املنسق’’اهليدروفلورية على 

ذات القدرة العالية  مواد التربيدوقال أحد املمثلني، متكلمًا ابسم جمموعة من البلدان، إن االنتقال من  -٢3٧
رة املنخفضة أو املنعدمة على إحداث االحرتار العاملي، ميكن على إحداث االحرتار العاملي إىل البدائل ذات القد

أن يتم بطريقة تفيد البيئة وحتقق وفورات يف التكاليف للمستعملني. وميكن للتعاون مع املنظمات واملؤسسات 
ر األخرى أن يساعد على االستفادة من أوجه التآزر، ويسهم يف زايدة الكفاءة يف استخدام الطاقة. وقال ممثل آخ
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إن أعمال مبادرة املناخ الدولية بينت أن التكنولوجيا البديلة موجودة لغالبية جماالت التطبيق، وميكن نشرها يف 
على الظروف املناخية الصعبة، ابلرغم من التحدايت اللوجستية. وقال ممثل آخر إن تنفيذ تعديل كيغايل سيشجع 

 لوجيا البديلة وميسورية تكلفتها.االبتكار واملنافسة بني الشركات وحيسن نوعية التكنو 
وفيما يتعلق أبنشطة التمويل يف إطار بروتوكول مونرتايل وتعديل كيغايل، يتسم جتديد موارد الصندوق  -٢38

أبمهية حامسة. ودعا بعض املمثلني البلدان املاحنة إىل زايدة دعمها  ٢٠٢٠-٢٠١8املتعدد األطراف للفرتة 
ملرتبطة بتنفيذ التعديل. ودعا ممثل آخر إىل توخي املزيد من الشفافية يف للصندوق مبعدل يتناسب مع التحدايت ا

واملزيد من االعرتاف ابالحتياجات  ذات حجم االستهالك املنخفضاختاذ القرارات بشأن مستوايت التمويل للبلدان 
 ١لعاملة مبوجب الفقرة التمويلية للبلدان اليت تغطي مناطق جغرافية أوسع. وطمأن ممثل االحتاد األورويب األطراف ا

أن منظمته مازالت ملتزمة بتوفري مستوى اثبت وكاف من التمويل للمرحلة القادمة من التخلص  5من املادة 
التدرجيي للمواد املستنفدة لألوزون، واعرتف أبمهية توفري التمويل لألنشطة التمكينية يف إطار التعديل، مبا يف ذلك 

للمبادرة ابلتعامل مع مركبات الكربون اهليدروفلورية. ودعا أيضاً  يت لديها استعدادالللبلدان  التوضيحيةللمشاريع 
األطراف اليت لديها املوارد الكافية لتوفري التمويل إىل الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد 

ال. وقالت ممثلة أملانيا إن بلدها أسهم املنتظم ذات الصلة ابتفاقية فيينا، أن تكفل استمرار منو املعارف يف هذا اجمل
، بينما قال ممثل 5من املادة  ١يف املائة من الدعم املايل الالزم لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  ١٠ابنتظام بنسبة 

يف املائة من جمموع املسامهات املقدمة إىل الصندوق املتعدد  ٢٠، حوايل ١99١الياابن إن بلده دفع، منذ عام 
ف. وقال ممثل إيطاليا إن بلده قدم دعمًا ماليًا وتقنيًا إضافيًا عن طريق الصندوق لدعم األنشطة التمكينية األطرا

 يف إطار التعديل.
ووصف عدة ممثلني اإلجراءات املستمرة يف بلداهنم للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون ولتنفيذ  -٢39

جمية وتنفيذ انتدابري تشريعية وسياساتية ومؤسسية وبر اختاذ ل من بينها بروتوكول مونرتايل واالمتثال ألحكامه، بسب
سياسات إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وشدد عدد منهم على قيمة نظم 

اعي احلصص وإصدار الرتاخيص اليت وضعوها وقيمة التدريب املقدم إىل موظفي اجلمارك وفني ي الصيانة يف قط
التربيد وتكييف اهلواء. وإضافة إىل ذلك، وصف عدة ممثلني األنشطة واملبادرات اجلاري تنفيذها يف بلداهنم لتعزيز 
بدائل املواد املستنفدة لألوزون ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، والختاذ إجراءات مبكرة وفقاً 

جتريبية بشأن تطبيق تكنولوجيات غري ضارة ابألوزون ذات قدرة منخفضة لتعديل كيغايل، مبا يف ذلك تنفيذ مشاريع 
 على إحداث االحرتار العاملي.

وأكد جمددًا عدة ممثلني التزامهم املستمر ابلوفاء ابلتزاماهتم مبوجب بروتوكول مونرتايل يف إطار التزامهم  -٢٤٠
ة اليت تواجهها عدة بلدان، ومن بينها تلك األوسع نطاقًا خبطة التنمية املستدامة، ابلرغم من التحدايت الكبري 

املتضررة من النزاعات واالضطراابت السياسية. وشجع أحد املمثلني األطراف على مواصلة االسرتشاد بروح التعاون 
واالحرتام املتبادل الذي شكلت دائماً السمة املميزة لألمم املتحدة. وقال آخر إن النجاح الكبري احملقق يف ختفيض 

تنفاد طبقة األوزون يشكل حافزًا الستمرار التعاون ملنفعة البشرية مجعاء. وأخرياً، ذكر أحد املمثلني أن خطر اس
بتصميم ميكن إجياد حلول مستدامة وحتقيق نتائج متميزة على  األطراف يف الربوتوكول مازالت تثبت أن ابلعمل معاً 

 الصعيد العاملي.



UNEP/OzL.Conv.11/7UNEP/Ozl.Pro.29/8 

44 

للجزء التحضريي والنظر يف املقررات اليت يوصى أن يعتمدها مؤمتر األطراف يف تقرير الرئيسني املشاركني  -سادساً 
 اتفاقية فيينا يف اجتماعه احلادي عشر واالجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل

أفادت الرئيسة املشاركة للجزء التحضريي أبن أعمال اجلزء قد ُاختتمت بنجاح، وأُقرت مشروعات  -٢٤١
ات لينظر فيها اجلزء الرفيع املستوى ويعتمدها. وأعربت عن شكرها جلميع املعنيني للعمل الدؤوب الذي قاموا املقرر 

 به وروح التعاون واالحرتافية اليت سادت بوضوح طوال فرتة املناقشات.
-٢٠١8املتعلق بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لفرتة الثالث سنوات  املقرروفيما يتعلق مبشروع  -٢٤٢

، قال ممثل بيالروس إنه يسحب طلبه إبضافة حاشية إىل مشروع املقرر، ابلنظر إىل روح املرونة اليت أبدهتا ٢٠٢٠
األطراف وعزمية بيالروس على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل. وستشرع بيالروس أيضًا يف عملية 

قيمة املسامهات املقرتحة ابلنسبة لبيالروس مرتفعة أكثر  التصديق على تعديل كيغايل. غري أنه ينبغي تسجيل أن
مما ينبغي، وسيكون قبول بيالروس اللتزام لن تتمكن من الوفاء به سلوكًا غري مسؤول. وتعتزم بيالروس، حىت 

دوالر  ٧٧ ٠٠٠تتجنب عدم االمتثال لقرار تتخذه األطراف، اعتبار الفرق بني املبلغ الذي ميكنها سداده وقدره 
، دوالراً سنوايً  ١٤١ ١6٧وقدره الذي ميثل مسامهة بيالروس السنوية يف الصندوق املتعدد األطراف بلغ املوايً و سن

. وقالت ممثلة أذربيجان إهنا هي أيضاً تعترب املسامهة املخصصة لبلدها يف مشروع املقرر، اليت متثل مسامهة طوعية
يضاً أن نفس االعتبار سينطبق على أذربيجان كما يف حالة . وذكرت أغري ميسورةزايدة عن املسامهات السابقة، 

 يف بيالروس، لتجنب عدم االمتثال لقرار تتخذه األطراف.
موعد ومكان انعقاد كل من االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع الثالثني  -سابعاً 

 لألطراف يف بروتوكول مونرتايل
. ٢٠١8عن استعداد حكومة إكوادور الستضافة االجتماع الثالثني لألطراف يف عام أعرب ممثل إكوادور  -٢٤3

وقال ممثل إيطاليا إن حكومته تعكف على حبث إمكانية استضافة االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف عام 
الثاين عشر ملؤمتر . وقال ممثل السنغال إن حكومته تعتزم أن تناقش مع األمانة إمكانية استضافة االجتماع ٢٠١9

 .٢٠٢٠األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع الثاين والثالثني لألطراف يف عام 
 مسائل أخرى -اثمناً 

 مل تتناول األطراف أي مسائل أخرى أثناء اجلزء الرفيع املستوى. -٢٤٤
 عشر اعتماد املقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه احلادي -اتسعاً 

 يقرر مؤمتر األطراف ما يلي: -٢٤5

 : توصيات االجتماع العاشر ملديري حبوث األوزون لدى األطراف يف اتفاقية فيينا11/1املقرر 

، عمالً ابألهداف احملددة يستعرضون إىل أن مديري حبوث األوزون لدى األطراف يف اتفاقية فيينا إذ يشري
فيينا حلماية طبقة األوزون، برامج البحوث والرصد اجلارية على الصعيدين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  ١/6يف املقرر 

 الوطين والدويل لضمان التنسيق اجليد لتلك الربامج وحتديد الثغرات اليت تتطلب املعاجلة،
ابحلاجة إىل حتسني فهم ودقة التوقعات املستقبلية لكميات األوزون العاملية، مبا يف ذلك تعايف  وإذ يسلم

 ألوزون،طبقة ا
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أبمهية مواصلة وتعزيز قدرات املراقبة القائمة لطبقة األوزون واملتغريات املناخية بسبب  وإذ يسلم أيضاً 
 تركيب الغالف اجلوي اآلخذ يف التغري واالقرتان القوي بني سلوك طبقة األوزون وتغريات املناخ،

ن اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من أمهية أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية والبلدا وإذ يالحظ
أجل توسيع نطاق قدرهتا على املشاركة يف البحوث وعمليات الرصد املنتظمة ذات الصلة بطبقة األوزون واملناخ 

 اآلخذ يف التغري، 
أن حييط علماً مع التقدير بتقرير االجتماع العاشر ملديري حبوث األوزون لدى األطراف يف اتفاقية  -١

 ؛(١)٢٠١٧الذي نشر يف عام  فيينا،
أن يشجع األطراف على أن تعتمد وتنفذ، حسب االقتضاء، توصيات مديري حبوث األوزون يف  -٢

 جمال مواضيع البحوث وعمليات الرصد املنتظمة وحفظ البياانت واإلشراف عليها وبناء القدرات؛
 أن يشجع األطراف كذلك على إعطاء أولوية ملا يلي: -3

الرصد املنتظمة للعمليات اليت تؤثر على تطور طبقة األوزون وصالهتا ابملناخ، البحوث وأنشطة  )أ(
مبا يف ذلك حتديد أولوايت مواقع القياس اجلديدة ملواءمة قياسات األوزون من املواقع املشرتكة مع مالحظات 

 األنواع والبارامرتات اجلوية األخرى؛
سيما عن  والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، والأنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية  )ب(

طريق مواصلة وتوسيع نطاق احلمالت املنتظمة للمعايرة واملقارنة ومن خالل تقدمي املساعدة لتمكني هذه األطراف 
بروتوكول  من توسيع نطاق قدراهتا العلمية واملشاركة يف أنشطة حبوث األوزون، مبا يف ذلك أنشطة التقييم يف إطار

 مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛
أن يشجع منسقي األوزون الوطنيني على حتسني االتصاالت مع وكاالت األرصاد اجلوية وسائر  -٤

 املنظمات املعنية يف بلداهنم فيما يتعلق ابلرصد والبحوث واألنشطة العلمية؛
 نشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة ابتفاقية فيينا: الصندوق االستئماين العام لتمويل أ11/2املقرر 

الذي أنشأ مؤمتر األطراف مبوجبه الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة  6/٢إىل املقرر  إذ يشري
ذات الصلة ابتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، ويالحظ أن أجل الصندوق احلايل سينتهي  املنتظمالبحوث والرصد 

 ،٢٠١9عام  يف هناية
إىل املسامهات اليت قدمتها أطراف عديدة للصندوق االستئماين واجلهود املشرتكة  مع التقدير وإذ يشري

اليت تبذهلا املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واألمانة لتنفيذ األنشطة اليت متول من الصندوق االستئماين منذ بداية 
 ،٢٠٠3تشغيله يف عام 

مة، مشلت املعايرة واملقارانت والتدريب املناسب، قد نفذت حىت اآلن بنجاح أن أنشطة ها وإذ يالحظ
 يف إطار الصندوق االستئماين،

، مع ذلك، أن املوارد املتاحة للصندوق االستئماين ليست كافية للتمكني وإذ يالحظ مع القلق الشديد
 من إجراء حتسينات ملموسة ومستدامة يف نظام الرصد العاملي لألوزون،

                                                           

 األوزون التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. الصادر عن املشروع العاملي ألحباث ورصد 5٧(  التقرير ١)
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أن العقد القادم ال يزال ميثل فرتة حامسة تصبح خالهلا حالة استعادة طبقة األوزون لعافيتها  ذ يالحظوإ
 أوضح، غري أن ذلك الوضوح سيتوقف على استمرار عمليات الرصد عالية اجلودة،

 أن حتسينات عمليات رصد األوزون ينبغي أن تضع يف اعتبارها الروابط القوية واملعقدة بني وإذ يدرك
 األوزون واملناخ وضرورة إجراء عمليات الرصد والتحليل ذات الصلة لألوزون واملناخ معاً، كلما كان ذلك ممكناً،

بعمل اللجنة االستشارية للصندوق االستئماين، مبا يف ذلك عملها بشأن  وإذ حييط علماً مع التقدير
االسرتاتيجية الطويلة األجل وخطة العمل القصرية األجل للصندوق االستئماين اليت أعدت لكي ينظر فيها مؤمتر 

 ،١٠/3األطراف وفقاً للمقرر 
ميدد أجل الصندوق االستئماين  أن يطلب إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن -١

 ؛٢٠٢6كانون األول/ديسمرب   3١العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة ابتفاقية فيينا حىت 
أن يطلب إىل اللجنة االستشارية للصندوق االستئماين، مبساعدة من املنظمة العاملية لألرصاد  -٢

 يلة األجل وخطة عملها القصرية األجل، مع إيالء اهتمام خاص ملا يلي:اجلوية واألمانة، تنفيذ اسرتاتيجيتها الطو 
حتديد الثغرات واالحتياجات يف جمال حبوث األوزون ورصده وما يتصل بذلك من املتغريات  )أ(

مج والبارامرتات املناخية، وتكميل اجلهود اجلارية اليت يبذهلا مديرو حبوث األوزون لألطراف يف اتفاقية فيينا والربا
 األخرى ذات الصلة، مثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وبرانمج املراقبة العاملية للغالف اجلوي؛

استكشاف استخدام األجهزة اجلديدة والفعالة من حيث التكلفة لالستعاضة عن التجهيزات  )ب(
 املتقادمة فيما يتعلق ابملشاريع اليت تنظر فيها اللجنة االستشارية؛

تقوية العالقات مع املؤسسات العلمية والشبكات العاملية ذات الصلة من أجل بناء تشجيع  )ج(
 القدرات وتشرب املعارف لألنشطة اليت جيري النظر فيها؛

وضع خطة اسرتاتيجية لتعبئة املوارد العامة واملوارد املالية والتربعات العينية للصندوق االستئماين،  )د(
للبحوث والرصد، وتقدميها إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه الثاين  من أجل محاية األنشطة الضرورية

عشر، وإبالغ األطراف يف االتفاقية ابلتقدم احملرز سنوايً عن طريق األمانة، وذلك ابالقرتان مع اإلجراءات الواردة 
 )أ( أدانه؛ 3يف الفقرة 

 أن يطلب إىل األمانة: -3
واملنظمات الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك وكاالت الفضاء واملؤسسات  مواصلة دعوة األطراف )أ(

العلمية والبحثية وكياانت األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص، حسب االقتضاء، إىل تقدمي 
ية توضع يف إطار املسامهات املالية و/أو العينية من أجل مقرتحات مشاريع حمددة جيداً وختصص هلا ميزانيات كاف

 الصندوق االستئماين؛
تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر بشأن تشغيل الصندوق االستئماين  )ب(

واملسامهات فيه ونفقاته وعن األنشطة املمولة من الصندوق االستئماين منذ إنشائه، وكذلك عن أنشطة اللجنة 
 االستشارية؛
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 املالية وامليزانيات التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون : التقارير11/3املقرر 
 بشأن التقارير املالية وامليزانيات التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، ١٠/٤إىل املقرر  إذ يشري

ابلتقرير املايل للصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون عن السنة املالية  حييط علماً وإذ 
٢٠١6،(٢) 

أبن املسامهات الطوعية متثل عند املوافقة عليها عنصراً مكم  اًل أساسياً من أجل التنفيذ الفعال  وإذ يسلم
 التفاقية فيينا،

 مالية الصندوق االستئماين التفاقية فيينا، بكفاءة األمانة املستمرة يف إدارة وإذ يرح ب
أن يعرب عن التقدير حلكومة كندا على استضافتها الكرمية لالجتماع املشرتك احلادي عشر ملؤمتر  -١

األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون واالجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن 
يف املائة من هذه  5٠ة األوزون، ومسامهتها السخية املقدمة لذلك االجتماع، وأن خيص  ص املواد املستنفدة لطبق

التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل واحلادي  االجتماع املشرتك لتنظيممسامهة ’’املسامهة، املعنونة 
 ؛٢٠١٧فيينا إلدراجها يف البيان املايل لعام ، للصندوق االستئماين التفاقية ‘‘عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا

، والتقرير عن ٢٠١6أن حييط علمًا مع التقدير ابلتقرير املايل للصندوق االستئماين للعام املايل  -٢
 مقارنة ابمليزانية املعتمدة لذلك العام؛ ٢٠١6النفقات الفعلية لعام 

املائة من امليزانيات التشغيلية  يف ١5احتياطي رأس مال عامل يعادل  توافر أن يؤكد جمددًا على -3
 الستخدامه لتغطية النفقات النهائية يف إطار الصندوق االستئماين؛ ٢٠٢٠-٢٠١8السنوية لفرتة الثالث سنوات 

دوالراً،  ١ 3٠8 96٤مببلغ  ٢٠١٧أن يوافق على امليزانية املنقحة للصندوق االستئماين لعام  -٤
 ٢٠٢٠دوالراً، وميزانية عام  8٠٠ 98١مببلغ  ٢٠١9وميزانية عام  دوالراً، ٧88 ١6٧مببلغ  ٢٠١8وميزانية عام 

 دوالرات، على النحو املبني يف املرفق األول هلذا التقرير؛ ١ 3٧٠ ٠١٠مببلغ 
دوالر يف عام  ٧33 ٠٠٠على االشرتاكات املقرر أن تدفعها األطراف البالغة  أن يوافق أيضاً  -5

، على النحو املبني يف املرفق ٢٠٢٠دوالر يف عام  986 ٠٠٠، و٢٠١9دوالر يف عام  863 ٠٠٠، و٢٠١8
 الثاين هلذا التقرير؛

أن أيذن لألمانة ابلسحب من الرصيد النقدي األموال الالزمة لتغطية العجز بني مستوى  -6
، على النحو ٢٠٢٠و ٢٠١9و ٢٠١8أعاله وبني امليزانيات املعتمدة لألعوام  5االشرتاكات املتفق عليه يف الفقرة 

 أعاله؛ ٤ يف الفقرة املبني
أن حيث مجيع األطراف على تسديد أي اشرتاكات غري مسددة وكذلك اشرتاكاهتا املقبلة كاملة  -٧

 ؛وعلى وجه السرعة
والسنوات السابقة  ٢٠١٧سد  د مسامهاته عن سنة يأن يالحظ مع القلق أن عدداً من األطراف مل  -8

 ة واشرتاكاهتا املستقبلية على الفور وابلكامل؛اشرتاكاهتا غري املدفوع سداداألطراف على  هذهوحيث  

                                                           

(٢ )UNEP/OzL.Conv.11/4/Add.1. 
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أن يطلب إىل األمني التنفيذي ويدعو رئيس مكتب مؤمتر األطراف إىل الدخول يف مناقشات مع  -9
أي طرف مل يسدد اشرتاكاته ملدة سنتني أو أكثر بغية إجياد طريقة للمضي قدماً يف سبيل حل هذه املسألة، ويطلب 

 دم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر عن نتائج هذه املناقشات؛إىل األمني التنفيذي أن يق
أن ينظر جمدداً يف كيفية معاجلة مسألة االشرتاكات غري املسددة للصندوق االستئماين يف اجتماعه  -١٠

ينبغي  الثاين عشر، ويطلب إىل األمني التنفيذي مواصلة نشر واستكمال املعلومات عن حالة االشرتاكات اليت
 سدادها للصندوق االستئماين؛

أن يطلب إىل األمانة ضمان االستخدام الكامل لتكاليف دعم الربامج املتاحة هلا يف فرتة الثالث  -١١
ويف السنوات التالية، وأن تعوض، مىت ما تسىن هلا ذلك، هذه التكاليف من البنود  ٢٠٢٠-٢٠١8سنوات 

 اإلدارية الواردة يف امليزانية املعتمدة؛
يطلب أيضًا إىل األمانة أن تسجل يف التقارير املالية القادمة للصندوق االستئماين املبالغ  أن -١٢

وكذلك املسامهات اليت مل يتم استالمها ‘‘ جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق’’النقدية احلاضرة يف الباب املعنون 
 بعد؛

ائج وبرامج عمل لفرتة الثالث سنوات أن يطلب إىل األمني التنفيذي إعداد ميزانية قائمة على النت -١3
، وعرض سيناريوهني للميزانية وبرانجمي عمل استناداً إىل االحتياجات املتوقعة لفرتة السنتني، يف ٢٠٢3-٢٠٢١
 ما يلي:

 سيناريو النمو اإلمسي الصفري؛ )أ(
والوفورات أو سيناريو يستند إىل املزيد من التعديالت املوصى إبدخاهلا على السيناريو األول  )ب(

 التكاليف اإلضافية املتصلة به.
 : االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون11/4املقرر 

االجتماع  مباشرة بعدأن يُعقد االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون 
 بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون. الثاين والثالثني لألطراف يف

 اعتماد املقررات اليت يتخذها االجتماع التاسع والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل - عاشراً 
 إن االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يقرر: -٢٤6

مونرتايل لفرتة الثالث سنوات : جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 29/1املقرر 
201٨–2020 

أن يعتمد ميزانية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل لفرتة الثالث سنوات  -١
دوالر من تلك امليزانية  3٤ ٠٠٠ ٠٠٠دوالر على أساس الفهم أبن  5٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠وقدرها  ٢٠٢٠-٢٠١8

ب ر من مسامهات متوقعة مستحقة للصندوق  املتعدد األطراف ومن مصادر أخرى لفرتة الثالث سنوات سوف ُتد 
دوالر سوف يتم تدبريه من الفوائد املستحقة للصندوق أثناء فرتة  6 ٠٠٠ ٠٠٠، وأن مبلغ ٢٠١٧-٢٠١5

. وتشري األطراف إىل أن املسامهات املستحقة من األطراف اليت متر اقتصاداهتا ٢٠٢٠-٢٠١8الثالث سنوات 
 دوالراً؛ ١٠ ٤5٢ ٤٢9ت بُلغ  ٢٠١٧ - ٢٠١5الفرتة مبرحلة انتقالية خالل 
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 أن يعتمد أيضًا جدول االشرتاكات للصندوق املتعدد األطراف على أساس جتديد موارد قدرها -٢

دوالراً لعام  ١66 666 666، و٢٠١9دوالراً لعام  ١66 666 66٧، و٢٠١8دوالراً لعام  ١66 666 66٧
االجتماع املشرتك احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا والتاسع ، كما يظهر يف املرفق الثالث لتقرير ٢٠٢٠

 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل؛
أنه يتعني على اللجنة التنفيذية أن تتخذ من التدابري ما يضمن، بقدر اإلمكان، ربط امليزانية ككل  -3

، وأنه ينبغي لألطراف غري العاملة مبوجب ٢٠٢٠يف موعد غايته هناية عام  ٢٠٢٠-٢٠١8لفرتة الثالث سنوات 
 ؛١١/6من املقرر  ٧أن تسدد اشرتاكاهتا يف مواعيدها احملددة طبقاً للفقرة  5من املادة  ١الفقرة 

: متديد أجل آلية سعر الصرف الثابت ليشمل جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفرتة 29/2املقرر 
201٨-2020 

 ؛٢٠٢٠-٢٠١8اخلزانة بتمديد أجل آلية سعر الصرف الثابت ليشمل الفرتة أن يوعز إىل أمني  -١
أن تقوم األطراف اليت ختتار تسديد مسامهاهتا يف الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول  -٢

مونرتايل بعمالهتا احمللية حبساب مسامهاهتا على أساس متوسط سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة لفرتة 
 ؛٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ١هر الستة اليت تبدأ يف األش

أن تواصل األطراف اليت ال ختتار التسديد بعمالهتا احمللية، عمالً آبلية سعر الصرف الثابت، الدفع  -3
 أدانه؛ ٤بدوالرات الوالايت املتحدة رهناً مبراعاة الفقرة 

اته يف غضون فرتة السنوات الثالث أنه ال جيوز ألي طرف تغيري العملة اليت خيتارها لتسديد مسامه -٤
 ؛٢٠٢٠-٢٠١8

أن تقتصر أهلية استخدام اآللية على األطراف اليت ال تتجاوز تقلبات معدل التضخم فيها نسبة  -5
 يف املائة لفرتة السنوات الثالث السابقة، وفق األرقام املنشورة الصادرة عن صندوق النقد الدويل؛ ١٠

مسامهاهتا للصندوق املتعدد األطراف ابلكامل ويف أقرب وقت أن حيث األطراف على أن تسدد  -6
 ؛١١/6من املقرر  ٧ممكن، وفقاً للفقرة 

-٢٠٢١أن يوافق على أنه إذا تقر ر استخدام آلية سعر الصرف الثابت عند جتديد املوارد للفرتة  -٧
اس متوسط سعر الصرف ، تقوم األطراف اليت ختتار التسديد بعمالهتا احمللية حبساب مسامهاهتا على أس٢٠٢3

 .٢٠٢٠كانون الثاين/يناير   ١املعمول به يف األمم املتحدة لفرتة األشهر الستة اليت تبدأ يف 

 : تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية29/3املقرر 
، قد صد ق على تعديل كيغايل ٢٠١٧ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤طرفاً، حىت  ٢٢أن يالحظ أن  -١

 لربوتوكول مونرتايل أو وافق عليه أو قبله؛
أن حيث مجيع األطراف اليت مل تفعل بعد أن تنظر يف التصديق على تعديل كيغايل أو املوافقة عليه  -٢

 أو قبوله لضمان توافر مشاركة واسعة النطاق وحتقيق أهداف التعديل؛
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 التدمري فيما يتعلق ابملواد اخلاضعة للرقابة: تكنولوجيا 29/4املقرر 
لتشابه الكيميائي بني مركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ا إىل إذ ينظر

 ومركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالوانت، وإذ حييط علماً ابملمارسة املتبعة يف أحيان كثرية بتدمريها معاً،
إىل احلاجة إىل املوافقة على تكنولوجيا تدمري مركبات الكربون اهليدروفلوروية، واالستمرار يف  يشريوإذ 

 ،٢3/١٢حتديث قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة الواردة يف مرفق املقرر 
، ٢٠١8آذار/مارس  3١أن يطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يقدم تقريراً، حبلول  -١

 لزم األمر أن يقدم تقريراً تكميلياً إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني، بشأن ما يلي:وإذا 
بغية أتكيد انطباقها على  ٢3/١٢التدمري على النحو احملدد يف مرفق املقرر  تقييم تكنولوجيا )أ(

 مركبات الكربون اهليدروفلورية؛
كن إدراجها يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة فيما يتعلق استعراض أية تكنولوجيا أخرى مي )ب(

 ابملواد اخلاضعة للرقابة؛
أعاله إىل األمانة حبلول  ١أن يدعو األطراف إىل تقدمي بياانت ذات صلة ابملهام الواردة يف الفقرة  -٢

 ؛٢٠١8شباط/فرباير  ١

الستخدامات املختربية والتحليلية لسنة : اإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري من أجل ا29/5املقّرر 
 يف الصني 201٨

 الطبيةوجلنة اخليارات التقنية  فريق التقييم التقين واالقتصادياألعمال اليت أجنزها  إذ يالحظ مع التقدير
 الكيميائية التابعة له،و 

واد املاستخدام ممارسة األطراف مبوجبه، ضمن أمور أخرى،  أهنت، الذي ١١/١5إىل املقرر  وإذ يشري
اإلعفاء العاملي من  ،وهيدروكربوانت النفط الكلية يف املاءالزيوت والشحوم  الختبارألوزون طبقة الستنف دة امل
 ،الستخدامات املختربية والتحليليةل

من  5من املادة  ١الذي مبوجبه مسُ ح لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  ٢3/6إىل املقرر  وإذ يشري أيضاً 
ابحلظر  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   3١بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، بعدم التقيد حىت 

وهيدروكربوانت النفط الكلية يف القائم على استخدام رابع كلوريد الكربون ألغراض اختبارات الزيوت والشحوم 
املاء يف حاالت فردية تعترب فيها هذه األطراف أن عدم التقيد له ما يربره، ويوضَّح فيه أن أي عدول عن التقيد 
خبالف ذلك ينبغي أال حيدث إال وفقًا لإلعفاءات لغرض االستخدام الضروري فيما خيص استخدام رابع كلوريد 

 ،٢٠١٤ملا بعد عام وهيدروكربوانت النفط الكلية يف املاء لشحوم الكربون الختبار الزيوت وا
لتلبية االستخدامات الضرورية لرابعي  ٢٠١8أن أيذن مبستوى االستهالك الالزم للصني لعام  -١

، على النحو احملد د يف مرفق وهيدروكربوانت النفط الكلية يف املاءكلوريد الكربون يف اختبارات الزيوت والشحوم 
 ملقرر؛هذا ا

أن يرحب اباللتزام الذي قطعته الصني ابلكف عن استخدام رابع كلوريد الكربون الختبارات  -٢
 ؛٢٠١9اعتباراً من العام وهيدروكربوانت النفط الكلية يف املاء الزيوت والشحوم 
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 29/5مرفق املقرر 
الزيوت والشحوم لرابع كلوريد الكربون يف اختبارات  201٨اإلذن ابالستخدامات الضرورية لعام 

 وهيدروكربوانت النفط الكلية يف املاء
 )أ()ابألطنان(

 ٢٠١8 الطرف
 65 الصني

 .األطنان = األطنان املرتية (أ)

 2019و 201٨ربوميد امليثيل لعامي لاحلرج  ألغراض االستخدامعفاءات اإل: 29/٦املقرر 
وجلنة اخليارات التقنية لربوميد  واالقتصاديفريق التقييم التقين األعمال اليت قام هبا  إذ يالحظ مع التقدير

 امليثيل التابعة له،
ابلتخفيض الكبري لرتشيحات اإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج لربوميد امليثيل من جانب  وإذ يقر  

 الكثري من األطراف،
 ،١٧/9من املقرر  ١٠إىل الفقرة  وإذ يشري

إىل أن على مجيع األطراف اليت رشحت إعفاءات ألغراض االستخدام احلرج أن تبلغ عن  وإذ يشري أيضاً 
 بياانت خمزوانهتا من بروميد امليثيل ابستخدام اإلطار احملاسيب الذي اتفق عليه االجتماع السادس عشر لألطراف،

أن يسمح به إال إذا مل أبن إنتاج واستهالك بروميد امليثيل ألغراض االستخدام احلرج ال ينبغي  وإذ يقر  
يتوفر بروميد امليثيل ابلكمية الكافية والنوعية املناسبة من املخزوانت احلالية لربوميد امليثيل املوجود يف املصارف أو 

 املعاد تدويره،
أبن على األطراف العاملة مبوجب اإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج أن أتخذ يف  وإذ يقر  أيضاً 

ر بروميد امليثيل بكمية كافية ونوعية مناسبة من املخزوانت احلالية لربوميد امليثيل املوجود يف االعتبار مدى توف
املصارف أو املعاد تدويره عند منح الرتاخيص إبنتاج واستهالك بروميد امليثيل لالستخدامات احلرجة أو اإلذن أو 

 التصريح بذلك،
األطراف اليت لديها إعفاءات ألغراض االستخدام  ، الذي طُل ب فيه إىل١/٤-إ.إىل املقرر د وإذ يشري

 احلرج أن تقدم األطر احملاسبية السنوية،
التقدم احملرز يف إطار برانمج البحوث اخلاص بصناعة شتالت الفراولة األسرتالية وأن أسرتاليا  وإذ يالحظ

 ل تسجيل البدائل،ابلنجاح واكتم ٢٠١9و ٢٠١8ختطط لالنتقال إىل البدائل إذا ُكل  ل ت جتارب عامي 
التقدم احملرز يف إطار برانمج البحوث الكندي والتزام كندا بتقدمي تقرير مرحلي قبل  وإذ يالحظ أيضاً 

 االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية،
 االستخدام احلرج، ألغراضاإلعفاء ترشيحات أن الصني ال تعتزم تقدمي مزيد من  وإذ يالحظ مع التقدير

املبي نة يف اجلدول ألف من مرفق  ٢٠١9و ٢٠١8يسمح بفئات االستخدام احلرج لعامي  أن -١
، كما ١/٤-إ.هذا املقرر لكل طرف، رهناً ابلشروط املنصوص عليها يف هذا املقرر ومقرر االجتماع االستثنائي د



UNEP/OzL.Conv.11/7UNEP/Ozl.Pro.29/8 

52 

املبي نة يف  ٢٠١9و ٢٠١8الك واإلنتاج للعامني يسمح، بقدر ما تكون تلك الشروط منطبقة، مبستوايت االسته
على أن يكون مفهوماً أن أي اجلدول ابء من مرفق هذا املقرر، والالزمة لتلبية احتياجات االستخدامات احلرجة، 

 ؛9/6اجتماع األطراف وفقاً للمقرر  إنتاج أو استهالك أو فئات استخدام إضافية جيوز اعتمادها بواسطة
الستخدام احلرج ألغراض ات بروميد امليثيل أن على األطراف أن تسعى إلصدار تراخيص لكميا -٢

أو إصدار أذوانت أو تصاريح هلذه الكميات أو ختصيصها على النحو املنصوص عليه يف اجلدول ألف من مرفق 
 هذا املقرر؛
أن على كل طرف لديه إعفاء ألغراض االستخدام احلرج متت املوافقة عليه أن جيدد التزامه  -3

من ‘ ٢’)ب(  ١سيما املعيار املنصوص عليه يف الفقرة  ، وال9/6من املقرر  ١دة يف الفقرة بكفالة تطبيق املعايري الوار 
، عند إصدار تراخيص االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل أو األذوانت أو التصاريح هلا، ويُطلب إىل 9/6املقرر 

شباط/فرباير للسنوات اليت ينطبق عليها  ١كل طرف أن يوايف األمانة بتقرير عن تنفيذ هذا البند يف موعد أقصاه 
 ؛هذا املقرر

االستخدام احلرج  ألغراضعفاء ترشيحات لإلأن متتثل أيضاً األطراف اليت تقدم مستقبالً طلبات  -٤
 5من املادة  ١، وأن تثبت األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 9/6من املقرر ‘ 3’)ب(  ١لربوميد امليثيل للفقرة 

 ثية قائمة لتطوير بدائل وخيارات لربوميد امليثيل ونشرها.أن لديها برامج حب
 29/٦مرفق املقرر 
 اجلدول ألف

 فئات االستخدام احلرج املتفق عليها
 )أ()ابألطنان(

2019  

 ٢8,98شتالت الفراولة  أسرتاليا
201٨  

 ٢9,٠مثار الفراولة  األرجنتني
 ٤٧.٧طماطم 

 5.٢6١شتالت الفراولة )جزيرة برنس إدوارد(  كندا

 68,88زجنبيل، حقل مفتوح  الصني
 ١8,36حممية زراعة زجنبيل، 

 ٢,9املطاحن  جنوب أفريقيا
 ٤٢,٧5املنازل 

 .األطنان = األطنان املرتية)أ(  
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 اجلدول ابء
 )أ(مستوايت اإلنتاج واالستهالك املسموح هبا

 )ب()ابألطنان(
2019   

 ٢8,98 أسرتاليا
201٨ 
 ٧6,٧ األرجنتني

 5.٢6١ كندا
 8٧,٢٤ الصني

 ٤5,65 جنوب أفريقيا
 املوجودة. تمنها املخروان مطروحاً  )أ( 

 .األطنان = األطنان املرتية  )ب(

 : استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة29/7املقرر 
، فريق التقييم التقين واالقتصاديالصادر عن  ٢٠١٧ابلتقرير املرحلي لعام  إذ حييط علمًا مع التقدير

 سيما من حيث صلته بعوامل املعاجلة، وال
بشأن استخدامات عوامل املعاجلة، قد اسُتكم ل  ١٠/١٤إىل أن اجلدول ألف الوارد يف املقرَّر  وإذ يشري

 ،٢3/٧و ٢٢/8و ٢١/3و ١9/١5و ١٧/٧و ١5/6ابملقررات 
األطراف ، املعلومات اليت قدمتها ٢٠١٧أن الفريق أيخذ يف اعتباره، يف تقريره املرحلي لعام  يالحظوإذ 
 ،٢١/3وفقاً للمقرر 

عمليات من اجلدول ألف ، حبذف ثالث ٢٠١٧أن الفريق يوصي، يف تقريره لعام  وإذ يالحظ أيضاً 
 ،٢3/٧بصيغته املعدلة يف املقرر  ١٠/١٤الوارد يف املقرر 

 بصيغته الواردة يف مرفق هذا املقرر؛ ١٠/١٤يستكمل اجلدول ألف من املقرر  أن -١
أن حيث األطراف على أن حتدث معلوماهتا عن استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة  -٢

 مبعلومات عن تنفيذ وتطوير تقنيات خفض االنبعااثت؛ ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   3١حبلول  توايف األمانةوأن 
أن يقدم تقريرًا إىل الفريق العامل املفتوح العضوية  فريق التقييم التقين واالقتصاديأن يطلب إىل  -3

اجتماعه احلادي واألربعني، عن التطبيقات  يفلألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لألوزون، 
يات املدرجة يف اجلدول ألف، بصيغته احملدثة يف مرفق العملبديلة تستخدمها األطراف يف الصناعية ألية تكنولوجيا 

 هذا املقرر؛
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 29/7مرفق املقرر 
 اجلدول ألف

 قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة
 األطراف املسموح هلا املادة تطبيقات عوامل املعاجلة الرقم

النيرتوجني من إنتاج إزالة اثلث كلوريد  ١
 الكلور والقلوايت 

االحتاد األورويب، إسرائيل،  الكربونكلوريد رابع 
 الوالايت املتحدة األمريكية

استعادة الكلور عن طريق امتصاص الغاز  ٢
املتخلف من عملية إنتاج الكلور 

 والقلوايت

والايت االحتاد األورويب، ال الكربونكلوريد رابع 
 املتحدة األمريكية

 االحتاد األورويب الكربونكلوريد رابع  إنتاج املطاط املكلور 3
 الصني الكربونكلوريد رابع  إنتاج البويل أوليفني املكلور املسلفن ٤
 االحتاد األورويب الكربونكلوريد رابع  إنتاج بوليمر األرميد 5
مركَّب الكربون   إنتاج ألواح األلياف الصناعية  6

 ١١-الكلوروفلوري
 الوالايت املتحدة األمريكية

التصنيع الكيميائي الضوئي لسالئف  ٧
بريوكسيد بويل إيثر البريفلورية من البويل 
البريفلورية واملشتقات إيثرات البويل 

 الزمر الوظيفيةالثنائية 

مركَّب الكربون 
 ١٢-الكلوروفلوري

 االحتاد األورويب

ذات حتضري ديوالت البويل إيثر البريفلورية  8
 الزمر الوظيفية العالية الفعالية

مركَّب الكربون 
 ١١3-الكلوروفلوري

 االحتاد األورويب

 االحتاد األورويب الكربونكلوريد رابع  إنتاج السيكلودمي 9
 الوالايت املتحدة األمريكية بروموكلوروميثان برومة بوليمرات االستريين ١٠
إنتاج ألياف البويل إيثيلني ذات املعامل  ١١

 العايل القيمة
مركَّب الكربون 

 ١١3-الكلوروفلوري
 الوالايت املتحدة األمريكية

 : توافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل29/٨املقرر 
أن اإلنتاج العاملي للهالوانت لالستخدامات اخلاضعة للرقابة قد جرى التخلص منه يف عام  إذ يدرك

، ومع ذلك فهناك بعض االستخدامات املتبقية، وبصفة خاصة يف جمال الطريان املدين، اليت ال تزال تعتمد ٢٠٠9
ألغراض السالمة من احلرائق يف املستقبل  املستخلصةعلى خمزوانت للهالوانت املستعادة أو املعاد تدويرها أو 

 املنظور،
اللذين  9-38وألف  9-3٧إىل اعتماد مجعية منظمة الطريان املدين الدويل للقرارين ألف  وإذ يشري

 أعربت فيهما اجلمعية عن الضرورة امللحة ملواصلة تطوير وتنفيذ بدائل للهالوانت يف جمال الطريان املدين،
اجلمعية الذي شجعت فيه  ١3-39مجعية منظمة الطريان املدين الدويل ألف  بقرار وإذ حييط علماً 

فريق التقييم التقين املنظمة على مواصلة التعاون مع األمانة من خالل جلنة اخليارات التقنية للهالوانت التابعة ل
 بشأن مسألة بدائل اهلالوانت يف جمال الطريان املدين، واالقتصادي

 ،٢6/٧ املقررات اليت قدمها الفريق على النحو املطلوب يف إىل املعلوم وإذ يشري
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التقرير املرحلي للفريق الذي ُقدم إىل األطراف قبل االجتماع التاسع والثالثني  يف اعتباره وإذ أيخذ 
رد للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك ما و 

 فيه من ذكر احلاجة إىل توفري معلومات أفضل عن كميات اهلالوانت املوجودة وانبعااثهتا يف الطريان املدين،
، من خالل جلنة اخليارات التقنية للهالوانت التابعة فريق التقييم التقين واالقتصاديأن يطلب إىل  -١

 له، القيام مبا يلي:
الطريان املدين الدويل بشأن تطوير وتنفيذ بدائل املداومة على التواصل مع منظمة  )أ( 

 ؛٢٠١8اهلالوانت، ومعدل اعتمادها يف الطريان املدين، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل األطراف يف تقريره املرحلي لعام 
استكشاف إمكانية تشكيل فريق عامل مشرتك مع منظمة الطريان املدين الدويل إلعداد  )ب( 

ميات اهلالوانت احلالية واملتوقعة يف املستقبل املستخدمة يف نظم احلماية من احلرائق يف مث إجراء دراسة لتحديد ك
الطريان املدين، وما ينتج عنها من استخدامات وإطالقات للهالوانت، وأية مسارات عمل حمتملة ميكن أن يتبعها 

 الطريان املدين للتقليل من هذه االستخدامات واإلطالقات؛
)ب( أعاله،  ١عن أعمال الفريق العامل املشرتك، إذا أنشئ مبوجب الفقرة تقدمي تقرير  )ج( 

قبل االجتماع الثالثني لألطراف والدورة األربعني جلمعية منظمة الطريان املدين الدويل للنظر فيه واختاذ اإلجراءات 
 اإلضافية احملتملة؛

وطنية مفروضة على االسترياد  أن يدعو األطراف إىل أن تعيد، على أساس طوعي، تقييم أية قيود -٢
والتصدير خبالف متطلبات الرتخيص، بغية تيسري استرياد وتصدير اهلالوانت املستعادة واملعاد تدويرها واملستخلصة، 
وإدارة خمزوانت هذه اهلالوانت هبدف متكني مجيع األطراف من تلبية االحتياجات املتبقية وفقاً للنظم الوطنية، حىت 

 لالنتقال إىل استخدام بدائل اهلالوانت؛مع سعي األطراف 
ُيشجع األطراف على االمتناع عن إتالف اهلالوانت غري امللوثة اليت تستعاد أو يعاد تدويرها أو  -3

تستخلص قبل أن تنظر يف احتياجاهتا الوطنية ويف االحتياجات العاملية الطويلة األجل من اهلالوانت، وأن تنظر يف 
غري امللوثة، اليت تستعاد أو يعاد تدويرها أو تستخلص لتلبية االحتياجات املتوقعة يف املستقبل، االحتفاظ ابهلالوانت 

 مستخدمة أفضل ممارسات التخزين والصيانة للحد من االنبعااثت؛

 27/5: مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واملقرر 29/9املقرر 
من بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة  5ملادة من ا ١أن األطراف غري العاملة ابلفقرة  إذ يدرك

لطبقة األوزون هي بصدد اختاذ تدابري للتقليل من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون املدرجة ضمن 
 اجملموعة األوىل من املرفق جيم )مرك بات الكربون اهليدروكلورية فلورية( والتخلص منها يف هناية املطاف،

بضرورة مواصلة النظر يف املسائل املتصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، على النحو  ذ يسلموإ
 فريق التقييم التقين واالقتصاديخذ يف اعتباره تقرير أي، وإذ ١9/6من املقرر  ١٤و ١3و ١٢املبني يف الفقرات 

 ،٢8/8و ٢٧/5املعد استجابة للمقررين 
إىل أن جلنة اخليارات التقنية للهالوانت ترى أن بعض التطبيقات يف جمال اإلنقاذ ومكافحة  وإذ يشري

 ،٢٠3٠و ٢٠٢٠احلرائق يف الطائرات قد تستمر حاجتها إىل العوامل النظيفة ما بني عامي 
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يدروكلورية إىل أن جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية حددت بعض مرك بات الكربون اهل وإذ يشري أيضاً 
 فلورية اليت ُتستخدم كمذيبات واليت قد تستمر احلاجة إليها يف بعض تطبيقات التنظيف وعمليات التصنيع الدقيقة،

من بروتوكول مونرتايل فيما يتعلق  ٢من املادة  9إىل اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة  وإذ يشري
 ضعة للرقابة،ابلتعديالت والتخفيضات يف إنتاج واستهالك املواد اخلا

، فيما يتعلق مبواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم، فريق التقييم التقين واالقتصاديأن يطلب إىل  -١
من املادة  ١لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة  ٢٠3٠إىل عام  ٢٠٢٠تقييم االحتياجات خالل الفرتة من عام 

 ، وتقدمي املعلومات عن األمور التالية:5
والكميات لالحتياجات احملتملة يف قطاعات مكافحة احلرائق اليت قد تتطلب استخدام اجملاالت  )أ(

 العوامل النظيفة؛
 ؛ الصيانةاجملاالت والكميات لالحتياجات احملتملة لتطبيقات املذيبات، مبا يف ذلك  )ب(
 اجملاالت والكميات لالستخدامات املتخصصة احملتملة األخرى؛ )ج(
ات القائمة أو املستجدة للبدائل فيما يتعلق ابلبنود )أ( إىل )ج( أعاله، وإمكانية التطبيقات والعملي )د(

تلبية االحتياجات اليت يتم حتديدها من خالل استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املعاد تدويرها أو 
 املستخلصة؛
 ١5أن يدعو األطراف وغريها من الكياانت املهتمة إىل تزويد األمانة ابملعلومات اإلضافية حبلول  -٢

 ، إلدراجها يف التقرير املرحلي للفريق؛ ٢٠١8كانون الثاين/يناير 
 .٢٠١8آذار/مارس  ١5أن يطلب إىل الفريق تقدمي تقرير عن التقييم املشار إليه أعاله حبلول  -3

ركبات الكربون ملالتدرجيي  التخفيضئل املتعلقة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء : املسا29/10املقرر 
 اهليدروفلورية

الذي طلب فيه اجتماع األطراف إىل اللجنة التنفيذية، يف مجلة أمور، أن تضع  ٢8/٢إىل املقرر  إذ يشري
استخدام الطاقة و/أو حتسني هذه الكفاءة فيما خيص ابحملافظة على كفاءة  املتعلقةتكاليف التوجيهات بشأن 

املعدومة على إحداث االحرتار العاملي، عند اخلفض التكنولوجيات واملعدات البديلة ذات القدرة املنخفضة أو 
ت أخرى تعاَل كفاءة مؤسساأي للدور الذي تقوم به التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، مع إيالء االعتبار 

 استخدام الطاقة، عند االقتضاء،
أمهية احملافظة على كفاءة استخدام الطاقة و/أو حتسينها بينما جيري التحول بعيداً عن استخدام  وإذ يدرك

مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي إىل استخدام بدائل ذات قدرة 
 على إحداث االحرتار العاملي يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية،منخفضة 

 ،5من املادة  ١أن استخدام تكييف اهلواء والتربيد يتزايد يف البلدان العاملة ابلفقرة  وإذ يالحظ
 ة،أبن إدامة كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها ميكن أن تكون له فوائد مناخية كبري  وإذ يسلم

أن يطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي فيما يتعلق إبدامة كفاءة استخدام الطاقة و/أو  -١
تعزيزها يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، مبا يف ذلك يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية، 

مبوجب تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل يف األطراف العاملة ركبات الكربون اهليدروفلورية ملالتدرجيي  اخلفضأثناء 
 ، أن يقي  م البنود التالية:5من املادة  ١مبوجب الفقرة 
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 خيارات ومتطلبات التكنولوجيا، مبا يشمل: (أ)
 ه األخذ هبا؛التحدايت اليت تواج   ‘١’
 ؛الطويل األجل يفأداءها وقدرهتا على االستمرار بشكل مستدام  ‘٢’
 فوائدها البيئية من حيث مكافئات اثين أكسيد الكربون؛ ‘3’

قطاع خدمات الصيانة يف قطاعات التربيد وتكييف  احتياجاتاالحتياجات من بناء القدرات و  )ب(
 اهلواء واملضخات احلرارية؛

 التكاليف ذات الصلة مبا يف ذلك التكاليف الرأمسالية والتشغيلية؛ )ج(
اليت تقييم التقين واالقتصادي أن يقدم حملة عامة عن األنشطة واألموال أن يطلب أيضاً إىل فريق ال -٢

املؤسسات األخرى املعنية، وعن التعاريف واملعايري واملنهجيات املستخدمة يف معاجلة الكفاءة يف استخدام ُتسهم هبا 
استخدام الطاقة /أو تعزيزها الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية فيما يتعلق إبدامة كفاءة 

ركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب ملالتدرجيي  اخلفضيف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية مع 
تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل، فضاًل عن تلك املتصلة ببدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة 

 إحداث االحرتار العاملي، مبا يف ذلك املتصلة بطرائق التمويل املختلفة؛ املنخفضة أو املنعدمة على
يطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يعد تقريراً هنائياً لكي ينظر فيه الفريق العامل املفتوح  -3

االجتماع الثالثني لألطراف يف إىل العضوية يف اجتماعه األربعني، وأن يعد  بعد ذلك تقريرًا هنائيًا حمداًث لتقدميه 
حلقة العمل اليت تتمخض عنها نتائج البروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، أيخذ يف اعتباره 

 أدانه؛ ٤املشار إليها يف الفقرة 
أن يطلب إىل األمانة تنظيم حلقة عمل بشأن فرص حتقيق كفاءة استخدام الطاقة أثناء اخلفض  -٤

 درجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية؛الت

 األمان: معايري 29/11قرر امل
 ،األمانمشاورات منتظمة بشأن معايري  إبجراءاملتعلق  ٢8/٤إىل املقرر  إذ يشري

أمهية كفالة طرح مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة أو املنعدمة على إحداث االحرتار العاملي،  وإذ يدرك
اليت تشكل بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية، يف األسواق بطريقة آمنة، 

 ،فضاًل عن تصنيعها واستخدامها وصيانتها ومناولتها
ن معايري األمان جيب أن حتافظ على املستوى احلايل حلماية العمال واملستخدمني واملمتلكات أب سلميوإذ 

 ،أو أن تعززهاو/
ذات القدرة  القابلة لالشتعال ملواد التربيدابلتقرير املتعلق مبعايري األمان  وإذ حييط علمًا مع التقدير

التابعة لفريق التقييم التقين  ٢8/٤مل املعنية ابملقرر املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي الصادر عن فرقة الع
واالقتصادي، وبنتائج حلقة العمل املعنية مبعايري األمان املتصلة ابالستخدام اآلمن للبدائل ذات القدرة املنخفضة 

 ،٢٠١٧متوز/يوليه  ١٠على إحداث االحرتار العاملي املعقودة يف ابنكوك يف 
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ري مشاورات منتظمة مع هيئات املعايري املعنية املشار إليها يف الفقرة أن يطلب إىل األمانة أن جت -١
القابلة لالشتعال ذات القدرة املنخفضة على  ملواد التربيدبغية توفري، فيما يتعلق ابملعايري املقررة  ٢8/٤من املقرر  ٧

ذات الصلة، ابالستناد إىل تقرير فرقة العمل املعنية ابلقرار  األمانملعايري  جمدولحتقيق االحرتار العاملي، عرض عام 
وإىل نتائج املشاورات. وينبغي أيضًا أن يشمل العرض اجملدول أي معلومات هامة مقدمة  ٢٠١٧لعام  ٤/٢8

 ؛على أساس طوعي إىل األمانة من األطراف أو من هيئات املعايري الوطنية واإلقليمية
 لومات موجزة بشأن ما يلي:أن يقدم العرض العام مع -٢

 أو املنتجات املشمولة؛ األجهزة وأنطاق األنشطة  )أ(
 واجلوانب التقنية ذات الصلة اليت مت تناوهلا؛ األماناحملتوى، أي  )ب(
هيئة املعايري املسؤولة وهيئتها الفرعية املسؤولة عن هذا املعيار، مبا يشمل إيراد روابط إلكرتونية  )ج(

 معلومات عن احملتوى وعملية االستعراض؛ إىليل إىل تفاصيل بياانت االتصال ابملسؤولني و حتمتاحة للجمهور 
 حالة االستعراض )العملية واحملتوى قيد االستعراض(؛ )د(
كانون الثاين/يناير   ١حبلول  ٢8/٤أن يدعو األطراف إىل حتديث املعلومات املقدمة عمالً ابملقرر  -3

 ؛٢٠٢٠
من هذا  ٢و ١األمانة أن تتيح االطالع على املعلومات املشار إليها يف الفقرتني أن يطلب إىل  -٤

املقرر على موقعها الشبكي وأن تكفل توافر نسخة حمدثة للعرض العام اجملدول على األقل قبل كل اجتماع 
 ذا كانت ستجددما إيف  لألطراف لغاية االجتماع الرابع والثالثني لألطراف، حني يتعني على األطراف أن تنظر

 ؛ذلك الطلب إىل األمانة

: النظر يف مركبات الكربون اهليدروفلورية غري املدرجة كمواد خاضعة للرقابة يف املرفق واو 29/12املقرر 
 من الربوتوكول

 ابخلفضالذي اعتمد فيه اجتماع األطراف تعديل بروتوكول مونرتايل املتعلق  ٢8/١إىل املقرر  إذ يشري
 ركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف املرفق واو من الربوتوكول،ملالتدرجيي 

أبن املواد املدرجة يف املرفق واو من الربوتوكول تشمل مركبات الكربون اهليدروفلورية املستخدمة  وإذ يقر
 جتارايً يف الوقت احلاضر،

يف املرفق واو من  ، مع ذلك، أن هناك مركبات كربون هيدروفلورية أخرى غري مدرجةوإذ يالحظ
الربوتوكول، تنتج أو تستهلك يف الوقت احلاضر بكميات ضئيلة أو ال يعرف اإلنتاج أو االستهالك هلا، وال تقل 
قدرهتا على إحداث االحرتار العاملي عن أدىن مستوى لقدرات مركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف املرفق واو 

 على إحداث االحرتار العاملي،
إىل أفرقة التقييم مبوجب بروتوكول مونرتايل أن تقدم يف تقاريرها الرابعية السنوات اليت ستقدم  يطلبأن 

مث كل أربع سنوات بعد ذلك، معلومات عن استهالك  ٢٠٢3إىل االجتماع اخلامس والثالثني لألطراف، يف عام 
الربوتوكول اليت ال تقل قدرهتا على إحداث وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية غري املدرجة يف املرفق واو من 

االحرتار العاملي عن أدىن مستوى لقدرات مركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف املرفق واو على إحداث االحرتار 
ة العاملي، مع اإلشارة إىل أن الغرض منها هو العلم فقط، ابلنظر إىل أن املواد املشار إليها يف هذه الفقرة غري مدرج

 ،يف املرفق واو



UNEP/OzL.Conv.11/7UNEP/Ozl.Pro.29/8 

59 

 من بروتوكول مونرتايل 7األطراف وفقاً للمادة اليت تقدمها : البياانت واملعلومات 29/13املقرر 
عليها أن تبلغ عن بياانت لعام  تعنياليت  ١9٧وعددها أن يالحظ مع التقدير أن مجيع األطراف  -١

على  ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  3٠من تلك األطراف أبلغت عن بياانهتا حبلول  ١8٠قد قامت بذلك، وأن  ٢٠١6
 من بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛ ٧من املادة  3النحو املطلوب مبوجب الفقرة 

 3٠من تلك األطراف أبلغت عن بياانهتا حبلول طرفًا  ١3٠أن  مع التقدير أن يالحظ -٢
حزيران/يونيه من كل عام يسه ل إىل حد كبري  3٠، وأن اإلبالغ حبلول ١5/١5وفقاً للمقرر  ٢٠١٧حزيران/يونيه 

أعمال اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل فيما يتعلق مبساعدة األطراف العاملة 
 من الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة يف إطار الربوتوكول؛ 5من املادة  ١لفقرة مبوجب ا

األطراف على االستمرار يف اإلبالغ عن بياانت االستهالك واإلنتاج مبجرد توفر  أن يشجع -3
 .١5/١5رر حزيران/يونيه من كل عام، وفق ما مت االتفاق عليه يف املق 3٠األرقام، ويفضل أن يتم ذلك حبلول 

ألحكام بروتوكول مونرتايل اليت تنظم  201٦و 2015: عدم امتثال كازاخستان يف عامي 29/14املقرر 
 استهالك املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق جيم، اجملموعة األوىل )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(

أن كازاخستان قد صدقت على بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف  إذ يالحظ
 ٢8، وتعديل كوبنهاجن وتعديل مونرتايل يف ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢6، وتعديل لندن يف ١998آب/أغسطس  ٢6

غري عامل مبوجب ، وأهنا مصنفة بوصفها طرفاً ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١9، وتعديل بيجني يف ٢٠١١حزيران/يونيه 
 من الربوتوكول، 5من املادة  ١الفقرة 

دوالراً لكازاخستان  5 688 ٤5٢أن مرفق البيئة العاملية وافق على تقدمي مبلغ قدره  وإذ يالحظ أيضاً 
 لتمكينها من حتقيق االمتثال للربوتوكول،

أن كازاخستان  ، الذي الحظ فيه االجتماع السادس والعشرون لألطراف٢6/١3يشري إىل املقرر  -١
يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك مبوجب بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

ولكنه الحظ أيضًا مع  ٢٠١3و ٢ ٠١٢و ٢٠١١فيما خيص مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف األعوام 
 ؛٢٠١6لضمان العودة الفورية إىل االمتثال لتلك التدابري حبلول عام  التقدير خطة العمل اليت قدمتها كازاخستان

يالحظ مع القلق أن كازاخستان أبلغت عن استهالك سنوي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة  -٢
 استنفادايً  اً طن ١٢,١قدره  ٢٠١5يف املرفق جيم، اجملموعة األوىل )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(، لعام 

خبفض استهالكها  ٢6/١3، وهو أمر يتعارض مع التزامها الوارد يف املقرر ةاستنفادي أطنان 5.٠قدره  ٢٠١6ولعام 
 أطنان 3.95و ٢٠١5يف عام  ةاستنفاديأطنان  9.9من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن 

 ةاستنفادي أطنان 3.95وكول أبال يتجاوز االستهالك ويتعارض كذلك مع اشرتاط الربوت ٢٠١6يف عام  ةاستنفادي
يف كل سنة من هاتني السنتني، وأن الطرف بناًء على ذلك هو يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على استهالك 

 ؛٢٠١6و ٢٠١5تلك املادة مبوجب الربوتوكول للعامني 
التقيد ابلتزاماهتا وخطة  عمل منقحًة يشري مع التقدير إىل تقدمي كازاخستان توضيحاً ألسباب عدم  -3

للعودة إىل حالة االمتثال لتدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف إطار الربوتوكول، تلتزم 
كازاخستان مبوجبها، وبدون اإلخالل بتشغيل اآللية املالية للربوتوكول، بوجه خاص خبفض استهالكها من مركبات 

 دروكلورية فلورية إىل ما ال يزيد عن:الكربون اهلي
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 ؛٢٠١9و ٢٠١8و ٢٠١٧يف األعوام  أطنان استنفادية ٧.5 )أ(
 ؛٢٠٢٠أطنان استنفادية يف عام  6.٠ )ب(
 ؛٢٠٢١يف عام  أطنان استنفادية 3.95 )ج(
 ؛٢٠٢٤و ٢٠٢3و ٢٠٢٢طن استنفادي يف األعوام  ٠.5 )د(
صور ابستثناء االستهالك املق ٢٠٢5اير كانون الثاين/ين  ١صفرًا من األطنان االستنفادية حبلول  )ه(

 على النحو املبني يف الربوتوكول؛ ٢٠3٠وعام  ٢٠٢٠على صيانة معدات التربيد وتكييف اهلواء يف الفرتة بني عام 
يواصل الرصد عن كثب للتقدم الذي حترزه كازاخستان على صعيد تنفيذ خطة عملها والتخلص  -٤

وابلقدر الذي يعمل به الطرف على تنفيذ تدابري الرقابة احملددة  ،الكربون اهليدروكلورية فلوريةمن مركبات  التدرجيي
يف الربوتوكول ويطبقها، ينبغي مواصلة معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل هبا أي طرف قائم ابلتزاماته، ويف هذا 

ة لتمكينها من الوفاء ابلتزاماهتا وفقاً للبند اخلصوص، ينبغي أن تستمر كازاخستان يف احلصول على املساعدة الدولي
للتدابري اليت جيوز أن يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال، وفق ما هو  اإلرشاديةألف من القائمة 

 ؛(3)مبني يف املرفق اخلامس من تقرير االجتماع الرابع لألطراف
إلرشادية للتدابري اليت جيوز أن يتخذها اجتماع كازاخستان، مبوجب البند ابء من القائمة ا  حيذر -5

األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال، من أنه يف حالة عدم متكنها من العودة إىل االمتثال فإن مؤمتر األطراف سينظر 
، اليت تسمح بتعليق حقوق وامتيازات حمددة مبوجب اإلرشاديةيف اختاذ تدابري تتماشى مع البند جيم من القائمة 

، مثل كفالة وقف إمداد ٤ربوتوكول، وأن تلك التدابري قد تشمل إمكانية اختاذ اإلجراءات املتاحة مبوجب املادة ال
الطرف مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية موضوع عدم االمتثال، حبيث ال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار 

 ؛حالة عدم االمتثال

 : طلب فيجي تنقيح البياانت األساسية29/15 املقرر
قرر االجتماع الثالث عشر لألطراف أن يشري على األطراف اليت تطلب  ١3/١5أنه يف املقرر  إذ يالحظ

لبياانت األساسية املبلغ عنها عن سنوات األساس، أن تعرض طلباهتا على جلنة التنفيذ مبوجب إجراء لتغيريات 
مانة ومع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف األعدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل، اليت ستعمل بدورها مع 

 على اجتماع األطراف للموافقة عليها،لتنفيذ بروتوكول مونرتايل لتأكيد مربرات التغيريات مث عرضها 
 حيدد منهجية تقدمي هذه الطلبات، ١5/١9أن املقرر  وإذ يالحظ كذلك

لتربير طلبها لتنقيح بياانت استهالكها  ١5/١9أن فيجي قدمت معلومات كافية وفقًا للمقرر  -١
من البياانت األساسية لألطراف ، اليت متثل جزءاً ٢٠١٠و ٢٠٠9من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعامي 

 ؛5من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 

                                                           

(3 )UNEP/OzL.Pro.4/15. 
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يوافق على الطلب الذي قدمته فيجي لتنقيح بياانت استهالكها ملركبات الكربون اهليدروكلورية  -٢
 على النحو املبني يف اجلدول التايل: ٢٠١٠و ٢٠٠9فلورية لسنيت األساس 

 

 

الكربون البياانت السابقة بشأن مركبات 
 (ابألطنان االستنفاديةاهليدروكلورية فلورية )

البياانت اجلديدة بشأن مركبات الكربون 
 (ابألطنان االستنفاديةاهليدروكلورية فلورية )

 )أ(بياانت أساسية ٢٠١٠ ٢٠٠9 )أ(بياانت أساسية ٢٠١٠ ٢٠٠9

 ٧,6 9,٢ 8,٤ 5,٠٠ 6,٤6 5,٧3 
ُحددت البياانت األساسية بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بعد االجتماع الثالث والعشرين لألطراف ومتثَّل برقمني   )أ(

 (.٢3/3٠عشريني بعد الفاصلة، يف حني متثل البياانت األساسية اليت ُحددت سابقاً برقم واحد بعد الفاصلة )انظر املقرر 

البياانت األساسية يؤكد أن فيجي مل تكن ممتثلة لتدابري الرقابة مبوجب يشري إىل أن التغيري يف  -3
، إال أن الطرف عاد إىل حالة ٢٠١٤و ٢٠١3بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون للعامني 

 ؛٢٠١5االمتثال اعتباراً من العام 
إىل عودة الطرف إىل االمتثال وأتكيده يشري أيضًا إىل أنه ال يلزم اختاذ أي إجراء آخر ابلنظر  -٤

 ؛٢٠١6و ٢٠١5على أخذ البياانت األساسية اجلديدة يف احلسبان للعامني 
يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه فيجي على صعيد التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  -5

بة احملددة اليت يفرضها الربوتوكول، اهليدروكلورية فلورية، وأنه مبقدار عمل هذا الطرف على االنصياع لتدابري الرقا
 ؛ينبغي مواصلة معاملته نفس املعاملة اليت حيصل عليها طرف ال غبار عليه

 : طلب ابكستان تنقيح البياانت األساسية29/1٦املقرر 
قرر االجتماع الثالث عشر لألطراف أن يشري على األطراف اليت تطلب  ١3/١5أنه يف املقرر  إذ يالحظ

اانت األساسية املبلغ عنها عن سنوات األساس، أن تعرض طلباهتا على جلنة التنفيذ مبوجب إجراء لبيلتغيريات 
مانة ومع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف األعدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل، اليت ستعمل بدورها مع 

 اجتماع األطراف للموافقة عليها، لتنفيذ بروتوكول مونرتايل لتأكيد مربرات التغيريات مث عرضها على
 حيدد منهجية تقدمي هذه الطلبات، ١5/١9أن املقرر  وإذ يالحظ كذلك

لتربير طلبها لتعديل بياانت  ١5/١9أن ابكستان قدمت معلومات كافية وفقًا للمقرر  -١
من البياانت ، اليت متثل جزءًا ٢٠١٠و ٢٠٠9استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعامي 

 ؛5من املادة  ١األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
يوافق على الطلب الذي قدمته ابكستان لتعديل بياانت استهالكها ملركبات الكربون  -٢

 على النحو املبني يف اجلدول التايل: ٢٠١٠و ٢٠٠9اهليدروكلورية فلورية لسنيت األساس 
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 املادة

ات الكربون البياانت السابقة بشأن مركب
 (ابألطنان االستنفاديةاهليدروكلورية فلورية )

البياانت اجلديدة بشأن مركبات الكربون 
 (ابألطنان االستنفاديةاهليدروكلورية فلورية )

٢٠٠9 ٢٠١٠ 
بياانت 
 ٢٠١٠ ٢٠٠9  )أ(أساسية

بياانت 
 )أ(أساسية

HCFC-141b ١3١٤٢ ٤,٢,8  ١3١٤٢ ٤,٢٠,8٠  

HCFC-142b - -  ٤,6٤ ٢,68  

HCFC-22 ١٠5,6 ١٠١  ١١٢,٢,69 ١٠8,٢٢  

 24٨,11 255,70 240,51 247,4 255,0 239,٨ اجملموع
ُحددت البياانت األساسية بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بعد االجتماع الثالث والعشرين لألطراف ومتثَّل برقمني   )أ(

 (.٢3/3٠عشريني بعد الفاصلة، يف حني متثل البياانت األساسية اليت ُحددت سابقاً برقم واحد بعد الفاصلة )انظر املقرر 

 تنقيح البياانت األساسية: طلب الفلبني 29/17املقرر 
قرر االجتماع الثالث عشر لألطراف أن يشري على األطراف اليت تطلب  ١3/١5أنه يف املقرر  إذ يالحظ

لبياانت األساسية املبلغ عنها عن سنوات األساس، أن تعرض طلباهتا على جلنة التنفيذ مبوجب إجراء لتغيريات 
مانة ومع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف األعدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل، اليت ستعمل بدورها مع 

 على اجتماع األطراف للموافقة عليها،لتنفيذ بروتوكول مونرتايل لتأكيد مربرات التغيريات مث عرضها 

 حيدد منهجية تقدمي هذه الطلبات، ١5/١9أن املقرر  وإذ يالحظ كذلك

لتربير طلبها لتعديل بياانت استهالكها  ١5/١9أن الفلبني قدمت معلومات كافية وفقاً للمقرر  -١
اً من البياانت األساسية لألطراف ، اليت متثل جزء٢٠١٠و ٢٠٠9من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعامي 

 ؛5من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 

يوافق على الطلب الذي قدمته الفلبني لتنقيح بياانت استهالكها ملركبات الكربون اهليدروكلورية  -٢
 على النحو املبني يف اجلدول التايل: ٢٠١٠و ٢٠٠9فلورية لسنيت األساس 

 

الكربون البياانت السابقة بشأن مركبات 
 (ابألطنان االستنفاديةاهليدروكلورية فلورية )

البياانت اجلديدة بشأن مركبات الكربون 
 (ابألطنان االستنفاديةاهليدروكلورية فلورية )

بياانت  ٢٠١٠ ٢٠٠9
 )أ(بياانت أساسية ٢٠١٠ ٢٠٠9 )أ(أساسية

 ١9٢٠ ٢٢٢,٠ ٤,٧8,١ ٤6٢,98 ١6٠,98 ١6١,98 
ُحددت البياانت األساسية بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بعد االجتماع الثالث والعشرين لألطراف ومتثَّل برقمني   )أ(

 (.٢3/3٠عشريني بعد الفاصلة، يف حني متثل البياانت األساسية اليت ُحددت سابقاً برقم واحد بعد الفاصلة )انظر املقرر 
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 7لبياانت مبوجب املادة اببالغ اإل: اإلبالغ عن كميات صفرية يف استمارات 29/1٨املقرر 

، الذي أشار فيه االجتماع الرابع والعشرون لألطراف إىل احلاجة إىل اإلبالغ ٢٤/١٤إىل املقرر  إذ يشري
من بروتوكول  ٧للمادة  املتسق عن إنتاج املواد املستنفدة لألوزون ووارداهتا وصادراهتا وعمليات تدمريها وفقاً 

اليت قدمتها األطراف  ٧للمادة  مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، والحظ أن استمارات اإلبالغ وفقاً 
 على خاانت شاغرة ال توجد فيها أي أرقام تشري إىل كميات املواد املستنفدة لألوزون، وأن تلك حتتوي أحياانً 

ستهالك صفري من املواد اخلاضعة للرقابة من جانب الطرف يف حالٍة ما اخلاانت الشاغرة ميكن أن تشري إىل ا
 بعينها أو تشري، من انحية أخرى، إىل عدم إبالغ الطرف عن بياانته املتعلقة بتلك املواد؛ 

، طلب االجتماع الرابع والعشرون لألطراف إىل األطراف ٢٤/١٤إىل أنه، مبوجب املقرر  وإذ يشري أيضاً 
أن تدرج، عند اإلبالغ عن اإلنتاج أو الواردات أو الصادرات أو عمليات التدمري، رقماً، مبا يف ذلك الصفر، 

، وط لب ن ترك اخلانة شاغرة محسب االقتضاء، يف كل خانة يف استمارات اإلبالغ عن البياانت اليت تقدمها، بدالً 
 إىل األمانة أن تطلب توضيحاً من أي طرف قدم استمارًة تتضمن خانًة شاغرًة،

إبدراج رقم، مبا يف  ٢٤/١٤يالحظ مع التقدير أن غالبية األطراف متتثل للطلب الوارد يف املقرر  -١
 من ترك اخلانة اليت تقدمها، بدالً  ذلك الصفر، حسب االقتضاء، يف كل خانة يف استمارات اإلبالغ عن البياانت

 ؛شاغرة
الحظ، مع ذلك، أن بعض األطراف تواصل تقدمي استمارات تتضمن خاانت شاغرة، مما يستلزم ي -٢

القيام ابملزيد من العمل من جانب األمانة من حيث طلب توضيٍح من األطراف مما يؤدي إىل التأخر يف جتميع 
 تدابري الرقابة مبوجب بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛ املعلومات وتقييم امتثال األطراف ل

، من تعبئة ٧للمادة  حيث األطراف على التأكد، عند تقدمي استمارات اإلبالغ عن البياانت وفقاً  -3
 ؛اغرةتضاء، بداًل من ترك اخلانة شمجيع اخلاانت يف االستمارات أبرقام، مبا يف ذلك الصفر، حسب االق

يطلب إىل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل أن تستعرض حالة امتثال  -٤
 من هذا املقرر يف اجتماعها احلادي والستني. 3األطراف للفقرة 

 : اعتبارات خاصة تتعلق جبزر منطقة حبر الكارييب املتضررة من األعاصري29/19املقرر 
 وااللتزام املستمر من جانب حكومات أنتيغوا وبربودا وجزر البهامااجلهود الناجحة  إذ يالحظ مع التقدير

بشأن املواد  من أجل مواصلة الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايلوكواب  ودومينيكا واجلمهورية الدومينيكية
 ،املستنفدة لطبقة األوزون

 5ابلصعوابت االستثنائية اليت تواجهها اآلن البلدان املذكورة أعاله نتيجة لألعاصري من الفئة  وإذ يُقر
، واليت كانت هلا آاثر مدمرة على الرفاهية املادية ٢٠١٧اليت ضربتها يف شهري أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر 

 واالقتصادية واالجتماعية لشعوب هذه اجلزر،
فيما يتعلق ابلتخلص التدرجيي من املواد املستنف دة لطبقة  بواجباهتاالبلدان ابلوفاء  التزام هذه وإذ يقدر

 األوزون مبوجب بروتوكول مونرتايل وتعديالته،
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واجلمهورية الدومينيكية أن يشجع مجيع األطراف على مساعدة أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما  -١
الصادرات من املنتجات واملعدات والتكنولوجيات اليت تعتمد على ، عن طريق ممارسة الرقابة على وكوابودومينيكا 

 ؛٢٧/8واملقرر  ١٠/9املواد املستنفدة لألوزون، من خالل الرقابة على التجارة، حسب االقتضاء، وفقاً للمقر ر 
أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، عند نظرها  -٢

مقرتحات املشاريع اليت تقدمها هذه البلدان خالل السنة املقبلة، أن أتخذ يف اعتبارها أوضاعها االستثنائية وما يف 
 قد ينجم عنها من صعوابت خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أنشطتها الرامية إىل االمتثال اللتزاماهتا خالل السنة املقبلة؛ 

دمي أشكال املساعدة املناسبة إىل البلدان املذكورة يف أن يطلب إىل الوكاالت املنفذة النظر يف تق -3
جماالت تعزيز املؤسسات وبناء القدرات ومجع البياانت ورصد التجارة يف املواد اخلاضعة للرقابة وممارسة الرقابة 

 عليها، من أجل دعم االستمرار يف تقدمي التقارير إىل األمانة عن استهالك املواد اخلاضعة للرقابة؛
أتخذ جلنة التنفيذ العاملة مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل يف اعتبارها، يف إطار أن  -٤

، يف ٢٠١٧، الصعوابت اليت تواجهها هذه البلدان نتيجة لألعاصري اليت ضربتها يف عام ٢٠١8مداوالهتا لعام 
 حال ما إذا تبني عدم امتثاهلا؛

ذه البلدان قد متتد ألكثر من عام واحد، وأن تطلب إىل أن تعرتف أبن األوضاع االستثنائية هل -5
 األطراف ذات الصلة تقدمي معلومات مستكملة عن هذه املسألة خالل االجتماع الثالثني لألطراف؛

 : عضوية فريق التقييم التقين واالقتصادي 29/20املقرر 
نص على عدد ت ٢٤/8املقرر  لتقييم التقين واالقتصادي الواردة يفإىل أن اختصاصات فريق ا إذ يشري

 للجانللفريق أو الرؤساء املشاركون  نحمدود من كبار اخلرباء يف جماالت خربة حمددة ال يغطيها الرؤساء املشاركو 
 ،اخليارات التقنية

على تقاريره املمتازة وأن يشكر أيضًا فرادى أعضاء  فريق التقييم التقين واالقتصاديأن يشكر  -١
 ميز وتفانيهم؛الفريق على عملهم املت

أن يشكر أيضًا السيد حممد بصري )املغرب( ملا بذله من جهود حثيثة ومتميزة ابسم بروتوكول  -٢
 رئيساً مشاركاً للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل؛ بصفتهاملواد املستنفدة لطبقة األوزون شأن مونرتايل ب

يرلندا الشمالية( على اجلهود أالعظمى و أن يشكر كذلك آشلي وودكوك )اململكة املتحدة لربيطانيا  -3
 ؛والصلبةللجنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة  اً مؤقت اً مشارك اً املتميزة اليت بذهلا ابسم بروتوكول مونرتايل بصفته رئيس

أن يصدق على تعيني إاين بورتر )أسرتاليا( ومارات بيزانو )كولومبيا( بوصفهما رئيسني مشاركني  -٤
 إضافية مدهتا أربع سنوات؛ خدمة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل لفرتةللجنة 

رئيسة مشاركة للجنة اخليارات التقنية بوصفها أن يصدق أيضاً على تعيني هيلني تويب )أسرتاليا(  -5
 إضافية مدهتا أربع سنوات؛خدمة الطبية والكيميائية لفرتة 

ازيل( بوصفه رئيسًا مشاركًا للجنة اخليارات أن يصدق كذلك على تعيني روبرتو بيكسوتو )الرب  -6
 إضافية مدهتا أربع سنوات؛خدمة التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية لفرتة 

أن يصدق على تعيني سريغي كوبيلوف )االحتاد الروسي( بوصفه رئيسًا مشاركًا للجنة اخليارات  -٧
 إضافية مدهتا أربع سنوات؛ خدمة التقنية للهالوانت لفرتة
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رئيسة بوصفها تريينوين )الوالايت املتحدة األمريكية( -أن يصدق أيضًا على تعيني هيلني والرت -8
 أربع سنوات؛ خدمة مدهتا مشاركة للجنة اخليارات التقنية للرغوات املرنة والصلبة لفرتة

اً أقدم يف فريق التقييم خبري بوصفه أن يصدق كذلك على تعيني سيدي مناد سي أمحد )اجلزائر(  -9
 سنة واحدة؛خدمة مدهتا التقين واالقتصادي لفرتة 

خبرية أقدم يف الفريق لفرتة خدمة مدهتا  بوصفها )الصني( جانغأن يصدق على تعيني شيكيو  -١٠
 سنة واحدة؛

خبرياً أقدم يف الفريق لفرتة خدمة بوصفه أن يصدق أيضاً على تعيني ماركو غونزاليز )كوستاريكا(  -١١
 ا سنة واحدة؛مدهت

خبريًا أقدم يف الفريق لفرتة خدمة بوصفه أن يصدق كذلك على تعيني حممد بصري )املغرب(  -١٢
 مدهتا سنة واحدة؛

خلرباء وعلى الرجوع كبار اأن يشجع األطراف على التشاور فيما بينها بشأن الرتشيحات احملتملة ل -١3
 اخلرباء يف الفريق؛ كبار  تإىل مصفوفة اخلربات املطلوبة قبل تقدمي الرتشيحات لتعيينا

أن يطلب إىل األمانة أن تضيف إىل جدول أعمال االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح  -١٤
 العضوية النظر يف ترشيحات كبار اخلرباء اليت تقدمها األطراف؛

 : عضوية جلنة التنفيذ 29/21املقّرر 
التنفيذ يف إطار إجراء عدم االمتثال لربوتوكول أن يالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت هبا جلنة  -١

 ؛٢٠١٧مونرتايل يف عام 
أن يؤكد مواقف األردن وابراغواي وجورجيا والكونغو واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا  -٢

وملديف الشمالية بوصفهم أعضاء يف اللجنة لسنة أخرى، وأن خيتار أسرتاليا وبولندا وجنوب أفريقيا وشيلي 
 ؛٢٠١8كانون الثاين/يناير   ١بوصفهم أعضاء يف اللجنة لفرتة سنتني تبدأ من 

أن حييط علمًا ابختيار مريوزا حممد )ملديف( للعمل كرئيس وليزيل دولنغ )أسرتاليا( للعمل انئبة  -3
 ؛٢٠١8كانون الثاين/يناير   ١للجنة لفرتة سنة واحدة تبدأ يف  ةللرئيس ومقرر 

 عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف: 29/22املقّرر 
يالحظ مع التقدير األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ  -١

 ؛٢٠١٧ عامبروتوكول مونرتايل مبساعدة من أمانة الصندوق يف 
ولبنان ونيجرياي واهلند بوصفهم أعضاء  يقر  اختيار األرجنتني وبنن واجلمهورية الدومينيكية وغرينادا -٢

من الربوتوكول، واختيار بلجيكا  5من املادة  ١يف اللجنة التنفيذية، ميثلون األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
وسلوفاكيا وفرنسا وكندا والنرويج والوالايت املتحدة األمريكية والياابن بوصفهم أعضاء ميثلون األطراف غري العاملة 

 ؛٢٠١8كانون الثاين/يناير   ١الفقرة، ملدة سنة واحدة تبدأ يف  مبوجب تلك
ية وفيليب شيموين )كندا( أن حييط علماً ابختيار مازن حسني )لبنان( للعمل رئيساً للجنة التنفيذ -3

 .٢٠١8كانون الثاين/يناير   ١بدأ يف ة تواحد سنةلرئيس اللجنة التنفيذية ملدة انئباً 
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 املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل: الرئيسان 29/23املقّرر 
أن يوافق على اختيار يعقوب املعتوق )الكويت( وسنثيا نيوبرغ )الوالايت املتحدة األمريكية( رئيسني 

 ؛٢٠١8مشارك ني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف عام 
 التقارير املالية وامليزانيات لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون :29/24املقرر 

بشأن التقارير املالية وميزانيات بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة  ٢8/١6إىل املقرر  إذ يشري
 األوزون،

ابلتقارير املالية للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة  وإذ حييط علماً 
 ،(٤)٢٠١6لسنة املالية لاألوزون 

أبن املسامهات الطوعية تشكل عند املوافقة عليها عنصرًا مكم  اًل أساسيًا من أجل التنفيذ  وإذ يسلم
 الفعال لربوتوكول مونرتايل،

 مانة املستمرة يف إدارة مالية الصندوق االستئماين،بكفاءة األ وإذ يرح ب
أن يعرب عن التقدير حلكومة كندا على استضافتها الكرمية لالجتماع املشرتك احلادي عشر ملؤمتر  -١

األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون واالجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن 
يف املائة من هذه  5٠فدة لطبقة األوزون، ومسامهتها السخية املقدمة لذلك االجتماع، وأن خيص  ص املواد املستن

االجتماع املشرتك التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل واحلادي  لتنظيممسامهة ’’املسامهة، املعنونة 
إلدراجها يف البيان املايل لعام  لربوتوكول مونرتايل، للصندوق االستئماين ‘‘اتفاقية فييناعشر ملؤمتر األطراف يف 

 ؛٢٠١٧
 مببلغ ٢٠١8دوالراً وميزانية عام  5 ١٤5 95٤مببلغ  ٢٠١٧أن يوافق على امليزانية املنقحة لعام  -٢

 دوالراً، على النحو املبني يف املرفق الرابع هلذا التقرير؛ 5 5٤6 ٧٢٢
دوالرًا لسنة  5 5٤6 ٧٢٢طراف وقدرها أن يوافق أيضًا على املسامهات اليت ستدفعها األ -3

، على النحو املبني يف املرفق اخلامس ٢٠١9دوالراً لسنة  5 59٤ ٤٧٠وأن حييط علماً ابملسامهات البالغة  ٢٠١8
 هلذا التقرير؛
كما هي   ٢٠١9واملسامهات اإلرشادية لسنة  ٢٠١8مسامهات فرادى األطراف لسنة تكون أن  -٤

 ا التقرير؛يف املرفق اخلامس هلذمدرجة 
يف املائة من امليزانية السنوية  ١5 يعادلاحتياطي رأس مال عامل  توافر أن يؤكد جمددًا على -5

 الستخدامه لتغطية النفقات النهائية يف إطار الصندوق االستئماين؛
أن يشجع األطراف وغري األطراف وسائر أصحاب املصلحة على املسامهة ماليًا ومن خالل  -6

يف أنشطة التقييم  تهاأعضاء أفرقة التقييم الثالثة وهيئاهتا الفرعية لكفالة مواصلة مشاركوسائل أخرى ملساعدة 
 مبوجب بروتوكول مونرتايل؛

                                                           

(٤)  UNEP/OzL.Pro.29/4/Add.1. 
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والسنوات السابقة  ٢٠١٧عن سنة  اشرتاكاتهسد  د يأن يالحظ مع القلق أن عدداً من األطراف مل  -٧
 اهتا املستقبلية على الفور وابلكامل؛األطراف على تسديد اشرتاكاهتا غري املدفوعة واشرتاك هذهوحيث  

أن يطلب إىل األمني التنفيذي ويدعو رئيس مكتب اجتماع األطراف إىل الدخول يف مناقشات  -8
مع أي طرف مل يسدد اشرتاكاته ملدة سنتني أو أكثر بغية إجياد طريقة للمضي قدمًا يف سبيل حل هذه املسألة، 

 اً لالجتماع الثالثني لألطراف عن نتائج تلك املناقشات؛ويطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقرير 
أن ينظر كذلك يف كيفية معاجلة مسألة االشرتاكات غري املسددة للصندوق االستئماين يف  -9

االجتماع الثالثني لألطراف، ويطلب إىل األمني التنفيذي مواصلة نشر واستكمال املعلومات عن حالة االشرتاكات 
 ندوق االستئماين؛اليت ينبغي سدادها للص

 ٢٠١8أن يطلب إىل األمانة ضمان االستخدام الكامل لتكاليف دعم الربامج املتاحة هلا يف عام  -١٠
 والسنوات التالية، وأن تعوض، مىت ما تسىن هلا ذلك، هذه التكاليف من البنود اإلدارية الواردة يف امليزانية املعتمدة؛

ارير املالية القادمة للصندوق االستئماين املبالغ أن يطلب أيضًا إىل األمانة أن تسجل يف التق -١١
وكذلك املسامهات اليت مل يتم استالمها ‘‘ جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق’’النقدية احلاضرة يف الباب املعنون 

 بعد؛
 ٢٠١9أن يطلب إىل األمني التنفيذي إعداد ميزانيتني قائمتني على النتائج وبرانجمي عمل للعامني  -١٢

 ، وعرض سيناريوهني للميزانية وبرانجمي عمل استناداً إىل االحتياجات املتوقعة لفرتة السنتني، يف ما يلي:٢٠٢٠و
 سيناريو النمو اإلمسي الصفري؛ )أ(

سيناريو يستند إىل املزيد من التعديالت املوصى إبدخاهلا على السيناريو املذكور أعاله والوفورات  )ب(
 املتصلة به.أو التكاليف اإلضافية 

 : االجتماع الثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل29/25املقّرر 
 ؛٢٠١8أن يعقد االجتماع الثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف إكوادور، يف تشرين الثاين/نوفمرب 

لتاسع والعشرين اعتماد تقرير االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع ا -حادي عشر
 لألطراف يف بروتوكول مونرتايل

، استنادًا إىل مشروع ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢5اعتمد األطراف هذا التقرير يوم السبت،  -٢٤٧
-UNEP/OzL.Conv.11/L.1/Add.1 و UNEP/OzL.Conv.11/L.1-UNEP/OzL.Pro.29/L.1الوارد يف الواثئق  التقرير

UNEP/OzL.Pro.29/L.1/Add.1 و UNEP/OzL.Conv.11/L.1/Add.2-UNEP/OzL.Pro.29/L.1/Add.2. 

 اختتام االجتماع -اثين عشر
تشرين  ٢5يوم السبت املوافق  ١:5٠بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة أُعلن اختتام االجتماع الساعة  -٢٤8

 .٢٠١٧الثاين/نوفمرب 
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 املرفق األول
 األوزون الصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة

 2020و 2019و 201٨وامليزانيات املعتمدة لألعوام  2017امليزانية املنقحة املعتمدة لعام 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 فئة التكاليف بند امليزانية

امليزانية  
املعتمدة 
املنقحة 

لعام 
٢٠١٧ 

امليزانية 
املعتمدة 

لعام 
٢٠١8 

امليزانية 
املعتمدة 

لعام 
٢٠١9 

امليزانية 
املعتمدة لعام 

٢٠٢٠ 

 589 898 5٧8 333 566 993 555 8٧5  مرتبات املوظفني وبدالهتم واستحقاقاهتم ١٠٠٠
 تكاليف التشغيل

  تكاليف االجتماعات  1300

تكاليف خدمات املؤمترات: االجتماعات  ١3٢٢
 التحضريية واجتماعات األطراف

 ٢ ٠٠٠5٢ ٠٠٠ - - ٢5٢ 

 ٢٠ ٠٠٠ - - ٢٠ ٠٠٠  املؤمترات: اجتماعات املكتبتكاليف خدمات  ١3٢٤
تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماع مديري  ١3٢٧

 حبوث األوزون
 ١ ٠٠٠5 - - ٢٠ ٠٠٠ 

 ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠  أنشطة الرتويج حلماية طبقة األوزون ١3٢8
 ١5 ٠٠٠ - - ١٠ ٠٠٠  ضيافةال 5٤٠١

 307 000  االجتماعاتاجملموع الفرعي لتكاليف 
 

000 10 000 10 000 317 

  5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  3300

: 5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  33٠٤
 اجتماعات املكتب

 ٢٠ ٠٠٠ - - ٢٠ ٠٠٠ 

: اجتماع مديري 5سفر األطراف العاملة ابملادة  33٠٧
 حبوث األوزون

 ٠٠٠ 
١5٠ 

- - ١ ٠٠٠6٠ 

الفرعي لسفر ممثلي األطراف العاملة  اجملموع
 5ابملادة 

 000 170 - - 000 1٨0 

 3٠ ٠٠٠ 3٠ ٠٠٠ 3٠ ٠٠٠ 3٠ ٠٠٠  سفر املوظفني يف مهام رمسية ١6٠٠
 املصروفات التشغيلية األخرى: اللوازم واملواد االستهالكية

 8 ٠٠٠ 8 ٠٠٠ 8 ٠٠٠ 8 ٠٠٠  املعدات املستهلكة ٤١٠٠
 5 ٠٠٠ 5 ٠٠٠ 5 ٠٠٠ 5 ٠٠٠  أخرىمعدات مكتبية  ٤٢٠3
 5 ٠٠٠ 5 ٠٠٠ 5 ٠٠٠ 5 ٠٠٠  الورقيةالمؤمترات لل طرفيةمعدات وأجهزة  ٤٢٠5
 ١٧ 5٠٠ ١٧ 5٠٠ ١٧ 5٠٠ ١٧ 5٠٠  استئجار األماكن ٤3٠٠
 ٧ 5٠٠ ٧ 5٠٠ ٧ 5٠٠ ٧ 5٠٠  تشغيل املعدات وصيانتها 5١٠٠
 ٧ 5٠٠ ٧ 5٠٠ ٧ 5٠٠ ٧ 5٠٠  تكاليف إعداد التقارير 5٢٠٠
 5 ٠٠٠ - - 5 ٠٠٠  تكاليف إعداد التقارير )مديرو حبوث األوزون( 5٢٠٢
 ٤٠ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠  مصروفات نثرية 53٠٠
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 فئة التكاليف بند امليزانية

امليزانية  
املعتمدة 
املنقحة 

لعام 
٢٠١٧ 

امليزانية 
املعتمدة 

لعام 
٢٠١8 

امليزانية 
املعتمدة 

لعام 
٢٠١9 

امليزانية 
املعتمدة لعام 

٢٠٢٠ 

اجملموع الفرعي للمصروفات التشغيلية 
 األخرى: اللوازم واملواد االستهالكية

 500 95 500 90 500 90 500 95 

 1 212 39٨ 70٨ ٨33 ٦97 493 1 15٨ 375  جمموع التكاليف املباشرة
 ١5٧ 6١٢ 9٢ ١٤8 9٠ 6٧٤ ١5٠ 589  يف املائة( ١3تكاليف دعم الربامج ) 

 1 370 010 ٨00 9٨1 7٨٨ 1٦7 1 30٨ 9٦4  اجملموع الكلي
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 201٨وامليزانيات املقرتحة لألعوام  2017مالحظات تفسريية للتنقيح املقرتح للميزانية املعتمدة لعام 
 للصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون 2020و 2019و
 التعليق بند امليزانية فئة التكاليف

مرتبات املوظفني وبدالهتم 
 واستحقاقاهتم

دوالر، ميثل تكاليف إلغاء وظيفة  ٢١ ٠٠٠نقصااًن قدره  ٢٠١٧تشمل تكاليف عام  ١٠٠٠
ملواءمة التكاليف مع تكاليف دوالرًا  ١6 855مساعد لشؤون البحوث وزايدة قدرها 

 .٢٠١٧املرتبات للعام 
يف املائة مراعاة  ٢بنسبة  ٢٠٢٠و ٢٠١9و ٢٠١8وتزداد تكاليف املرتبات لألعوام 

 للتضخم.
يتضمن هذا الباب تكاليف االجتماعات وسفر املشاركني من ممثلي األطراف العاملة ابملادة   مصروفات تشغيل عامة

 والضيافة. 5
 تكاليف االجتماعات ١3٠٠

جيوز نقل األموال الضرورية من بنود امليزانية اخلاصة خبدمة املؤمترات إذا طلب تقدمي هذه 
 اخلدمات عن طريق خدمات استشارية منفردة أو مبوجب عقود تربم مع شركات. 

 وحُتسب التكاليف احلالية خلدمة املؤمترات على اخللفية واالفرتاضات التالية:
اتفاقية فيينا  تقاسم تكاليف عقد املؤمترين احلادي عشر والثاين عشر ملؤمتر األطراف يفيتم  ١3٢٢

مع االجتماعني التاسع والعشرين والثاين والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل نظراً 
 .٢٠٢٠و ٢٠١٧النعقادمها بشكل مشرتك يف العامني 

السنة  . ويُعقد االجتماع األول يف٢٠٢٠و ٢٠١٧ من املقرر عقد اجتماعنْي للمكتب يف ١3٢٤
اجتماع مكتب اجتماع  مباشرة بعداجتماع مديري حبوث األوزون، ويُعقد الثاين  مباشرة بعد

زودت االجتماعات مبخصصات للرتمجة الشفوية وترمجة و بروتوكول مونرتايل.  األطراف يف
 الواثئق إىل اللغات املناسبة على أساس عضوية املكتب.

تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماعني العاشر  ٢٠٢٠و ٢٠١٧تتضمن ميزانيتا العامني  ١3٢٧
بسبب  ٢٠١٧واحلادي عشر ملديري حبوث األوزون. وجرى ختفيض التكاليف يف العام 

 ٢٠٢٠توفري املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية خلدماهتا بتسعرية خمفضة. ورُفعت ميزانية العام 
 تلبية لتكاليف التضخم.  ٢٠١٧الر عن تكاليف العام دو  5 ٠٠٠مبقدار 

دوالر لكل سنة وذلك لتغطية تكاليف األنشطة  ١٠ ٠٠٠يقرتح رصد مبلغ أدىن مقداره  ١3٢8
 املتعلقة ابالحتفال ابليوم الدويل حلماية طبقة األوزون.

حبوث األوزون تغطي تكاليف الضيافة حفالت االستقبال اليت تنظم يف اجتماع مديري  5٤٠١
، مت ختفيض تكلفة ٢٠١٧واالجتماع املشرتك ملؤمتر األطراف وبروتوكول مونرتايل. ويف العام 

حفل االستقبال الذي نظم يف اجتماع مديري حبوث األوزون بسبب تقدمي متعهدي توريد 
األطعمة واملشروابت لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية خلدمات توفري الوجبات أبسعار 

 مالئمة.
 :5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  33٠٠

اتفاقية فيينا يُعقد عادة بصورة مشرتكة مع اجتماع  نظرًا ألن اجتماع مؤمتر األطراف يف
األطراف يف بروتوكول مونرتايل، فإن تكاليف املشاركة يتحملها الصندوق االستئماين 

 لربوتوكول مونرتايل. 
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 التعليق بند امليزانية فئة التكاليف
استخدام أي أموال من بنود امليزانية الواردة يف هذا الباب لتغطية سفر وتؤكد األمانة عدم 

 .5ممثلني عن األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
، ٢٠٢٠و ٢٠١٧حُتسب تكاليف املشاركة على أساس اجتماعنْي للمكتب يف العامني  33٠٤

صاداهتا مبرحلة انتقالية، ابلنسبة ألربعة مشاركني من البلدان النامية أو البلدان اليت متر اقت
األوزون واجتماع مؤمتر األطراف يف اتفاقية  حبوثاجتماع مديري  مباشرة بعدواليت تُعقد 

 فيينا.
 ، غطت امليزانية البالغة٢٠١٧األوزون يف العام  حبوثيف االجتماع العاشر ملديري  33٠٧

دوالر، مع مراعاة  5 ٠٠٠خبريًا بكلفة وسطية قدرها  35مشاركة دوالر  ١٧5 ٠٠٠
عدم دفع تكاليف سفر أكثر من شخص واحد لكل بلد، وذلك ابستخدام أنسب تذاكر 
الدرجة االقتصادية وأكثرها مزااي، وكذلك احلال ابلنسبة لبدالت اإلقامة اليومية اليت تدفعها 

دوالر  ٢ 5٠٠يلهم بكلفة وسطية قدرها مشاركًا جرى متو  53األمم املتحدة. بيد أن 
 )ولكن مع العلم أن وضع الصيغة النهائية للتكاليف ال يزال جارايً وقت إعداد هذه الوثيقة(. 

األوزون  حبوثتشمل امليزانيات سفر موظفي األمانة بغرض تنظيم اجتماعات مديري  ١6٠٠ السفر يف مهام رمسية
واجتماعات مؤمتر األطراف، ابإلضافة إىل السفر املتعلق بتقدمي الدعم الجتماعات 

 الشبكات وبناء القدرات.
املصروفات التشغيلية 

األخرى: اللوازم واملواد 
 االستهالكية

يتضمن هذا الباب املعدات املستهلكة، واملعدات املعم رة غري املستهلكة، وإجيار مباين  
املكاتب، وتشغيل املعدات وصيانتها، وتكاليف إعداد التقارير، واالتصاالت، ورسوم 

 الشحن، وتكاليف االحتفال بيوم األوزون. 
 ٤١٠٠-

٤٢٠5 
  5١٠١و

املستهلكة، ومعدات املكاتب، ومعدات األجهزة حُيتف ظ ابمليزانيات املخصصة للمعدات 
الطرفية املخصصة للمؤمترات الالورقية وتشغيل وصيانة املعدات، وذلك عند املستوايت 

 .٢٠١٧املعتمدة للعام 
وحتافظ األمانة على نُظم معاجلة البياانت اإللكرتونية لكي جتعل واثئق الربوتوكول واالتفاقية 

األطراف. ويتطلب هذا عمليات شراء دورية لألجهزة الطرفية متاحة الكرتونيًا الطالع 
 ورخص الربجميات، وكذلك التحديث الدوري ألجهزة اخلوادمي احلالية.

 وقد ُخصص مبلغ أدىن لتمكني األمانة من استبدال بعض املعدات سنوايً.
وحيتفظ ابمليزانيات يتم تقاسم تكاليف اإلجيار مع الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل.  ٤3٠٠

. أما أسعار اإلجيارات لنريويب فيحددها املراقب املايل ٢٠١٧عند املستوى املعتمد للعام 
 لألمم املتحدة.

5٢٠٠–
5٢٠٢ 

تقرير اجتماع مديري حبوث األوزون  ٢٠٢٠و ٢٠١٧تغطي تكاليف إعداد التقارير يف 
دوالر بسبب  5 ٠٠٠دوالر إىل  ١٠ ٠٠٠من  ٢٠٢٠و ٢٠١٧اليت ُخف  ضت يف عامي 

 الوفورات اليت حتققت يف الطباعة والتوزيع نظراً لتوزيع الوثيقة بشكل إلكرتوين.
وحيتفظ ابلتكاليف العامة األخرى إلعداد التقارير اليت تغطي التحرير وترمجة الواثئق العامة، 

 دوالر. ٧ 5٠٠ضمن أمور أخرى، عند املستوى املعتمد البالغ 
 دوالر، والشحن مببلغ ٢٠ ٠٠٠النثرية تكاليف االتصاالت مببلغ تشمل املصروفات  53٠٠

دوالر، وحيتفظ هبا عند  5 ٠٠٠ مببلغ دوالر، واالحتفال بيوم األوزون ١5 ٠٠٠
 .٢٠١٧املستوايت املعتمدة للعام 
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 املرفق الثاين
 األوزون األطراف إىل الصندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية طبقةاليت قدمتها املسامهات 

 
جدول األمم املتحدة  الطرف

لألنصبة املقررة املعدل 
 ٢٠٢٠-٢٠١8للفرتة 

٢٠١8 ٢٠١9 ٢٠٢٠ 

 - - - ٠.٠٠٠ أفغانستان ١
 - - - ٠.٠٠٠ ألبانيا ٢
 ١ 58١ ١ 383 ١ ١٧5 ٠.١6٠ اجلزائر 3
 - - - ٠.٠٠٠ أندورا ٤
 - - - ٠.٠٠٠ أنغوال 5
 - - - ٠.٠٠٠ أنتيغوا وبربودا 6
 8 ٧5٧ ٧ 665 6 5١٠ ٠.888 األرجنتني ٧
 - - - ٠.٠٠٠ أرمينيا 8
  ٢٢ 9٤٤  ٢٠ ٠8٢  ١٧ ٠5٧ ٢.3٢٧ أسرتاليا 9

  ٧ ٠69  6 ١8٧  5 ٢55 ٠.٧١٧ النمسا ١٠
 - - - ٠.٠٠٠ أذربيجان ١١
 - - - ٠.٠٠٠ جزر البهاما ١٢
 - - - ٠.٠٠٠ البحرين ١3
 - - - ٠.٠٠٠ بنغالديش ١٤
 - - - ٠.٠٠٠ برابدوس ١5
 - - - ٠.٠٠٠ بيالروس ١6
 8 689 ٧ 6٠5 6 ٤59 ٠.88١ بلجيكا ١٧
 - - - ٠.٠٠٠ بليز ١8
 - - - ٠.٠٠٠ بنن ١9
 - - - ٠.٠٠٠ بواتن ٢٠
 - - - ٠.٠٠٠ املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  ٢١
 - - - ٠.٠٠٠ البوسنة واهلرسك ٢٢
 - - - ٠.٠٠٠ بوتسواان ٢3
  3٧ 533  3٢ 85١  ٢٧ 9٠3 3.8٠٧ الربازيل ٢٤
 - - - ٠.٠٠٠ بروين دار السالم ٢5
 - - - ٠.٠٠٠ بلغاراي ٢6
 - - - ٠.٠٠٠ بوركينا فاسو ٢٧
 - - - ٠.٠٠٠ بوروندي ٢8
 - - - ٠.٠٠٠ كابو فريدي ٢9
 - - - ٠.٠٠٠ كمبوداي 3٠
 - - - ٠.٠٠٠ الكامريون 3١
  ٢8 6٧8  ٢5 ١٠٠  ٢١ 3١9 ٢.9٠8 كندا 3٢
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جدول األمم املتحدة  الطرف

لألنصبة املقررة املعدل 
 ٢٠٢٠-٢٠١8للفرتة 

٢٠١8 ٢٠١9 ٢٠٢٠ 

 - - - ٠.٠٠٠ مجهورية أفريقيا الوسطى 33
 - - - ٠.٠٠٠ تشاد 3٤
 3 9١٧   3 ٤٢9  ٢ 9١٢ ٠.39٧ شيلي 35
 ٧٧ ٧6٧  68 ٠66  5٧ 8١٢ ٧.88٧ الصني 36
 3 ١6١  ٢ ٧6٧  ٢ 35٠ ٠.3٢١ كولومبيا 3٧
 - - - ٠.٠٠٠ جزر القمر 38
 - - - ٠.٠٠٠ الكونغو 39
 - - - ٠.٠٠٠ جزر كوك ٤٠
 - - - ٠.٠٠٠ كوستاريكا ٤١
 - - - ٠.٠٠٠ كوت ديفوار ٤٢
 - - - ٠.٠٠٠ كرواتيا ٤3
 - - - ٠.٠٠٠ كواب ٤٤
 - - - ٠.٠٠٠ قربص ٤5
  3 3٧٧  ٢ 956  ٢ 5١١ ٠.3٤3 تشيكيا ٤6
 - - - ٠.٠٠٠ مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ٤٧
 - - - ٠.٠٠٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٤8
 5 ٧3٤ 5 ٠١8 ٤ ٢6٢ ٠.58١ الدامنرك ٤9
 - - - ٠.٠٠٠ جيبويت 5٠
 - - - ٠.٠٠٠ دومينيكا 5١
 - - - ٠.٠٠٠ اجلمهورية الدومينيكية 5٢
 - - - ٠.٠٠٠ إكوادور 53
  ١ ٤9٢  ١ 3٠6  ١ ١٠9 ٠.١5١ مصر 5٤
 - - - ٠.٠٠٠ السلفادور 55
 - - - ٠.٠٠٠ غينيا االستوائية 56
 - - - ٠.٠٠٠ إريرتاي 5٧
 - - - ٠.٠٠٠ إستونيا 58
 - - - ٠.٠٠٠ إثيوبيا 59
  ٢٤ 5٤٤  ٢١ ٤83  ١8 ٢٤٧ ٢.٤89 االحتاد األورويب 6٠
 - - - ٠.٠٠٠ فيجي 6١
  ٤ ٤٧٧  3 9١8  3 3٢8 ٠.٤5٤ فنلندا 6٢
  ٤٧ ٧٠5  ٤١ ٧5٤  35 ٤6٤ ٤.838 فرنسا 63
 - - - ٠.٠٠٠ غابون 6٤
 - - - ٠.٠٠٠ غامبيا 65
 - - - ٠.٠٠٠ جورجيا 66
  6٢ ٧٢6  5٤ 9٠١  ٤6 63١ 6.36٢ أملانيا 6٧
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جدول األمم املتحدة  الطرف

لألنصبة املقررة املعدل 
 ٢٠٢٠-٢٠١8للفرتة 

٢٠١8 ٢٠١9 ٢٠٢٠ 

 - - - ٠.٠٠٠ غاان 68
  ٤ 6٢٤  ٤ ٠٤٧  3 ٤38 ٠.٤69 اليوانن 69
 - - - ٠.٠٠٠ غرينادا ٧٠
 - - - ٠.٠٠٠ غواتيماال ٧١
 - - - ٠.٠٠٠ غينيا ٧٢
 - - - ٠.٠٠٠ بيساو -غينيا  ٧3
 - - - ٠.٠٠٠ غياان ٧٤
 - - - ٠.٠٠٠ هاييت ٧5
 - - - ٠.٠٠٠ الكرسي الرسويل ٧6
 - - - ٠.٠٠٠ هندوراس ٧٧
  ١ 58١  ١ 383  ١ ١٧5 ٠.١6٠ هنغاراي ٧8
 - - - ٠.٠٠٠ آيسلندا ٧9
  ٧ ٢36  6 333  5 3٧9 ٠.٧3٤ اهلند 8٠
  ٤ 9٤8  ٤ 33١  3 6٧9 ٠.5٠٢ إندونيسيا 8١
  ٤ 6٢٤  ٤ ٠٤٧  3 ٤38 ٠.٤69 اإلسالمية( -إيران )مجهورية  8٢
  ١ ٢66  ١ ١٠9  9٤٢ ٠.١٢8 العراق 83
  3 ٢89  ٢ 8٧9  ٢ ٤٤5 ٠.33٤ آيرلندا 8٤
  ٤ ٢٢٢  3 695  3 ١38 ٠.٤٢8 إسرائيل 85
  36 ٧9٧  3٢ ٢٠٧  ٢٧ 355 3.٧3٢ إيطاليا 86
 - - - ٠.٠٠٠ جامايكا 8٧
  95 ٠36  83 ١8١  ٧٠ 65١ 9.639 الياابن 88
 - - - ٠.٠٠٠ األردن 89
  ١ 8٧5  ١ 6٤١  ١ 39٤ ٠.١9٠ كازاخستان 9٠
 - - - ٠.٠٠٠ كينيا 9١
 - - - ٠.٠٠٠ كرييباس 9٢
  ٢ ٧98  ٢ ٤٤9  ٢ ٠8٠ ٠.٢8٤ الكويت 93
 - - - ٠.٠٠٠ قريغيزستان 9٤
 - - - ٠.٠٠٠ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 95
 - - - ٠.٠٠٠ التفيا 96
 - - - ٠.٠٠٠ لبنان 9٧
 - - - ٠.٠٠٠ ليسوتو 98
 - - - ٠.٠٠٠ ايري ليب 99

  ١ ٢٢٧  ١ ٠٧٤  9١٢ ٠.١٢٤ ليبيا ١٠٠
 - - - ٠.٠٠٠ ليختنشتاين ١٠١
 - - - ٠.٠٠٠ ليتوانيا ١٠٢
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جدول األمم املتحدة  الطرف

لألنصبة املقررة املعدل 
 ٢٠٢٠-٢٠١8للفرتة 

٢٠١8 ٢٠١9 ٢٠٢٠ 

 - - - ٠.٠٠٠ لكسمربغ ١٠3
 - - - ٠.٠٠٠ مدغشقر ١٠٤
 - - - ٠.٠٠٠ مالوي ١٠5
  3 ١6١  ٢ ٧6٧  ٢ 35٠ ٠.3٢١ ماليزاي ١٠6
 - - - ٠.٠٠٠ ملديف ١٠٧
 - - - ٠.٠٠٠ مايل ١٠8
 - - - ٠.٠٠٠ مالطة ١٠9
 - - - ٠.٠٠٠ جزر مارشال ١١٠
 - - - ٠.٠٠٠ موريتانيا ١١١
 - - - ٠.٠٠٠ موريشيوس ١١٢
  ١٤ ٠89  ١٢ 33١  ١٠ ٤٧٤ ١.٤٢9 املكسيك ١١3
 - - - ٠.٠٠٠ املوحدة( -ميكرونيزاي )والايت  ١١٤
 - - - ٠.٠٠٠ موانكو ١١5
 - - - ٠.٠٠٠ منغوليا ١١6
 - - - ٠.٠٠٠ اجلبل األسود ١١٧
 - - - ٠.٠٠٠ املغرب ١١8
 - - - ٠.٠٠٠ موزامبيق ١١9
 - - - ٠.٠٠٠ ميامنار ١٢٠
 - - - ٠.٠٠٠ انميبيا ١٢١
 - - - ٠.٠٠٠ انورو ١٢٢
 - - - ٠.٠٠٠ نيبال ١٢3
  ١٤ 55٠  ١٢ ٧35  ١٠ 8١٧ ١.٤٧6 هولندا ١٢٤
  ٢ 63١  ٢ 3٠3  ١ 956 ٠.٢6٧ نيوزيلندا ١٢5
 - - - ٠.٠٠٠ نيكاراغوا ١٢6
 - - - ٠.٠٠٠ النيجر ١٢٧
  ٢ ٠5٢  ١ ٧96  ١ 5٢5 ٠.٢٠8 نيجرياي ١٢8
 - - - ٠.٠٠٠ نيوي ١٢9
  8 335  ٧ ٢95  6 ١9٧ ٠.8٤5 النرويج ١3٠
  ١ ١٠9  9٧١  8٢5 ٠.١١3 عمان ١3١
 - - - ٠.٠٠٠ ابكستان ١3٢
 - - - ٠.٠٠٠ ابالو ١33
 - - - ٠.٠٠٠ بنما ١3٤
 - - - ٠.٠٠٠ اببوا غينيا اجلديدة ١35
 - - - ٠.٠٠٠ ابراغواي ١36
  ١ 335  ١ ١69  993 ٠.١35 بريو ١3٧
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جدول األمم املتحدة  الطرف

لألنصبة املقررة املعدل 
 ٢٠٢٠-٢٠١8للفرتة 

٢٠١8 ٢٠١9 ٢٠٢٠ 

  ١ 6٢٠  ١ ٤١8  ١ ٢٠٤ ٠.١6٤ الفلبني ١38
  8 ٢5٧  ٧ ٢٢٧  6 ١38 ٠.83٧ بولندا ١39
  3 8٤9  3 368  ٢ 86١ ٠.39٠ الربتغال ١٤٠
  ٢ 6٤١  ٢ 3١٢  ١ 963 ٠.٢68 قطر ١٤١
  ٢٠ ٠١8  ١٧ 5٢١  ١٤ 88٢ ٢.٠3٠ مجهورية كوراي ١٤٢
 - - - ٠.٠٠٠ مجهورية مولدوفا ١٤3
  ١ 8٠6  ١ 58١  ١ 3٤3 ٠.١83 رومانيا ١٤٤
  3٠ 3١٧  ٢6 535  ٢٢ 538 3.٠٧5 االحتاد الروسي ١٤5
 - - - ٠.٠٠٠ رواندا ١٤6
 - - - ٠.٠٠٠ سانت كيتس ونيفس ١٤٧
 - - - ٠.٠٠٠ سانت لوسيا ١٤8
 - - - ٠.٠٠٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين  ١٤9
 - - - ٠.٠٠٠ ساموا ١5٠
 - - - ٠.٠٠٠ سان مارينو ١5١
 - - - ٠.٠٠٠ سان تومي وبرينسييب ١5٢
  ١١ ٢5١  9 8٤8  8 36٤ ١.١٤١ اململكة العربية السعودية ١53
 - - - ٠.٠٠٠ السنغال ١5٤
 - - - ٠.٠٠٠ صربيا ١55
 - - - ٠.٠٠٠ سيشيل ١56
 - - - ٠.٠٠٠ سرياليون ١5٧
  ٤ 389  3 8٤١  3 ٢6٢ ٠.٤٤5 سنغافورة ١58
  ١ 5٧١  ١ 3٧5  ١ ١68 ٠.١59 سلوفاكيا ١59
 - - - ٠.٠٠٠ سلوفينيا ١6٠
 - - - ٠.٠٠٠ جزر سليمان ١6١
 - - - ٠.٠٠٠ الصومال ١6٢
  3 5٧٤  3 ١٢8  ٢ 65٧ ٠.36٢ جنوب أفريقيا ١63
 - - - ٠.٠٠٠ جنوب السودان ١6٤
  ٢3 985  ٢٠ 99٢  ١٧ 83٠ ٢.٤33 إسبانيا ١65
 - - - ٠.٠٠٠ سري النكا ١66
 - - - ٠.٠٠٠ السودان ١6٧
 - - - ٠.٠٠٠ سورينام ١68
 - - - ٠.٠٠٠ سوازيلند ١69
  9 386  8 ٢١5  6 9٧٧ ٠.95٢ السويد ١٧٠
  ١١ ١9٢  9 ٧96  8 3٢٠ ١.١35 سويسرا ١٧١
 - - - ٠.٠٠٠ اجلمهورية العربية السورية ١٧٢
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جدول األمم املتحدة  الطرف

لألنصبة املقررة املعدل 
 ٢٠٢٠-٢٠١8للفرتة 

٢٠١8 ٢٠١9 ٢٠٢٠ 

 - - - ٠.٠٠٠ طاجيكستان ١٧3
  ٢ 85٧  ٢ 5٠١  ٢ ١٢٤ ٠.٢9٠ اتيلند ١٧٤
 - - - ٠.٠٠٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً  ١٧5
 - - - ٠.٠٠٠ ليشيت -تيمور ١٧6
 - - - ٠.٠٠٠ توغو ١٧٧
 - - - ٠.٠٠٠ تونغا ١٧8
 - - - ٠.٠٠٠ ترينيداد وتوابغو ١٧9
 - - - ٠.٠٠٠ تونس ١8٠
  9 995  8 ٧٤8  ٧ ٤3٠ ١.٠١٤ تركيا ١8١
 - - - ٠.٠٠٠ تركمانستان ١8٢
 - - - ٠.٠٠٠ توفالو ١83
 - - - ٠.٠٠٠ أوغندا ١8٤
  ١ ٠١١  885  ٧5٢ ٠.١٠3 أوكرانيا ١85
  5 93٠  5 ١9٠  ٤ ٤٠8 ٠.6٠١ اإلمارات العربية املتحدة ١86
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  ١8٧

  ٤3 8١٧  38 35١  3٢ 5٧٤ ٤.٤٤٤ وآيرلندا الشمالية
 - - - ٠.٠٠٠ مجهورية تنزانيا املتحدة ١88
  ٢١5 99١  ١89 ٠٤٧ ١6٠ 5٧٠ ٢١.9٠6 الوالايت املتحدة األمريكية ١89
 - - - ٠.٠٠٠ أوروغواي ١9٠
 - - - ٠.٠٠٠ أوزبكستان ١9١
 - - - ٠.٠٠٠ فانواتو ١9٢
 5 6٠6 ٤ 9٠٧  ٤ ١68 ٠.569 البوليفارية( -فنزويال )مجهورية  ١93
 - - - ٠.٠٠٠ فييت انم ١9٤
 - - - ٠.٠٠٠ اليمن ١95
 - - - ٠.٠٠٠ زامبيا ١96
 - - - ٠.٠٠٠ زمبابوي ١9٧

 9٨٦ 000 ٨٦3 000 733 000 100.000 اجملموع 



UNEP/OzL.Conv.11/7UNEP/Ozl.Pro.29/8 

78 

 املرفق الثالث
مليون دوالر،  540مبقدار ( )جتديد للموارد 2020و 2019و 201٨األطراف يف التجديد العاشر ملوارد الصندوق املتعدد األطراف )اليت قدمتها املسامهات 
 مليون دوالر من املسامهات اجلديدة( 500منها مبلغ 

 

جدول األمم  البلد
املتحدة لألنصبة 

املقررة لعام 
٢٠١٧ 

جدول األمم 
املتحدة لألنصبة 
املقررة املعدل 

حبيث ال يسهم 
أي طرف أبكثر 

 يف املائة ٢٢من 

املسامهات 
السنوية لألعوام 

 ٢٠١9و ٢٠١8
 ٢٠٢٠و

)بدوالرات 
 الوالايت املتحدة(

متوسط معدل 
التضخم للفرتة 

٢٠١5-٢٠١٧ 
 )أ()نسبة مئوية(

التأهيل الستخدام 
آلية سعر الصرف 

= نعم؛  ١الثابت 
 صفر = ال؛

سعر صرف 
عمالت 

مستخدمي آلية 
سعر الصرف 

 )ب(الثابت

العمالت الوطنية 
آلية ملستخدمي 

سعر الصرف 
 الثابت

مسامهات 
آلية مستخدمي 

الصرف سعر 
ابلعمالت الثابت 

 الوطنية

  ١5 ١6٧ ٠,٠٠9١ ٠.٠٠6 أندورا ١
  

   يورو 9٢656,٠
  ٧ 833 9٠5 دوالر أسرتايل ١,33٠١١ ١ ١,83  5 889 66٧ 3,5338 ٢.33٧ أسرتاليا ٢
  ١ 68١ ٢٤3 يورو ٠,9٢656 ١ ١,38  ١ 8١٤ 5٠٠ ١,٠88٧ ٠,٧٢ النمسا 3
  ٢6٧ ٠٤٧ ماانت أذربيجان ١,٧665٧١ ١ 6,١  ١5١ ١6٧ ٠,٠9٠٧ ٠,٠6 أذربيجان ٤
   روبيل بيالروسي ١,9٠٢٤٧ ٠ 39,٧3  ١٤١ ١6٧ ٠,٠8٤٧ ٠.٠56 بيالروس 5
  ٢ ٠66 538 يورو ٠,9٢656 ١ ١,6٢  ٢ ٢3٠ 333 ١,338٢ ٠.885 بلجيكا 6
  ٢٠5 ٤١٠ ليف بلغاري ١,8١٢٤٤ ١ ٠,٤٧  ١١3 333 ٠,٠68٠ ٠.٠٤5 بلغاراي ٧
  9 8١٧ 589 دوالر كندي ١,3336٧ ١ ١,٤١  ٧ 36١ 333 ٤,٤١68 ٢.9٢١ كندا 8
  ١ ٧١8 ١٢9 كوان كروايت 6,886٢9 ١ ٠.١8-  ٢٤9 5٠٠ ٠,١٤9٧ ٠.٠99 كرواتيا 9

  ١٠٠ 3٧٧ يورو ٠,9٢656 ١ ٠.8٠-  ١٠8 333 ٠,٠65٠ ٠.٠٤3 قربص ١٠
  ٢١ ٤8٧ 9٧9 كرونة تشيكية ٢٤,٧8٤٢9 ١ ١,١5  86٧ ٠٠٠ ٠,5٢٠٢ ٠.3٤٤ تشيكيا ١١
  ١٠ ١٤٢ ٤٠٤ دامنركية كرونة 6.89١ ١ ٠,55  ١ ٤٧١ 833 ٠,883١ ٠.58٤ الدامنرك ١٢
  88 ٧95 يورو ٠,9٢656 ١ ١,٠5  95 833 ٠,٠5٧5 ٠.٠38 إستونيا ١3
  ١ ٠6٤ ٧٧٢ يورو ٠,9٢656 ١ ٠,3٤  ١ ١٤9 ١6٧ ٠,6895 ٠.٤56 فنلندا ١٤
  ١١ 3٤6 ١9١ يورو ٠,9٢656 ١ ٠,39  ١٢ ٢٤5 5٠٠ ٧,3٤٧3 ٤.859 فرنسا  ١5
  ١٤ 9١8 85١ يورو ٠,9٢656 ١ ٠,86  ١6 ١٠١ 333 9,66٠8 6.389 أملانيا  ١6
  ١ ٠99 8٢٧ يورو ٠,9٢656 ١ ٠.٤٤-  ١ ١8٧ ٠٠٠ ٠,٧١٢٢ ٠.٤٧١ اليوانن ١٧
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جدول األمم  البلد
املتحدة لألنصبة 

املقررة لعام 
٢٠١٧ 

جدول األمم 
املتحدة لألنصبة 
املقررة املعدل 

حبيث ال يسهم 
أي طرف أبكثر 

 يف املائة ٢٢من 

املسامهات 
السنوية لألعوام 

 ٢٠١9و ٢٠١8
 ٢٠٢٠و

)بدوالرات 
 الوالايت املتحدة(

متوسط معدل 
التضخم للفرتة 

٢٠١5-٢٠١٧ 
 )أ()نسبة مئوية(

التأهيل الستخدام 
آلية سعر الصرف 

= نعم؛  ١الثابت 
 صفر = ال؛

سعر صرف 
عمالت 

مستخدمي آلية 
سعر الصرف 

 )ب(الثابت

العمالت الوطنية 
آلية ملستخدمي 

سعر الصرف 
 الثابت

مسامهات 
آلية مستخدمي 

الصرف سعر 
ابلعمالت الثابت 

 الوطنية

الكرسي  ١8
 الرسويل

٠,٠٠١ ٠.٠٠١5 5٢ ٠٠  
    

  

 ١١5 9٧٧ ٧88 هنغاريفورنت  ٢85,89٤3 ١ ٠,89  ٤٠5 66٧ ٠,٢٤3٤ ٠.١6١ هنغاراي ١9
  6 3٠٧ ٢5١ كرونة أيسلندية ١٠8,٧٤5٧ ١ ١,99  58 ٠٠٠ ٠,٠3٤8 ٠.٠٢3 آيسلندا ٢٠
  ٧8٢ 3٢5 يورو ٠,9٢656 ١ ٠.٠٢-  8٤٤ 333 ٠,5٠66 ٠.335 آيرلندا  ٢١
الشاقل اإلسرائيلي  3,66 ١ ٠.٢٧-  ١ ٠83 66٧ ٠,65٠٢ ٠,٤3 إسرائيل ٢٢

 اجلديد
٢٢٠ 966 3  

  8 ٧5١ 8٢٢ يورو ٠,9٢656 ١ ٠,5١  9 ٤٤5 5٠٠ 5,66٧3 3,٧٤8 إيطاليا ٢3
 ٢ ٧٤٧ 8١٧ 9٠9 ين ١١٢,63٧8 ١ ٠,36  ٢٤ 395 ١6٧ ١٤,63٧١ 9,68 الياابن  ٢٤
   تنغي 3١9,٢3٢9 ٠ ١٤,٢3  ٤8١ 333 ٠,٢888 ٠.١9١ كازاخستان ٢5
  ١١6 ٧٤٧ يورو ٠,9٢656 ١ ١,٢5  ١٢6 ٠٠٠ ٠,٠٧56 ٠,٠5 التفيا ٢6
   فرنك سويسري ٠,996556 - -  ١٧ 66٧ ٠,٠١٠6 ٠.٠٠٧ ليختنشتاين ٢٧
  ١68 ١٧١ يورو ٠,9٢656 ١ ١,٢8  ١8١ 5٠٠ ٠,١٠89 ٠.٠٧٢ ليتوانيا ٢8
  ١٤9 ٤85 يورو ٠,9٢656 ١ ٠,89  ١6١ 333 ٠,٠968 ٠.٠6٤ لكسمربغ ٢9
  3٧ 3٧١ يورو ٠,9٢656 ١ ١,٠9  ٤٠ 333 ٠,٠٢٤٢ ٠.٠١6 مالطة 3٠
   يورو ٠,9٢656 - -  ٢5 ١6٧ ٠,٠١5١ ٠,٠١ موانكو 3١
  3 ٤6٠ 5٤٧ يورو ٠,9٢656 ١ ٠,٧9  3 ٧3٤ 833 ٢,٢٤٠9 ١.٤8٢ هولندا 3٢
  95٧ ١٧٢ دوالر نيوزيلندي ١,٤١٧333 ١ ١,٢9  6٧5 333 ٠,٤٠5٢ ٠.٢68 نيوزيلندا 33
  ١8 ١9٤ 536 كرونة نروجيية 8,5٠3٤٤٤ ١ ٢,8٤  ٢ ١39 66٧ ١,٢838 ٠.8٤9 النرويج 3٤
  8 36٢ 5٧8 زلويت 3,9٤55٤3 ١ ٠,١٠  ٢ ١١9 5٠٠ ١,٢٧١٧ ٠.8٤١ بولندا 35
  9١5 ٢8٧ يورو ٠,9٢656 ١ ٠,9١  98٧ 833 ٠,59٢٧ ٠,39٢ الربتغال 36
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جدول األمم  البلد
املتحدة لألنصبة 

املقررة لعام 
٢٠١٧ 

جدول األمم 
املتحدة لألنصبة 
املقررة املعدل 

حبيث ال يسهم 
أي طرف أبكثر 

 يف املائة ٢٢من 

املسامهات 
السنوية لألعوام 

 ٢٠١9و ٢٠١8
 ٢٠٢٠و

)بدوالرات 
 الوالايت املتحدة(

متوسط معدل 
التضخم للفرتة 

٢٠١5-٢٠١٧ 
 )أ()نسبة مئوية(

التأهيل الستخدام 
آلية سعر الصرف 

= نعم؛  ١الثابت 
 صفر = ال؛

سعر صرف 
عمالت 

مستخدمي آلية 
سعر الصرف 

 )ب(الثابت

العمالت الوطنية 
آلية ملستخدمي 

سعر الصرف 
 الثابت

مسامهات 
آلية مستخدمي 

الصرف سعر 
ابلعمالت الثابت 

 الوطنية

  ١ 9٤١ 5٠5 الليو اجلديد ٤,١8٧٢86 ١ ٠.٧6-  ٤63 66٧ ٠,٢٧8٢ ٠,١8٤ رومانيا 3٧
   روبل روسي 58,3٠٤٢9 ٠ ١٢,6١  ٧ ٧8٢ 333 ٤,669٤ 3.٠88 االحتاد الروسي 38
  6 9٤9 يورو ٠,9٢656 ١ ٠,6٢  ٧ 5٠٠ ٠,٠٠٤5 ٠.٠٠3 سان مارينو 39
  3٧3 558 يورو ٠,9٢656 ١ ٠,٠٤  ٤٠3 ١6٧ ٠,٢٤١9 ٠,١6 اسلوفاكي ٤٠
  ١96 ١٢٢ يورو ٠,9٢656 ١ ٠,٢9  ٢١١ 66٧ ٠,١٢٧٠ ٠,٠8٤ سلوفينيا ٤١
  5 ٧٠٤ 6٧6 يورو ٠,9٢656 ١ ٠,٤6  6 ١56 833 3,69٤١ ٢.٤٤3 إسبانيا ٤٢
  ٢١ ٤٤٠ 39٠ سويدية ةكرون 8,898889 ١ ٠,9٤  ٢ ٤٠9 333 ١,٤٤56 ٠,956 السويد  ٤3
  ٢ 863 ١٠5 فرنك سويسري ٠,996556 ١ ٠.٤٠-  ٢ 8٧3 ٠٠٠ ١,٧٢38 ١,١٤ سويسرا ٤٤
  8٢ 935 طاجيكيةسوموين  8,٢93٤86 ١ 8,3١  ١٠ ٠٠٠ ٠,٠٠6٠ ٠.٠٠٤ طاجيكستان ٤5
   هرفينيا أوكراين ٢6,8535٧ صفر 3٧,٤٧  ٢59 5٠٠ ٠,١55٧ ٠.١٠3 أوكرانيا ٤6
اململكة املتحدة  ٤٧

لربيطانيا العظمى 
 يرلندا الشماليةأو 

  8 953 ٠١٠ سرتلييناجنيه  ٠.٧96 ١ ١,٢9  ١١ ٢٤٧ 5٠٠ ٧٤85,6 ٤,٤63

الوالايت املتحدة  ٤8
 األمريكية

   دوالر الوالايت املتحدة ١ - -  36 666 66٧ ٢٢,٠٠٠٠ ٢٢

    سوم أوزبكي 35٧٠.3١١ - - 58 ٠٠٠ ٠,٠3٤8 ٠.٠٢3 أوزبكستان ٤9
 1٦٦ ٦٦٦ ٦٦7 100,00 73.5٨4 اجملموع

    
  

 مالحظات:
 .=42A9D558A05A-505B-ADE4-26D1-60DFA388http://data.imf.org/?sk: ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١١وفقاً ملا جاء يف املوقع الشبكي لصندوق النقد الدويل يف   )أ(

 .٢٠١٧حزيران/يونيه  3٠كانون الثاين/يناير إىل   ١متوسط سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة من   )ب(
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 املرفق الرابع

 املواد املستنفدة لطبقة األوزونشأن الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل ب
 2019لعام وامليزانية املقرتحة  201٨وامليزانية املعتمدة لعام  2017امليزانية املنقحة املعتمدة لعام 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(
 

 فئة التكاليف
امليزانية 
املعتمدة 

املنقحة لعام 
٢٠١٧ 

امليزانية 
املعتمدة 

لعام 
٢٠١8 

امليزانية 
املقرتحة لعام 

٢٠١9 

 ١ 5٤٢ 989 ١ 5١٢ ٧3٤ ١ ٤83 ٠٧٢ مرتبات املوظفني وبدالهتم واستحقاقاهتم ١٠٠٠
  85 ٠٠٠  85 ٠٠٠  85 ٠٠٠ اخلرباء االستشاريون ١٢٠٠

 تكاليف التشغيل
    تكاليف االجتماعات 1300
تكاليف خدمة املؤمترات: اجتماعات الفريق العامل املفتوح  ١3٢١

 6٧6 ٠٠٠ 6٧6 ٠٠٠  6٧6 ٠٠٠ العضوية

تكاليف خدمات املؤمترات: االجتماعات التحضريية  ١3٢٢
  ٧١٢ ٠٠٠ ٧٠٠ ٠٠٠  ٢٧5 ٠٠٠ واجتماعات األطراف 

تكاليف اتصاالت أعضاء فريق التقييم من ممثلي األطراف  ١3٢3
  ٧٠ ٠٠٠  ٧٠ ٠٠٠  ٧٠ ٠٠٠ وتكاليف تنظيم اجتماعات الفريق 5العاملة ابملادة 

  ٢5 ٠٠٠  ٢5 ٠٠٠  ٢5 ٠٠٠  تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات املكتب ١3٢٤
  ١٢5 ٠٠٠  ١٢5 ٠٠٠   ١٢5 ٠٠٠ تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات جلنة التنفيذ ١3٢5
تكاليف خدمات املؤمترات: االجتماعات التشاورية غري  ١3٢6

  صفر  صفر  ١٠ ٠٠٠ الرمسية لربوتوكول مونرتايل

 ٢5 ٠٠٠ ٢5 ٠٠٠ ٢5 ٠٠٠ ضيافة 5٤٠١
  1 ٦33 000  1 ٦21 000  1 20٦ 000 اجملموع الفرعي لتكاليف االجتماعات

 5العاملة ابملادة سفر ممثلي وخرباء األطراف  3300
  ٤٠٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠ : اجتماعات فريق التقييم5سفر األطراف العاملة ابملادة  33٠١
: االجتماعات التحضريية 5سفر األطراف العاملة ابملادة  33٠٢

  3٧5 ٠٠٠  3٧5 ٠٠٠  3٧5 ٠٠٠ واجتماعات األطراف

الفريق العامل : اجتماعات 5سفر األطراف العاملة ابملادة  33٠3
  3٢5 ٠٠٠  3٢5 ٠٠٠  3٢5 ٠٠٠ املفتوح العضوية

  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  : اجتماعات املكتب5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  33٠٤
: اجتماعات جلنة 5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  33٠5

  ١٢5 ٠٠٠  ١٢5 ٠٠٠  ١٢5 ٠٠٠ التنفيذ

: مشاورات 5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  33٠6
 صفر صفر  ١٠ ٠٠٠ االجتماعات غري الرمسية 

  1 245 000 1 245 000  1 255 000 5اجملموع الفرعي لسفر ممثلي وخرباء األطراف العاملة ابملادة 
 السفر يف مهام رمسية 1٦00
  ٢١٠ ٠٠٠  ٢١٠ ٠٠٠  ٢١٠ ٠٠٠ سفر املوظفني يف مهام رمسية ١6٠١
  ١5 ٠٠٠  ١5 ٠٠٠  ١5 ٠٠٠ سفر موظفي خدمات املؤمترات يف مهام رمسية ١6٠٢

  225 000  225 000  225 000 اجملموع الفرعي للسفر يف مهام رمسية
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 فئة التكاليف
امليزانية 
املعتمدة 

املنقحة لعام 
٢٠١٧ 

امليزانية 
املعتمدة 

لعام 
٢٠١8 

امليزانية 
املقرتحة لعام 

٢٠١9 

4100-
 املصروفات التشغيلية األخرى: اللوازم واملواد االستهالكية  5300
  ١8 ٠٠٠  ١8 ٠٠٠  ١8 ٠٠٠ معدات مستهلكة ٤١٠٠
 ٢5 ٠٠٠ ٢5 ٠٠٠ ٢5 ٠٠٠ معدات غري مستهلكة ٤٢٠٠
  ٤١ 8٧٠  ٤١ 8٧٠  ٤١ 8٧٠ استئجار األماكن ٤3٠٠
  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠ تشغيل املعدات وصيانتها 5١٠٠
 ٧5 ٠٠٠ ٧5 ٠٠٠ ٧5 ٠٠٠ تكاليف إعداد التقارير 5٢٠٠
 ٤٠ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠ مصروفات نثرية 53٠٠

للمصروفات التشغيلية األخرى: اللوازم واملواد اجملموع الفرعي 
  219 ٨70  219 ٨70  299 ٨70 االستهالكية

 4 950 ٨5٨ 4 90٨ ٦03  4 553 942 جمموع التكاليف املباشرة
 6٤3 6١٢ 638 ١١8  59٢ ٠١٢ يف املائة( ١3تكاليف دعم الربامج ) 

 5 594 470 5 54٦ 722  5 145 954 اجملموع الكلي

وامليزانيتني املقرتحتني لعامي  2017تفسريية للتنقيح املقرتح للميزانية املعتمدة لعام مالحظات 
 للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون 2019و 201٨

 التعليق بند امليزانية فئة التكاليف 
مرتبات املوظفني 

وبدالهتم 
 واستحقاقاهتم

 يف املائة حتسباً للتضخم. ٢بنسبة  ٢٠١9و ٢٠١8التكاليف لعامي زيدت  ١٠٠٠
( ووظيفة كبري املساعدين 5-ل ميزانية تكاليف دعم الربامج وظيفة كبري املوظفني اإلداريني )فومتو   

 (.٧-ع.اإلداريني )خ
قية ( فُتمو ل ابلكامل من الصندوق االستئماين التفا3-أما وظيفة موظف االتصاالت واملعلومات )ف

 فيينا.
تستخدم األمانة استشاريني إلجراء البحوث ألغراض االجتماعات وتيسري حلقة العمل املعنية مبعايري  ١٢٠٠ اخلرباء االستشاريون 

يف ميزانييت  ٢٠١٧. وأُبقي على املبلغ املعتمد لعام ٢٠١٧متوز/يوليه  ١١األمان املقرر عقدها يف 
 .٢٠١9و ٢٠١8عامي 

 والضيافة. 5يتضمن هذا الباب تكاليف االجتماعات وسفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة   تشغيل المصروفات 
 ١3٠٠ 

١3٢١ 
 تكاليف االجتماعات

 اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية.
كمتوسط للتكلفة على نطاق مخسة مراكز عمل هي: ابنكوك   ٢٠١٧ويورد الرقم املتعلق بعام 

 وفيينا. وستعدل التكاليف وفقاً ملكان انعقاد االجتماعات.ومونرتايل ونريويب وابريس 
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 التعليق بند امليزانية فئة التكاليف 
 االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف ١3٢٢ 

ملؤمتر األطراف  احلادي عشر يف مونرتايل االجتماع املشرتكحكومة كندا استضافت  ٢٠١٧يف عام 
دوالر متثل التكاليف  ١85 ٠٠٠والتاسع والعشرين لألطراف. وختفض تكاليف االجتماع مبقدار 

عوضًا عن ذلك  وفرهتااملقدرة خلدمات الرتمجة الشفوية يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب، اليت 
 حكومة كندا.

ملؤمتر األطراف والتاسع  شراالجتماع املشرتك احلادي عتقاسم تكاليف  ٢٠١٧وسيتم يف عام 
 والعشرين لألطراف مع الصندوق االستئماين التفاقية فيينا، الذي خصص لذلك ميزانية قدرها

سُتحمل تكلفة االجتماع ابلكامل على الصندوق  ٢٠١9و ٢٠١8دوالر. ويف عامي  ٢5٢ ٠٠٠
 االستئماين لربوتوكول مونرتايل.

كلفة يف مخسة مراكز عمل هي: ابنكوك ومونرتايل متوسطًا للت ٢٠١٧واعُتربت التكاليف لعام 
ونريويب وابريس وفيينا. وسيتم تعديل التكاليف استنادًا إىل مكان انعقاد االجتماعات وما إذا كان 

 سيستضيفها طرف من األطراف. 
، مع ٢٠١9و ٢٠١8و ٢٠١٧من املقرر عقد اجتماع واحد للمكتب يف كل عام من األعوام  ١3٢٤ 

وترمجة الواثئق ابللغات املناسبة تبعاً لعضوية كل مكتب. وقد ظلت  الشفويةختصيص أموال للرتمجة 
 .٢٠١٧التكاليف املقرتحة عند نفس املبلغ املعتمد يف عام 

عند نفس املبلغ املعتمد  ٢٠١8و ٢٠١٧الجتماعي جلنة التنفيذ يف عامي ظلت امليزانيتان املقرتحتان  ١3٢5 
 .٢٠١٧يف عام 

تغطي تكاليف الضيافة حفالت االستقبال أثناء اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  5٤٠١ 
إذا  واجتماعات األطراف. وميكن حتويل األموال الالزمة من بنود امليزانية املتعلقة خبدمات املؤمترات،

 كانت هذه اخلدمات مطلوبة، إما عن طريق اخلدمات االستشارية الفردية أو العقود مع الشركات.
 .٢٠١٧اثبتة عند املستوى املعتمد لعام  ٢٠١9و ٢٠١8وتظل التكاليف لعامي 

 5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  33٠٠ 
يف خمتلف اجتماعات بروتوكول  5من املادة  ١ُخصصت ملشاركة ممثلي األطراف العاملة ابلفقرة 

دوالر لكل ممثل يف كل اجتماع، ابستخدام أنسب تذاكر الدرجة  5 ٠٠٠مونرتايل ميزانية قدرها 
 اليومية اليت تدفعها األمم املتحدة. اإلقامةالسياحية وأفضلها، وابستخدام بدالت 

 .٢٠١٧اثبتة عند املستوى املعتمد لعام  ٢٠١9و ٢٠١8اليف لعامي وتظل التك
تؤكد األمانة عدم استخدام أية أموال من بنود امليزانية الواردة يف هذا الباب لتغطية سفر ممثلني عن و   

 .5األطراف غري العاملة ابملادة 
 .٢٠١٧عند املستوى املعتمد لعام  ٢٠١9و ٢٠١8يبقى السفر يف مهام رمسية لعامي  ١6٠٠ السفر يف مهام رمسية

املصروفات التشغيلية 
األخرى: اللوازم واملواد 

 االستهالكية
 

٤١٠٠-
53٠٠ 

يضم هذا الباب املعدات املستهلكة وغري املستهلكة واستئجار املكاتب وتكاليف إعداد التقارير 
 واملصروفات النثرية.

، ٢٠١٧املستوى املعتمد لعام  ة عنداثبت ٢٠١9و ٢٠١8وتظل التكاليف املقرتحة لعامي 
دوالر  ١٠ ٠٠٠دوالر لالتصاالت، و ١٠ ٠٠٠اليت تشمل ‘‘ املصروفات النثرية’’ابستثناء 

دوالر لالحتفاالت بيوم األوزون، وهو مبلغ زيد  ١٠ ٠٠٠دوالر للتدريب، و ١٠ ٠٠٠للشحن، و
وية الثالثني لتغطية خطة معززة لالحتفال ابلذكرى السن ٢٠١٧دوالر يف عام  9٠ ٠٠٠إىل 

 لربوتوكول مونرتايل. 
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 املرفق اخلامس
األطراف إىل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة اليت قدمتها املسامهات 

 لطبقة األوزون
يف  22مراعاة أال يتجاوز احلد األقصى للنصيب املقرر ألي طرف ، مع 70/245قرار اجلمعية العامة )

 (املائة
 

جدول األمم املتحدة  الطرف  
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 
للنصيب املقرر ألي 

 يف املائة ٢٢طرف 

األطراف  مسامهات
 ٢٠١8لعام 

األطراف  مسامهات
 ٢٠١9لعام 

 – – ٠.٠٠٠ أفغانستان ١
 – – ٠.٠٠٠ ألبانيا ٢
 8 969  8 89٢ ٠.١6٠ اجلزائر 3
 – – ٠.٠٠٠ أندورا ٤
 – – ٠.٠٠٠ أنغوال 5
 – – ٠.٠٠٠ أنتيغوا وبربودا 6
  ٤9 689  ٤9 ٢65 ٠.888 األرجنتني ٧
 – – ٠.٠٠٠ أرمينيا 8
 ١3٠ ١83  ١٢9 ٠٧٢ ٢.3٢٧ أسرتاليا 9

  ٤٠ ١٠8  39 ٧65 ٠.٧١٧ النمسا ١٠
 – – ٠.٠٠٠ أذربيجان ١١
 – – ٠.٠٠٠ جزر البهاما ١٢
 – – ٠.٠٠٠ البحرين ١3
 – – ٠.٠٠٠ بنغالديش ١٤
 – – ٠.٠٠٠ برابدوس ١5
 – – ٠.٠٠٠ بيالروس ١6
  ٤9 ٢99  ٤8 8٧8 ٠.88١ بلجيكا ١٧
 – – ٠.٠٠٠ بليز ١8
 – – ٠.٠٠٠ بنن ١9
 – – ٠.٠٠٠ بواتن ٢٠
 – – ٠.٠٠٠ املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  ٢١
 – – ٠.٠٠٠ البوسنة واهلرسك ٢٢
 – – ٠.٠٠٠ بوتسواان ٢3
  ٢١٢ 96١  ٢١١ ١٤3 3.8٠٧ الربازيل ٢٤
 – – ٠.٠٠٠ بروين دار السالم ٢5
 – – ٠.٠٠٠ بلغاراي ٢6
 – – ٠.٠٠٠ بوركينا فاسو ٢٧
 – – ٠.٠٠٠ بوروندي ٢8
 – – ٠.٠٠٠ كابو فريدي ٢9
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جدول األمم املتحدة  الطرف  
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 
للنصيب املقرر ألي 

 يف املائة ٢٢طرف 

األطراف  مسامهات
 ٢٠١8لعام 

األطراف  مسامهات
 ٢٠١9لعام 

 – – ٠.٠٠٠ كمبوداي 3٠
 – – ٠.٠٠٠ الكامريون 3١
  ١6٢ ٧١5  ١6١ 3٢6 ٢.9٠8 كندا 3٢
 – – ٠.٠٠٠ أفريقيا الوسطىمجهورية  33
 – – ٠.٠٠٠ تشاد 3٤
  ٢٢ ٢٢6  ٢٢ ٠3٧ ٢.9٠8 شيلي 35
  ٤٤١ ٢٤١  ٤3٧ ٤٧5 ٧.88٧ الصني 36
  ١٧ 93٧  ١٧ ٧8٤ ٠,3٢١ كولومبيا 3٧
 – – ٠.٠٠٠ جزر القمر 38
 – – ٠.٠٠٠ الكونغو 39
 – – ٠.٠٠٠ جزر كوك ٤٠
 – – ٠.٠٠٠ كوستاريكا ٤١
 – – ٠.٠٠٠ كوت ديفوار ٤٢
 – – ٠.٠٠٠ كرواتيا ٤3
 – – ٠.٠٠٠ كواب ٤٤
 – – ٠.٠٠٠ قربص ٤5
  ١9 ١63  ١8 999 ٠.3٤3 تشيكيا ٤6
 – – ٠.٠٠٠ مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ٤٧
 – – ٠.٠٠٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٤8
  3٢ 53٢  3٢ ٢5٤ ٠.58١ الدامنرك ٤9
 – – ٠.٠٠٠ جيبويت 5٠
 – – ٠.٠٠٠ دومينيكا 5١
 – – ٠.٠٠٠ اجلمهورية الدومينيكية 5٢
 – – ٠.٠٠٠ إكوادور 53
  8 ٤6٧  8 395 ٠.١5١ مصر 5٤
 – – ٠.٠٠٠ السلفادور 55
 – – ٠.٠٠٠ غينيا االستوائية 56
 – – ٠.٠٠٠ إريرتاي 5٧
 – – ٠.٠٠٠ إستونيا 58
 – – ٠.٠٠٠ إثيوبيا 59
  ١39 ٢63  ١38 ٠٧٤ ٢.٤89 االحتاد األورويب 6٠
 – – ٠.٠٠٠ فيجي 6١
  ٢5 ٤٠٢  ٢5 ١85 ٠,٤5٤ فنلندا 6٢
  ٢٧٠ 6٧١  ٢68 36١ ٤.838 فرنسا 63
 – – ٠.٠٠٠ غابون 6٤
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جدول األمم املتحدة  الطرف  
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 
للنصيب املقرر ألي 

 يف املائة ٢٢طرف 

األطراف  مسامهات
 ٢٠١8لعام 

األطراف  مسامهات
 ٢٠١9لعام 

 – – ٠.٠٠٠ غامبيا 65
 – – ٠.٠٠٠ جورجيا 66
  355 9٠٠  35٢ 863 6.36٢ أملانيا 6٧
 – – ٠.٠٠٠ غاان 68
  ٢6 ٢3٧  ٢6 ٠١3 ٠,٤69 اليوانن 69
 – – ٠.٠٠٠ غرينادا ٧٠
 – – ٠.٠٠٠ غواتيماال ٧١
 – – ٠.٠٠٠ غينيا ٧٢
 – – ٠.٠٠٠ بيساو -غينيا  ٧3
 – – ٠.٠٠٠ غياان ٧٤
 – – ٠.٠٠٠ هاييت ٧5
 – – ٠.٠٠٠ الكرسي الرسويل ٧6
 – – ٠.٠٠٠ هندوراس ٧٧
  8 969  8 89٢ ٠,١6٠ هنغاراي ٧8
 – – ٠.٠٠٠ آيسلندا ٧9
  ٤١ ٠55  ٤٠ ٧٠٤ ٠,٧3٤ اهلند 8٠
  ٢8 ٠٧5  ٢٧ 836 ٠,5٠٢ إندونيسيا 8١
  ٢6 ٢3٧  ٢6 ٠١3 ٠,٤69 اإلسالمية( -إيران )مجهورية  8٢
  ٧ ١86  ٧ ١٢5 ٠,١٢8 العراق 83
  ١8 66١  ١8 5٠٢ ٠,33٤ يرلنداأ 8٤
  ٢3 953  ٢3 ٧٤9 ٠,٤٢8 إسرائيل 85
  ٢٠8 ٧83  ٢٠٧ ٠٠١ 3.٧3٢ إيطاليا 86
 – – ٠.٠٠٠ جامايكا 8٧
  539 ٢٢6  53٤ 6٢٤ 9.639 الياابن 88
 – – ٠.٠٠٠ األردن 89
  ١٠ 6٤٠  ١٠ 5٤9 ٠,١9٠ كازاخستان 9٠
 – – ٠.٠٠٠ كينيا 9١
 – – ٠.٠٠٠ كرييباس 9٢
  ١5 8٧6  ١5 ٧٤٠ ٠,٢8٤ الكويت 93
 – – ٠.٠٠٠ قريغيزستان 9٤
 – – ٠.٠٠٠ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 95
 – – ٠.٠٠٠ التفيا 96
 – – ٠.٠٠٠ لبنان 9٧
 – – ٠.٠٠٠ ليسوتو 98
 – – ٠.٠٠٠ ايري ليب 99
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جدول األمم املتحدة  الطرف  
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 
للنصيب املقرر ألي 

 يف املائة ٢٢طرف 

األطراف  مسامهات
 ٢٠١8لعام 

األطراف  مسامهات
 ٢٠١9لعام 

  6 963 6 9٠٤ ٠,١٢٤ ليبيا ١٠٠
 – – ٠.٠٠٠ ليختنشتاين ١٠١
 – – ٠.٠٠٠ ليتوانيا ١٠٢
 – – ٠.٠٠٠ لكسمربغ ١٠3
 – – ٠.٠٠٠ مدغشقر ١٠٤
 – – ٠.٠٠٠ مالوي ١٠5
  ١٧ 93٧  ١٧ ٧8٤ ٠,3٢١ ماليزاي ١٠6
 – – ٠.٠٠٠ ملديف ١٠٧
 – – ٠.٠٠٠ مايل ١٠8
 – – ٠.٠٠٠ مالطة ١٠9
 – – ٠.٠٠٠ جزر مارشال ١١٠
 – – ٠.٠٠٠ موريتانيا ١١١
 – – ٠.٠٠٠ موريشيوس ١١٢
  ٧9 93٧  ٧9 ٢55 ١.٤٢9 املكسيك ١١3
 – – ٠.٠٠٠ املوحدة( -ميكرونيزاي )والايت  ١١٤
 – – ٠.٠٠٠ موانكو ١١5
 – – ٠.٠٠٠ منغوليا ١١6
 – – ٠.٠٠٠ اجلبل األسود ١١٧
 – – ٠.٠٠٠ املغرب ١١8
 – – ٠.٠٠٠ موزامبيق ١١9
 – – ٠.٠٠٠ ميامنار ١٢٠
 – – ٠.٠٠٠ انميبيا ١٢١
 – – ٠.٠٠٠ انورو ١٢٢
 – – ٠.٠٠٠ نيبال ١٢3
  8٢ 555  8١ 85٠ ١.٤٧6 هولندا ١٢٤
  ١٤ 9٢9  ١٤ 8٠٢ ٠,٢6٧ نيوزيلندا ١٢5
 – – ٠.٠٠٠ نيكاراغوا ١٢6
 – – ٠.٠٠٠ النيجر ١٢٧
  ١١ 6٤٢  ١١ 5٤3 ٠,٢٠8 نيجرياي ١٢8
 – – ٠.٠٠٠ نيوي ١٢9
  ٤٧ ٢9٤  ٤6 89٠ ٠,8٤5 النرويج ١3٠
  6 ٢95  6 ٢٤١ ٠,١١3 عمان ١3١
 – – ٠.٠٠٠ ابكستان ١3٢
 – – ٠.٠٠٠ ابالو ١33
 – – ٠.٠٠٠ بنما ١3٤
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جدول األمم املتحدة  الطرف  
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 
للنصيب املقرر ألي 

 يف املائة ٢٢طرف 

األطراف  مسامهات
 ٢٠١8لعام 

األطراف  مسامهات
 ٢٠١9لعام 

 – – ٠.٠٠٠ اببوا غينيا اجلديدة ١35
 – – ٠.٠٠٠ ابراغواي ١36
  ٧ 5٧6  ٧ 5١١ ٠,١35 بريو ١3٧
  9 ١9١  9 ١١3 ٠,١6٤ الفلبني ١38
  ٤6 8٤8  ٤6 ٤٤8 ٠,83٧ بولندا ١39
  ٢١ 836  ٢١ 65٠ ٠,39٠ الربتغال ١٤٠
  ١٤ 985  ١٤ 85٧ ٠,٢68 قطر ١٤١
  ١١3 583  ١١٢ 6١3 ٢.٠3٠ مجهورية كوراي ١٤٢
 – – ٠.٠٠٠ مجهورية مولدوفا ١٤3
  ١٠ ٢5٠  ١٠ ١6٢ ٠,١83 رومانيا ١٤٤
  ١٧٢ ٠١8  ١٧٠ 5٤9 3.٠٧5 االحتاد الروسي ١٤5
 – – ٠.٠٠٠ رواندا ١٤6
 – – ٠.٠٠٠ سانت كيتس ونيفس ١٤٧
 – – ٠.٠٠٠ سانت لوسيا ١٤8
 – – ٠.٠٠٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين  ١٤9
 – – ٠.٠٠٠ ساموا ١5٠
 – – ٠.٠٠٠ سان مارينو ١5١
 – – ٠.٠٠٠ سان تومي وبرينسييب ١5٢
  63 838  63 ٢93 ١.١٤١ اململكة العربية السعودية ١53
 – – ٠.٠٠٠ السنغال ١5٤
 – – ٠.٠٠٠ صربيا ١55
 – – ٠.٠٠٠ سيشيل ١56
 – – ٠.٠٠٠ سرياليون ١5٧
  ٢٤ 9٠٠  ٢٤ 688 ٠,٤٤5 سنغافورة ١58
  8 9١3  8 83٧ ٠,١59 سلوفاكيا ١59
 – – ٠.٠٠٠ سلوفينيا ١6٠
 – – ٠.٠٠٠ جزر سليمان ١6١
 – – ٠.٠٠٠ الصومال ١6٢
  ٢٠ ٢٧٧  ٢٠ ١٠٤ ٠,36٢ جنوب أفريقيا ١63
 – – ٠.٠٠٠ جنوب السودان ١6٤
  ١36 ٠88  ١3٤ 9٢6 ٢.٤33 إسبانيا ١65
 – – ٠.٠٠٠ سري النكا ١66
 – – ٠.٠٠٠ السودان ١6٧
 – – ٠.٠٠٠ سورينام ١68
 – – ٠.٠٠٠ سوازيلند ١69
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جدول األمم املتحدة  الطرف  
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 
للنصيب املقرر ألي 

 يف املائة ٢٢طرف 

األطراف  مسامهات
 ٢٠١8لعام 

األطراف  مسامهات
 ٢٠١9لعام 

  53 ٢5٤  5٢ 8٠٠ ٠,95٢ السويد ١٧٠
  63 5٠٤  6٢ 96٢ ١.١35 سويسرا ١٧١
 – – ٠.٠٠٠ اجلمهورية العربية السورية ١٧٢
 – – ٠.٠٠٠ طاجيكستان ١٧3
  ١6 ٢١٠  ١6 ٠٧٢ ٠,٢9٠ اتيلند ١٧٤
 – – ٠.٠٠٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً  ١٧5
 – – ٠.٠٠٠ ليشيت -تيمور ١٧6
 – – ٠.٠٠٠ توغو ١٧٧
 – – ٠.٠٠٠ تونغا ١٧8
 – – ٠.٠٠٠ ترينيداد وتوابغو ١٧9
 – – ٠.٠٠٠ تونس ١8٠
  56 ٧٠8  56 ٢٢٤ ١.٠١٤ تركيا ١8١
 – – ٠.٠٠٠ تركمانستان ١8٢
 – – ٠.٠٠٠ توفالو ١83
 – – ٠.٠٠٠ أوغندا ١8٤
  5 ٧38  5 689 ٠,١٠3 أوكرانيا ١85
  33 6٤6  33 359 ٠,6٠١ العربية املتحدةاإلمارات  ١86
  ٢٤8 6١٢  ٢٤6 ٤9٠ ٤.٤٤٤ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ١8٧
 – – ٠.٠٠٠ مجهورية تنزانيا املتحدة ١88
  ١ ٢٢5 5١٤  ١ ٢١5 ٠5٤ ٢١.9٠6 الوالايت املتحدة األمريكية ١89
 – – ٠.٠٠٠ أوروغواي ١9٠
 – – ٠.٠٠٠ أوزبكستان ١9١
 – – ٠.٠٠٠ فانواتو ١9٢
  3١ 8٠8  3١ 536 ٠,569 البوليفارية( -فنزويال )مجهورية  ١93
 – – ٠.٠٠٠ فييت انم ١9٤
 – – ٠.٠٠٠ اليمن ١95
 – – ٠.٠٠٠ زامبيا ١96
 – – ٠.٠٠٠ زمبابوي ١9٧

 5 594 470 5 54٦ 722 100,000 اجملموع  
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 املرفق السادس

 اليت قدمها أعضاء أفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنيةموجزات العروض 
ألغراض  عفاءاتإلجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل بشأن التوصيات النهائية املتعلقة اب قدمتهعرض  - ألف

 201٨و 2017االستخدام احلرج لعامي 
اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، حممد ابسم فريق التقييم التقين واالقتصادي، قدم الرؤساء املشاركون للجنة  -١

 برتشيحات إعفاء املواد ألغراض االستخداماملتعلقة  والنتائجبصري وإاين بورتر ومارات بيزانو حملة عامة عن االجتاهات 
 .٢٠١9و ٢٠١8لالستخدام يف عامي  ٢٠١٧احلرج املقدمة يف عام 

 برتشيحات اإلعفاء ألغراض االستخدامدمة ويف مستهل العرض، أفاد السيد بصري أبن األطراف املتق -٢
، الذي اعتمد يف االجتماع االستثنائي األول لألطراف يف بروتوكول مونرتايل ١/٤-إ.دمطالبة مبوجب املقرر احلرج 

، بتقدمي ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢6إىل  ٢٤يف مونرتايل يف الفرتة من  عقوداملواد املستنفدة لطبقة األوزون املشأن ب
. وقال إن جلنة اخليارات ٢٠١6يف هناية  ‘‘املتوافرة’’معلومات عن املخزوانت. وُعر ض ت كميات بروميد امليثيل 

املوجودة لدى الكمية اليت أوصت هبا بشأن بروميد امليثيل ابلنظر إىل املخزوانت  فضالتقنية لربوميد امليثيل مل خت
 األطراف. وأضاف أن بعض البلدان أبلغت ابملعلومات املتعلقة ابملخزوانت والبعض اآلخر مل يفعل.

يف كميات بروميد امليثيل املبلغ عنها رمسياً  ٢٠٠5مث قال إن اجتاهاً تدرجيياً حنو االخنفاض ُشه د منذ عام  -3
يف الرتبة واهلياكل والسلع األساسية. وعرض احلرج  دامترشيحات إلعفائها ألغراض االستخاليت قدم مجيع األطراف 

 عفاء ألغراض االستخدام احلرجلإل بواسطة األطراف املشهودة يف الكميات املعتمدة/املرشحةاجتاهات االخنفاض 
 ، فيما يتعلق جبميع الطلبات.٢٠١8إىل عام  ٢٠٠5يف الفرتة من عام 

األرجنتني ألغراض إنتاج الطماطم والفراولة  رشحتهاوأفاد السيد بصري أبن كميات بروميد امليثيل اليت  -٤
زجنبيل إنتاج اللصني )ل ابلنسبة. ولوحظت نفس االجتاهات ٢٠١8إىل عام  ٢٠١5اخنفضت يف الفرتة من عام 

ترشيحات ل(. وأضاف أن املكسيك مل تقدم أي فتوحة( وجنوب أفريقيا )املطاحن واملناز املقول احلمية و احملزراعة يف ال
بسبب استخدام بروميد امليثيل املخزون. وبني أن الكمية  ٢٠١6منذ عام  لإلعفاء ألغراض االستخدام احلرج

بواسطة مجيع األطراف االستخدام احلرج  اليت طُل ب ت يف ترشيحات اإلعفاء ألغراضاإلمجالية لربوميد امليثيل 
 طن. 3٠٠ طناً إىل حوايل ٤5٠من حوايل  ٢٠١8و ٢٠١5املائة يف الفرتة بني عامي يف  33اخنفضت بنسبة 

اإلعفاء من أجل االستخدام  ترشيحاتتقييم اليت متخض عنها نتائج المث قدم السيد بورتر حملة عامة عن  -5
د امليثيل طناً من برومي ٢9٧.9. وذكر أن مخسة بلدان مازالت تقدم طلبات إعفاء ٢٠١٧احلرج املقدمة يف عام 

 ٤٧,٧املتعلقة ابألرجنتني )الطماطم  النهائيةألغراض االستخدام احلرج يف مثانية قطاعات. وقال إن التوصيات 
مية احملزراعة الطناً؛ وزجنبيل  ١6,88طناً(، واملتعلقة ابلصني )زجنبيل احلقول املفتوحة  ٢9,٠طناً؛ ومثار الفراولة 

ن تلك املوصى هبا يف االجتماع عطناً( مل تتغري  ٤٢,٧5طن؛ واملنازل  ٢,9طناً( وجنوب أفريقيا )املطاحن  ١8,36
أسرتاليا وكندا أعيد تقييمها بعد ورود اليت قدمتها التاسع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، غري أن تلك 
 معلومات إضافية من األطراف بعد االجتماع التاسع والثالثني. 

طناً.  ٢8.98، أوصي ابلكمية الكاملة وقدرها ٢٠١9وفيما يتعلق بشتالت الفراولة األسرتالية يف عام  -6
، مازالت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل تشجع الطرف 9/6توافق مع املقرر ي الرتشيحوعلى الرغم من أن 

ل. ومن شأن ذلك، إىل جانب جهود البحث بدائالعلى استعراض اللوائح وغريها من العقبات اليت تعوق اعتماد 
 والتطوير اجلارية حالياً، أن يكفل تنفيذ خطة انجحة للتخلص التدرجيي من هذه املادة.
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، أوصت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ٢٠١8وفيما يتعلق بشتالت الفراولة الكندية يف عام  -٧
يف  شواغل مستمرة إزاء إمكانية استخدام الكلوروبكرينأطنان؛ بيد أن هناك  5.٢6١ابلكمية الكاملة وقدرها 

 ليس عند استخدامه وحده.لكن ، و الكلوروبيكرينخماليط بروميد امليثيل/
طناً( الستيفاء  ٧5,٤طناً؛ والطماطم  ٤5,3املقدمان من األرجنتني )مثار الفراولة  الرتشيحانوُخفض  -8

املستخدمة مع األغشية العازلة على مدى فرتة اعتماد مدهتا  االفرتاضات املعيارية ملعدالت جرعة بروميد امليثيل
املتعلق ابلفراولة،  للرتشيحيف املائة لألخذ ابلبدائل املتاحة. وابلنسبة  ١٠ثالث سنوات. وأجري ختفيض آخر بنسبة 

د اثين كلوري-١,3ُحث  الطرف على النظر يف املمارسات اليت تزيد احتمال اعتماد البدائل املتاحة )أي، 
املتعلق ابلطماطم، مل تقبل جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل زايدة  للرتشيحالربوبني/كلوروبكرين(، وابلنسبة 

 الكمية املرشحة عن مستوى اإلعفاء ألغراض االستخدام احلرج املعتمد يف العام املاضي.
طناً، مت ختفيض  ٧٤,6١٧الغ الصني للزجنبيل يف احلقول املفتوحة البالذي قدمته  للرتشيحوابلنسبة  -9

 العازلة. األغشيةلالستخدام مع املقررة التوصية املؤقتة الستخدام معدل يكون مستوفياً لالفرتاضات املعيارية 
االستخدام احلرج لطلبات الرتشيح ألغراض وأهنى السيد بورتر العرض إبجياز القضااي وخطة العمل املقررة  -١٠

التقنية لربوميد امليثيل على علم ابستخدامات بروميد امليثيل اليت ال تُلت م س هلا  مستقباًل. وذكر أن جلنة اخليارات
االستخدام احلرج. وقال أيضاً إن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ترى أن استمرار اإلمداد  ترشيحات ألغراض

ته عائقاً يف سبيل التغيري التكنولوجي أصبح يف حد ذا ألغراض االستخدام احلرجاإلعفاء  لرتشيحاتبربوميد امليثيل 
 والنظر يف البدائل.

 ترشيحاتهو آخر عام تقدم فيه  ٢٠١٧ومضى يقول إن الصني أشارت إىل اعتزامها أن يكون عام  -١١
 ألغراض االستخدام احلرج.

جيب أن تقدَّم إىل جلنة  ٢٠١8يف عام  ترشيحات تقدمويف ختام العرض، أكد السيد بورتر أن أي  -١٢
 .٢٠١8كانون الثاين/يناير   ٢٤اخليارات التقنية لربوميد امليثيل حبلول 

 فريق التقييم التقين واالقتصاديالتقرير التكميلي الصادر عن فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد التابعة ل - ابء
الرؤساء املشاركون لفرقة العمل املعنية بتجديد املوارد  ،جانغالمربت كوجيربز وبيال مارانيون وشيكيو  قام -١3

ابحتياجات التمويل الالزمة لتجديد املوارد لفرتة الثالث سنوات فيما يتعلق  ،التابعة لفريق التقييم التقين واالقتصادي
التقييم  د منيف االجتماع العام بشأن التقرير التكميلي لفرقة العمل، الذي تناول مبزي بتقدمي عرض، ٢٠٢٠-٢٠١8

 .٢٠٢٠-٢٠١8لتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفرتة الالزمة عدداً من املعايري يف احتياجات التمويل 
، الرئيسة املشاركة لفرقة العمل، العرض بوصف الوالية الصادرة مبوجب املقرر جانغواستهلت السيدة  -١٤
أن يعد تقريراً لتمكني األطراف من تقرير املستوى املالئم ، اليت تطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي ٢8/5

 ذكرها. مث شرحت الطلبات اليت ٢٠٢٠-٢٠١8لتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لفرتة السنوات الثالث 
لتقييم االجتماع التاسع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، مما استلزم قيام فريق ا أثناءفريق االتصال املنشأ 

الجتماع التاسع يقدَّم إىل االتقين واالقتصادي بتقدمي تفاصيل عن جمموعات حمددة من العناصر يف تقرير تكميلي 
 والعشرين لألطراف.

االجتماع التاسع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية مت ترتيبها اليت قدمها وأشارت إىل أن الطلبات  -١5
 3يف جمموعات مث الرد عليها بواسطة دراسة فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد، مبا يشمل اإلسهاب بشأن الفقرة 
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إضافية ستلزم موارد ي بشأن األرقام اإلرشادية أل ٢8/5يف القرار  املنصوص عليهمن االختصاصات على النحو 
لزايدة تشجيع استخدام البدائل ذات القدرة املنخفضة أو املنعدمة على إحداث االحرتار العاملي؛ واألرقام املتعلقة 
ابلفعالية من حيث التكلفة ابألطنان، وأطنان قدرة استنفاد األوزون )األطنان االستنفادية(، ومكافئ اثين اكسيد 

ومركبات  (HCFC)ملرتبطة ابألنشطة املتصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الكربون؛ والتمييز بني التكاليف ا
طة سنوية خلتقديرات ب؛ والسيناريو الذي يقارن املشاريع اليت سبقت املوافقة عليها (HFC)الكربون اهليدروفلورية 

يت اختذهتا اللجنة التنفيذية بتحديد مستوى عدم اليقني لألنشطة املقررة؛ واملقررات ال من حيث الصلةاألعمال 
 مؤخراً.

مث استكمل السيد كوجيربز تقدمي العرض. وفيما يتعلق بتعديل اخلطة العتماد التمويل، أشار السيد  -١6
يف املائة  83.٢بلغ  ٢٠١6-٢٠٠5إلمجايل املوافقات للفرتة  احملققة كوجيربز إىل أن متوسط النسبة املئوية للتمويل

ألنشطة املقررة من خطة العمل. ومن مث، كان متوسط التمويل الذي اتفقت عليه ا من التمويل املقرر إلمجايل
يف املائة يف املتوسط من التمويل املقدر يف خطة العمل. وأبخذ  ١6.8اللجنة التنفيذية لكل نشاط أقل بنسبة 

اليقني احملسوب  ، يصبح نطاق عدم٢٠١6إىل  ٢٠٠5الفروق بني التمويل املخطط والتمويل املعتمد للسنوات من 
يف املائة يف املتوسط. وابستخدام قيمة عدم التيقن هذه، يتضح أن التمويل اإلمجايل ألنشطة  ١3.5 -نسبته +/

خطة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مت اعتماده، من حيث املبدأ، بقيمة ترتاوح بني 
املقدر لألنشطة املقررة. وحني يؤخذ يف االعتبار أثر موافقات االجتماع يف املائة من التمويل  9٧إىل  ٧٠حوايل 

طة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون خل )املعدلة(التاسع والسبعني للجنة التنفيذية على األنشطة املقررة 
مليون دوالر لفرتة الثالث  ٧٤,١مليون دوالر إىل مبلغ  9٧,١اهليدروكلورية فلورية، ينخفض التمويل من مبلغ 

مليون  ٠,٢3للبلدان ذات أحجام االستهالك غري املنخفضة؛ واخنفض التمويل مبقدار  ٢٠٢٠-٢٠١8سنوات 
. حجم االستهالك املنخفضللبلدان ذات  ٢٠١٧نُق ل إىل مبلغ التمويل املعتمد لعام دوالر نظراً ألن ذلك املبلغ 

طط التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أن احتياجات التمويل خلوتعين األنشطة املعتمدة 
مل و ؛ ك غري املنخفضحجم االستهالمليون دوالر للبلدان ذات  ٢96,٢مليون دوالر إىل  ٢89,٤زادت من مبلغ 
أصبح متويالً معتمداً لعام  املقرراالستهالك املنخفض ألن بعض التمويل  حجمللبلدان ذات ابلنسبة يطرأ أي تغيري 

. وخلص السيد كوجيربز إىل أن جمموع ٢٠٢٠-٢٠١8خارج فرتة الثالث سنوات  متويل، وهو ٢٠١٧
ن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية )ابستثناء أي االحتياجات من التمويل خلطط إدارة التخلص التدرجيي م

للمقررات املنبثقة عن االجتماع نتيجة ، اخنفض (خطط إلدارة التخلص التدرجيي هلذه املركبات من املرحلة الثالثة
 388,٤مليون دوالر، من  ١٢,5استنادًا إىل األنشطة املقررة املعدلة، مبقدار و التاسع والسبعني للجنة التنفيذية 

 (.٢٠٢٠-٢٠١8مليون دوالر )لفرتة الثالث سنوات  3٧5,9مليون دوالر إىل 
ماليني دوالر ألغراض إقامة مشاريع إيضاحية إضافية  ١٠وأشار إىل أن مبلغاً تقديرايً يرتاوح بني صفر و -١٧
مليون  ٢٠.٢و ١3.5ومبلغًا يرتاوح بني  ،إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية طخلط

دوالر ألنشطة متكينية متعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية )تشمل مشاريع إيضاحية( قد يلزم لتوفري موارد إضافية 
ملواصلة التشجيع على استخدام البدائل ذات القدرة املنخفضة أو املنعدمة على إحداث االحرتار العاملي. ومن 

إدارة خطط التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية شأن أتجيل أنشطة املرحلة الثالثة من 
 ٢٠١٧أن خيفض احتياجات التمويل اليت ُقد  م ت يف تقرير أاير/مايو  ٢٠٢3-٢٠٢١الثالث سنوات  لفرتة

 مليون دوالر( إىل صفر.  ٧٠,95 -دوالر  ٠)
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، افرتضت ٢٠١٧د، يف تقرير أاير/مايو وأشار السيد كوجيربز إىل أن فرقة العمل املعنية بتجديد املوار  -١8
املتعلقة ابخلطة الصينية إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات  عشرة للسنوات األربعالتمويل على شرائح متساوية 

مليون  65,6٢، مما أدى إىل نشوء احتياج للتمويل قدره ٢٠3٠-٢٠١٧الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الفرتة 
. وهذا يفرتض ٢٠٢٠-٢٠١8مليون دوالر لكل سنة من السنوات الثالث( لفرتة الثالث سنوات  ٢١,8٧دوالر )
. ولدى النظر يف شرحييت التمويل للخطة الصينية إلدارة ٢٠١٧مليون دوالر لعام  ٢١.8٧وىل قدرها شرحية أ

يقدر جمموع  ،٢٠3٠-٢٠١٧يف فرتة الثالث سنوات التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
مليون دوالر، رهناً مبوعد اختاذ  5١.٠٤مليون دوالر أو  ٤٧.١5 مببلغالتمويل الالزم لفرتة الثالث سنوات القادمة 

 قرار املوافقة وبكيفية ختصيص شرائح التمويل.
وواصل السيد كوجيربز احلديث ابستفاضة عن اآلاثر املالية املرتتبة على عدد من التغيريات املتعلقة بنطاق  -١9

 مت طرحفقد  ،٢٠١٧ر/مايو جمموع االحتياجات من التمويل، بدءاً مبجموع احتياجات التمويل احملدد يف تقرير أاي
نطاق خمتلف جملموع احتياجات التمويل، وأعقب ذلك عدد من اخلطوات أو  لينتج بذلكأنشطة معينة 

ملرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، نشطة االسيناريوهات أل
ويل خلطط إدارة التخلص التدرجيي مقارنة بتمويل خطط إدارة وما صاحبها من اخنفاض يف متوسط قيمة التم

 .٢٠١٧التخلص التدرجيي الواردة يف تقرير أاير/مايو 
مث واصلت السيدة بيال مارانيون العرض، وقدمت قيم الفعالية من حيث التكلفة خلطط إدارة التخلص  -٢٠

ف دعم الوكاالت(. وذكرت أن متوسط قيمة التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية )مبا يشمل تكالي
ب على أساس موافقات األطنان االستنفادية املعطاة لعدد املالفعالية من حيث التكلفة ) رجحة حبسب البلد( ُحس 

متثيلي من البلدان ذات حجم االستهالك غري املنخفض )حيث تتعلق املوافقات عادة مبركب واحد من مركبات 
دوالرات لكل كيلوغرام  5,١8لورية، أو مزيج من اثنني أو ثالثة منها(. وبلغت هذه القيمة الكربون اهليدروكلورية ف

لكل كيلوغرام  5.٧9من املواد املستنفدة لألوزون للبلدان ذات حجم االستهالك غري املنخفض شاملة الصني، و
تكلفة احملسوبة لعينة متثيلية من استبعاد الصني. وبلغت قيمة الفعالية من حيث المع املواد املستنفدة لألوزون من 

دوالرات لكل كيلوغرام من املواد املستنفدة لألوزون. وفيما  9,٢3البلدان ذات حجم االستهالك املنخفض مقدار 
دوالرات لكل طن من مكافئ اثين أكسيد الكربون  3,٧5يتعلق ابملناخ، بلغت قيمة الفعالية من حيث التكلفة 

دوالرات لكل طن من مكافئ اثين أكسيد  5,٠5غري املنخفض شاملة الصني، وللبلدان ذات حجم االستهالك 
استبعاد الصني. وابلنسبة لعينة متثيلية من البلدان ذات حجم االستهالك املنخفض، تبلغ هذه القيمة  معالكربون 

 دوالرات لكل طن من مكافئ اثين أكسيد الكربون. ٧,٠8
وتناولت السيدة مارانيون ابملناقشة متويل برانمج املساعدة على االمتثال )مبا يشمل تكاليف الدعم( الوارد  -٢١

، ٢٠٢٠-٢٠١8مليون دوالر لفرتة الثالث سنوات  3٤,8 يقدر مببلغ، الذي ٢٠١٧يف تقرير أاير/مايو 
على االمتثال لفرتة الثالث سنوات  يف املائة. وسيصبح متويل برانمج املساعدة 3أساس زايدة سنوية قدرها  على

مليون دوالر مع  36,9مليون دوالر مع زايدة قدرها صفر يف املائة سنوايً، و 3٢,8قدره  ٢٠٢٠-٢٠١8
يف املائة زايدة يف متويل برانمج املساعدة على االمتثال ستضيف حوايل  3يف املائة سنوايً، أي أن كل  6 زايدة

 جات من التمويل.مليوين دوالر إىل جمموع االحتيا
وأشارت كذلك إىل أن فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد أتخذ بنهج النظر يف فئتني من فئات التمويل  -٢٢

لخفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، أي لألنشطة غري االستثمارية واملشاريع للألنشطة التمكينية 
، سيتعلق التمويل الرئيسي لألنشطة التمكينية للمشاريع غري ٢٠٢٠-٢٠١8ية، على السواء. ويف الفرتة االستثمار 
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 ١3,5لمشاريع التوضيحية احملتملة، مببلغ يرتاوح بني لقرتحات املاالستثمارية إبعداد املشاريع، مبا يف ذلك إعداد 
دوالر مليون  ٢٤,٠ماليني دوالر و 8,٠مليون دوالر لألنشطة غري االستثمارية، وبني  ٢٠,٢مليون دوالر و

 للمشاريع االستثمارية.
، قالت السيدة مارانيون إن (HFC-23) ٢3-ةالكربون اهليدروفلوري اتوفيما يتعلق بتخفيف آاثر مركب -٢3

الفريق العامل املفتوح العضوية طلب، يف اجتماعه التاسع والثالثني، إىل فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد التابعة 
الكربون اهليدروكلورية ادي أن تضع سيناريو يتضمن إغالق مصانع إنتاج مركبات لفريق التقييم التقين واالقتص

، من أجل التخفيف اليت ال توجد هبا هذه املرافقمرافق قائمة للرتميد أو اليت توجد هبا ، (HCFC-22) ٢٢-فلورية
لكربون اهليدروكلورية بات ا. أما التمويل املتعلق إبغالق مصانع مرك٢3-ةالكربون اهليدروفلوريمن انبعااثت مركبات 

املزدوجة االستخدام، فهو حالياً ليس من الفئات املؤهلة مبوجب املبادئ التوجيهية املتعلقة هبذه املركبات.  ٢٢-فلورية
وال مقرر صادر عن  تومل تتمكن فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد من وضع سيناريو بسبب عدم وجود توجيها

 التعويضات. اللجنة التنفيذية بشأن
 يف منذ أن اختذت اللجنة التنفيذيةقامت،  وقالت السيدة مارانيون إن فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد -٢٤

، بتقييم ٢٠٢٠-٢٠١8تياجات التمويل للفرتة اجتماعها الثمانني عدداً من املقررات اليت ترتبت عليها آاثر يف اح
وهذه املقررات زادت مجيع قيم االحتياجات اإلمجالية من التمويل املتعلقة ابلسيناريوهات  املسائل املختلفة املطروحة.

( خطة الصني إلدارة التخلص ١مليون دوالر، وذلك نتيجة ما يلي: ) 53,٤8الواردة يف التقرير التكميلي مبقدار 
، مما يعين وجود ٢٠٢٠-٢٠١8رتة التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وهبا ثالث شرائح يف الف

مليون دوالر؛ والتمويل املقرر  35,٢٠( شرائح التمويل املعتمد: زايدة قدرها٢مليون دوالر؛ ) ١9,٧٢زايدة قدرها 
ماليني دوالر؛ ومتويل برانمج املساعدة على االمتثال للفرتة  ٤.3٠بدرجة أقل )مت اعتماده حالياً(: اخنفاض قدره 

زايدة ب، ٢٠٢٠-٢٠١8مليون دوالر؛ ومتويل التعزيز املؤسسي املقرر للفرتة  ٠,89قدره : اخنفاض ٢٠٢٠-٢٠١8
 ماليني دوالر. 3,٧5قدرها 

بشأن املعلومات اليت قدمتها األطراف عن الفرص املتاحة لتحقيق  فريق التقييم التقين واالقتصاديتقرير  - جيم
 واءالكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاع التربيد وتكييف اهل

يف املستوى التحضريي لالجتماع التاسع والعشرين لألطراف، قام روبرتو بيكسوتو وآشلي وودكوك،  -٢5
لفريق  التابع الرئيسان املشاركان للفريق العامل التابع لفريق التقييم التقين واالقتصادي، بتقدمي تقرير الفريق العامل

. واستهل السيد بيكسوتو ٢8/3املقدم عمالً ابملقرر  ،لطاقةبشأن الكفاءة يف استخدام ا التقييم التقين واالقتصادي
العرض ابستعراض املقرر الذي طلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يستعرض الفرص اجلديدة لتحقيق 

ل الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية ذات الصلة ابلتحول إىل البدائ
ودعا األطراف إىل أن تقدم إىل أمانة األوزون حبلول أاير/مايو  غري العينية؛املراعية للمناخ مبا يف ذلك اخليارات 

، على أساس طوعي، معلومات مفيدة بشأن االبتكارات يف كفاءة استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد ٢٠١٧
اليت قدمتها م التقين واالقتصادي أن يقيم املعلومات وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية؛ وطلب إىل فريق التقيي

األطراف وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف. وأشار إىل أن الكفاءة يف استخدام 
الطاقة موضوع واسع ذو أمهية كربى مع كم هائل من املؤلفات املنشورة واملعلومات. وحدد الفريق العامل العديد 

يف جمال حتسني كفاءة الطاقة ومواضيع ذات صلة على من املنشورات اجلديدة اهلامة الصادرة عن منظمات عاملة 
مدى سنوات عديدة. ونظر الفريق العامل أيضًا يف التقارير األخرية الصادرة عن بروتوكول مونرتايل والعروض 

األطراف. وأوضح السيد بيكسوتو، على النحو املطلوب يف املقرر، أن التقرير يركز على اليت قدمتها واملعلومات 
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ابلفرص اجلديدة لتحقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف ’’دد للمقرر املتعلق الطلب احمل
هو و  ،‘‘اهلواء واملضخات احلرارية ذات الصلة ابلتحول إىل البدائل املراعية للمناخ، مبا يف ذلك اخليارات غري العينية

الفرص السياساتية و : الفرص التكنولوجية؛ وهي خدام الطاقةنظر يف الفئات التالية من فرص حتقيق الكفاءة يف استي
 .غريها من احلوافز ذات الصلةوالتنظيمية واملعلوماتية؛ واحلوافز املالية و 

تقريراً )من جهات من بينها االحتاد األورويب واجملموعة األفريقية(، على حنو ما طُل ب  ١9وأشار إىل ورود  -٢6
يف نطاقاهتا، وقدم بعضها معلومات شاملة للغاية، بشأن مسائل من بينها وضع  يف املقرر. وتباينت هذه التقارير

وتنفيذ السياسات واللوائح الوطنية اليت تشجع على استخدام املعدات ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة أو تفرضها؛ 
دة للطاقة؛ واحلوافز املالية ملرش   لتعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة واستخدام املعدات ا العامة واستخدام حوافز املرافق

األخرى لدعم مشرتايت األجهزة للمستهلكني؛ ودعم البحث والتطوير يف جمال تصميم النظم واملعدات؛ وأمثلة 
كثرية للمشاريع ودراسات احلاالت عن تركيب املعدات ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة. وقد أدرج فريق التقييم 

 علومات يف التقرير.التقين واالقتصادي تلك امل
وأشار السيد بيكسوتو إىل أن القاعدة العاملية من معدات التربيد وتكييف اهلواء املنزلية اليت مت تركيبها  -٢٧

مليون  ١٠٠مليون مكيف هواء )يُنت ج منها  6٠٠مليون سنوايً(، و ١٧٠بليون ثالجة )يُنت ج منها  ١,5تشمل 
مليون سنوايً(. وأصبح الطلب على معدات  ٧٠هلواء )يُنت ج منها مليون نظام متنقل لتكييف ا ٧٠٠سنوايً(، و

سيما يف األطراف العاملة مبوجب  التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية آخذ يف التزايد يف مجيع أحناء العامل، وال
مكيفات اهلواء  بسبب عوامل مثل النمو السكاين، والتوسع احلضري، والزايدة يف استخدام 5من املادة  ١الفقرة 

)نقل األغذية من املزارع إىل األسواق(. وتستهلك  ‘‘سلسلة التربيد’’املركبات، وألغراض و  يف املنازل والشركات
يف املائة من الكهرابء يف مجيع أحناء العامل؛ وتبلغ املدن الواقعة  ١٧معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية 

يف املائة من توليد الطاقة يف منتصف الظهرية. ويشمل األثر الناجم عن معدات  6٠من يف املناطق املدارية أكثر 
يف املائة من األثر غري املباشر الناجم عن  8٠التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية على االحرتار العاملي نسبة 

سيما مع املعدات القدمية  د التربيد )واليف املائة من األثر املباشر الناجم عن انبعاث موا ٢٠استخدام الكهرابء و
اخليارات املتاحة للحد من  وتشملاليت حتتوي على مواد تربيد ذات قدرة عالية على إحداث االحرتار العاملي(. 

انبعااثت غازات االحتباس احلراري االنتقال إىل مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي؛ 
 هالك الطاقة؛ وزايدة الكفاءة يف استخدام الطاقة؛ وختفيض محل التربيد؛ وحتسني الصيانة.وختفيض است

نسبة كفاءة ’’وانقش السيد بيكسوتو بعض املصطلحات الشائعة املستخدمة وتشمل مصطلحي  -٢8
ات تصنيف’’؛ و‘‘نسبة كفاءة الطاقة املومسية’’اللذين يستخدمان كمرتادفني؛ و ‘‘معامل األداء’’و ‘‘الطاقة
يبلغ مستوى معدات التربيد وتكييف للكفاءة القصوى يف استخدام الطاقة،  ابملستوى النظريمقارنة و . ‘‘النجوم

يف املائة، وتستطيع تطورات التكنولوجيا يف املستقبل أن حتقق  6٠إىل  3٠نسبة حاليًا اهلواء واملضخات احلرارية 
يف املائة؛ غري أن املضي قدمًا بعد ذلك ثبت أنه ابهظ التكلفة للغاية. ومشلت فرص حتقيق  8٠إىل  ٧٠نسبة 

ولوجية حددها السيد الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية فرصاً تكن
بيكسوتو. وفيما يتعلق مبواد التربيد، قال إن ابإلمكان حتقيق حتسينات صغرية يف جمال كفاءة الطاقة حيث ال توجد 
تغيريات يف التصميم، وإن اخليارات لبدائل مواد التربيد تقتصر على فئات حالية من املواد الكيميائية أو مزائج 

ية. وميكن حتقيق حتسينات كبرية يف كفاءة استخدام الطاقة للمعدات اجلديدة مع جديدة من تلك املواد الكيميائ
حتسني نظم املراقبة واستخدام املكوانت احملسنة، والكثري منها متاح ابلفعل وال يلزم إال تطبيقه، وميكنه أن يساعد 

اقة يف تصاميم املعدات على تقليل التسرب من املعدات اجلديدة. وتوجد فرصة لتحقيق حتسينات يف كفاءة الط
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اجلديدة ابلتزامن مع االنتقال إىل مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي. وأشار إىل بعض 
األمثلة احملددة للتكنولوجيا، األكثر ترجيحًا أن تستخدم على نطاق واسع لكوهنا مصحوبة بنظم حمسنة للمراقبة 

السوق  يف خمتلفة. وتشغل تكنولوجيات التربيد الناضجة غري العينية شرائح صغريةوالرصد وضواغط ذات سرعات 
)مثل تكنولوجيات االمتصاص، والتربيد احلراري الكهريب، والدورة اهلوائية(. ويعد التربيد املغناطيسي تكنولوجيا 

ثلة للتربيد املركزي لألحياء ، لكن أتثريها على كفاءة استخدام الطاقة غري مؤكد. وتوجد أماملنزيلواعدة للقطاع 
الذي يستخدم التربيد ابالمتصاص والتوليد املشرتك للحرارة والكهرابء ومرافق التوليد الثالثي للحرارة والكهرابء 

 والتربيد.
واملعلومات، مبا يف ذلك  والقواعد التنظيميةمث قدم السيد آشلي وودكوك معلومات عن فرص السياسات  -٢9

الطاقة؛ والتوسيم للمساعدة على زايدة وعي املستهلكني؛ وقوانني البناء من أجل حتسني كفاءة  املعايري الدنيا ألداء
توجيهية بشأن املمارسات اجليدة يف جماالت التدريب والصيانة والتشغيل املتعلقة ابلتربيد البادئ واملاستخدام الطاقة؛ 

للكفاءة يف استخدام الطاقة واحلد من تسرب وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، وذلك للحفاظ على أداء عال 
مواد التربيد؛ وآليات السوق )مثل نوادي املشرتين واملشرتايت احلكومية ابجلملة(؛ والتشريعات املتعلقة بوفورات 

د . وفيما يتعلق ابملعايري الدنيا ألداء الطاقة، فقالكهرابءوشركات توزيع العامة الطاقة وكفاءة الطاقة لشركات املرافق 
مع  ،حدوداً للحد األقصى الستهالك الطاقة للمعدات وميكن اجلمع بينها وبني نظم التوسيم هذه املعايري تع  ض  و  

العمل على إزالة املنتجات املنخفضة الكفاءة يف استخدام الطاقة من السوق. وهذا اإلجراءات تستفيد من االلتزام 
البتكار مع التحسن يف كفاءة استخدام الطاقة. وتوجد السياسي والتزام أصحاب املصلحة وميكن أن تتطور اب

؛ فإن كثرة من األطراف 5من املادة  ١فرص لتعزيز املعايري الدنيا ألداء الطاقة يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
اهلواء  ال توجد لديها معايري دنيا ألداء الطاقة فيما يتعلق ابلتربيد وتكييف 5من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 

واملضخات احلرارية، أو حيثما توجد معايري دنيا ألداء الطاقة قد تكون حمددة عند مستوى أدىن. ومعدات التربيد 
من  ١وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية لديها كفاءة أقل يف استخدام الطاقة يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

زة ألداء الطاقة ميكن أن يدفع حتسني كفاءة الطاقة للمعدات، مما ، ولذلك فإن اعتماد معايري دنيا معز 5املادة 
ختربات املالوصول إىل  ومثة أمهية إلاتحةأن يؤدي إىل متكني تطبيق معايري دنيا أعلى ألداء الطاقة. بدوره ميكن 

 .بفعالية ملعايري الدنيا ألداء الطاقةاإنفاذ من أجل عتمدة امل
الرئيسية اليت يبعثها التقرير ومفادها أن زايدة الكفاءة يف استخدام  وأشار السيد وودلوك إىل الرسائل -3٠

الطاقة كانت إحدى املنافع اجلانبية اهلامة لربوتوكول مونرتايل من خالل مرحليت انتقال سابقتني شهدهتا مواد التربيد 
سيما  ايداً سريعاً والسنة؛ ويشهد الطلب على معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية تز  3٠على مدى 

حيث تستهلك معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية  5من املادة  ١يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
فيها ابلفعل حوايل سدس الكهرابء يف العامل؛ وتوجد فرص كثرية لتحقيق حتسينات يف كفاءة الطاقة أثناء مرحلة 

حملية منسقة القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي. وميكن ألي عملية االنتقال إىل مواد التربيد ذات 
نتقال إىل استخدام مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي أن تشمل جهودًا موازية لال

 معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية.يف تحسني كفاءة استخدام الطاقة ل
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 العروض املقدمة خالل اجلزء الرفيع املستوى من أعضاء أفرقة التقييم عن التقدم احملرز يف عمل األفرقة - دال
 فريق التقييم العلمي - 1

قام جون ابيل، وبول أ. نيومان، وديفيد و. فاهي، وبونفيس سافاري، الرؤساء املشاركون لفريق التقييم  -3١
نظمة العاملية لألرصاد املالصادر عن  ٢٠١8العلمي، بتقدمي عرض بشأن التقييم العلمي الستنفاد األوزون لعام 

أن يقدم فريق التقييم العلمي أحدث املعلومات  اجلوية/برانمج األمم املتحدة للبيئة. فقد طلب بروتوكول مونرتايل
عن حالة طبقة األوزون وطبقة السرتاتوسفري واملواد املستنفدة لألوزون مثل مركبات الكربون الكلوروفلورية، كل أربع 

مع تسليط الضوء على  ٢٠١8سنوات على األقل. وتضمن العرض حتديثاً أساسياً عن التقدم احملرز يف تقييم عام 
 نقاط علمية هامة.بضعة 

. أوالً، يتألف التقييم من ستة ٢٠١8وقدم فريق التقييم العلمي معلومات أساسية بشأن هيكل تقييم عام  -3٢
فصول عن املواد املستنفدة لألوزون؛ ومركبات الكربون اهليدروفلورية؛ واألوزون السرتاتوسفريي العاملي: املاضي 

القطيب: املاضي واحلاضر واملستقبل؛ وتغيريات األوزون السرتاتوسفريي  واحلاضر واملستقبل؛ واألوزون السرتاتوسفريي
 واملناخ؛ وسيناريوهات ومعلومات ملقرري السياسات.

، ُأجن ز  املشروع األول للتقييم، وخضع الستعراض النظراء األول الذي ٢٠١٧ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -33
م التقييم الكامل يف كانون األول/ديسمرب يقدَّ وجار تنقيحه. وس فردي، قتعلي 5 ٠٠٠متخض عن أكثر من 

 .‘‘عشرون سؤاالً وجواابً بشأن طبقة األوزون’’إىل جانب موجز تنفيذي وملحق حمدث عنوانه  ٢٠١8
وسيشمل التقييم املعلومات احملدثة اليت طلبتها األطراف. وقد طُل ب ت على وجه اخلصوص معلومات حمدثة  -3٤
وكلورية فلورية على إحداث االحرتار العاملي، مبوجب تعديل كيغايل. وتوىل احتساب مركبات الكربون اهليدر قدرة عن 

كلٌّ من نقصها القيم يف املرفق جيم  ت تملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت كانإحداث االحرتار العاملي قدرة 
احمليطات والغالف اجلوي يف لشؤون  دمييرتيوس ابابانستاسيو، وبول مارشال، وجيمس بركهولدر من اإلدارة الوطنية

األقران متهيدًا لنشرها. وسُيدرج  ها بواسطةاستعراض جار حالياً الوالايت املتحدة األمريكية، وأدرجت يف خمطوطة 
يسومرات من األ ٢٧٤شمل يالتقييم الشامل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، و  ٢٠١8يف تقييم عام 

 واملتشاكالت املستقرة.
انقش فريق التقييم العلمي أيضاً املواد املهلجنة قصرية العمر جداً اليت هي مواد مستنفدة لألوزون. فقد و  -35

انقشت التقييمات السابقة املواد املستنفدة لألوزون الطبيعية واالصطناعية القصرية العمر جداً اليت يقل عمرها عن 
واد املكلورة القصرية العمر جداً، ومن بينها مادة أشهر تقريباً. وقد ركزت دراسات أجريت مؤخرًا على امل 6

يوماً.  65دايكلورو إيثان اليت يبلغ عمرها حوايل -١،٢يوماً، ومادة  ١٤٠غ عمرها حوايل لالدايكلوروميثان اليت يب
د يف طبقة السرتاتوسفري يف املائة من الكلور املوجو  3.3 وقدر الفريق أن املواد القصرية العمر جدًا تشكل حوايل

من الدايكلورو  ٠.6يف املائة من الدايكلوروميثان ونسبة تصل إىل  ١.8مؤلفة من نسبة تصل إىل وهي السفلى، 
إيثان. وكانت قيمة عدم التيقن لتلك التقديرات عالية بسبب ندرة املالحظات املتعلقة ابلسرتاتوسفري وتباين املصادر 

يف املواد القصرية العمر جدًا املوجودة يف طبقة  داً. وقد ازدادت تركيزات الكلورلعمر جاملتعلقة ابملواد القصرية ا
. ٢٠١6أجزاء يف الرتيليون يف عام  ١١٠إىل حوايل  ٢٠٠8جزءاً يف الرتيليون يف عام  85الرتوبوسفري من حوايل 

، ولكن املسامهة يف إمجايل الكلور وكانت أكرب الزايدات يف املواد القصرية العمر جدًا يف مادة الدايكلوروميثان
السرتاتوسفريي، كما ذكر أعاله، كانت صغرية. ومازال فهم دور انبعااثت املواد القصرية العمر جدًا يف التغيريات 

 اليت تطرأ يف املستقبل البعيد على األوزون السرتاتوسفريي، مسألة علمية مفتوحة.
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ون املستوايت اليت لوحظت يف سبعينيات القرن املاضي. وظل األوزون الكلي يف املنطقتني القطبيتني د -36
وظل األوزون الربيعي ابملنطقة القطبية الشمالية دون املتوسط الطويل األجل، مع حدوث استنفادات كبرية كل 

(. وظل أيضًا األوزون يف املنطقة القطبية اجلنوبية يف تشرين ٢٠١١سنوات )على سبيل املثال عام  ةبضع
أقل بكثري من املتوسط الطويل األجل، ولكن ظهرت دالئل مؤخراً على أن مستوايت األوزون آخذة األول/أكتوبر 

أضعف بكثري من املتوسط. بيد أن هذا  ٢٠١٧القطب اجلنويب عام منطقة يف التزايد. وكان ثقب األوزون يف 
 .٢٠١٧بتمرب نتج أساساً من ظروف جوية غري عادية لوحظت يف أيلول/س ٢٠١٧صغري يف عام الالثقب 

وأخرياً، عرض فريق التقييم العلمي املعلومات املتعلقة ابملستوايت املتوقعة ملركبات الكربون اهليدروفلورية  -3٧
خالل القرن احلادي والعشرين. وتشري التوقعات إىل أن مراقبة إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب 

وكب مستقباًل الناتج عن مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل أقل من تعديل كيغايل ستحد من احرتار سطح الك
 .٢١٠٠درجة مئوية يف عام  ٠,١

 الفريق املعين ابآلاثر البيئية - 2
قدمت جانيت بورمنان وانجيل بول، الرئيسان املشاركان لفريق تقييم اآلاثر البيئية، التحديث السنوي  -38

. وشددا على أمهية ومدى تعقيد التفاعالت بني آاثر ٢٠١8سنوات لعام الالرابعي والتقدم احملرز يف عمل التقييم 
 التغيريات يف األوزون السرتاتوسفريي واألشعة فوق البنفسجية، واآلاثر النامجة عن تغري املناخ.

وأكدت السيدة بورمنان على أمهية دور بروتوكول مونرتايل يف احليلولة دون حدوث زايدات كبرية يف  -39
اجللد وإعتام عدسة العني )الكتاراكت( بسبب األشعة فوق البنفسجية. بيد أن عدة أنواع من  حاالت سرطان

سرطان اجللد آخذة يف التزايد على الصعيد العاملي، بزايدة كبرية يف األعباء الصحية والتكلفة. وتتفاوت هذه 
أثر هذه اخليارات السلوكية بتغري الزايدات حبسب نوع اجللد والعرق واالستجابة السلوكية للتعرض للشمس. وقد تت

 املناخ.
اننومرت(، يلزم أن تؤخذ  3١5 - ٢8٠ابء )-وبصرف النظر عن اآلاثر الضارة لألشعة فوق البنفسجية -٤٠

األوزون  تعايفأيضًا يف االعتبار اآلاثر املفيدة لإلشعاع على صحة اإلنسان بسبب التغريات املتوقعة من 
السرتاتوسفريي ومن املناخ، مما حيتمل أن يؤدي إىل اختالفات يف األشعة فوق البنفسجية. وتشري األدلة احلديثة 

رعات منخفضة من األشعة فوق البنفسجية الشمسية يزيد من فيتامني دال دون حدوث ضرر جلإىل أن التعرض 
األمر الذي سيكون منطاً سلوكياً مفيداً لتحسني حالة  ،(DNA)تراكمي للحمض النووي الرييب املنزوع األكسيجني 

 ابء على الصحة.-فيتامني دال مع التقليل إىل أدىن حد من اآلاثر الضارة املرتتبة على األشعة فوق البنفسجية
ابء، تبني دراسات أجريت مؤخرًا على -وإىل جانب الرتكيز على آاثر التعرض لألشعة فوق البنفسجية -٤١

ية يف نصف الكرة اجلنويب أن تغيريات مناخية كثرية مدفوعة ابألوزون تتسبب يف زايدة هطول النظم اإليكولوج
األمطار يف بعض املناطق، بينما تسبب اجلفاف وارتفاع درجات احلرارة يف مناطق أخرى. وهذه التغيريات هلا 

 واقب سلبية، من قبيل احلرائق.عواقب إجيابية، مثل زايدة منو النبااتت وحتسني قدرة احليواانت على البقاء، وع
ومضى الرئيس املشارك انجيل بول يسلط املزيد من الضوء ويقيم التأثريات املعد  لة لألشعة فوق البنفسجية  -٤٢

واآلاثر التفاعلية لتغري املناخ على النظم اإليكولوجية واملواد. فعلى سبيل املثال، حدثت تغريات يف القدرة على 
ج احملاصيل بسبب زايدة درجات احلرارة واجلفاف ابلتزامن مع املستوايت القصوى حتمل اإلجهاد وتوقيت نضو 

احملاصيل  جودةابء. وميكن أيضاً لزايدة التعرض لألشعة فوق البنفسجية أن يغري -املومسية لألشعة فوق البنفسجية
 نتائج إجيابية أو سلبية على التغذية.وجود الغذائية، مع 
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ية يف تدهور حتلل املواد النباتية امليتة يف النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة، وتتسبب األشعة فوق البنفسج -٤3
مما يسهم يف انبعااثت اثين أكسيد الكربون. ويف خطوط العرض العالية، تصبح الرتبة الدائمة التجمد معرضة 

عرض العالية، تتسبب لإلشعاع الشمسي، مما يعزز انبعااثت امليثان واثين أكسيد الكربون. وأيضًا عند خطوط ال
الزايدة يف مياه الصرف السطحي يف زايدة كمية املواد العضوية امللونة اليت تدخل النظم اإليكولوجية املائية. وهذا 

، ولكن ألن األشعة حتلل أيضًا هذه املواد، تتعزز أضرار األشعة فوق البنفسجيةقد حيمي الكائنات املائية من 
 انبعااثت اثين أكسيد الكربون.

وُأشري إىل أن تركيزات حامض اخلليك الثالثي الفلور، وهو أحد النواتج املتولدة من حتلل بعض مركبات  -٤٤
. غري الصحة أو البيئة خطراً علىالكربون اهليدروفلورية، وزيوت الوقود الثقيلة مازالت أقل بكثري من تلك اليت تعترب 

، مثل بعض املستحضرات الصيدالنية ومبيدات اآلفات، تتحلل أن طائفة واسعة من املواد الكيميائية املصنعة جتارايً 
 وتنتج حامض اخلليك الثالثي الفلور، ما جيعل رصد هذا احلامض ابستمرار أمراً مستصوابً.

وسامهت البحوث اليت حيفزها بروتوكول مونرتايل بدرجة كبرية يف فهم اآلاثر املتنوعة لألشعة فوق  -٤5
لة على ذلك اآلاثر التحللية لألشعة فوق البنفسجية على املواد البالستيكية. فعند البنفسجية يف البيئة. ومن األمث

التعرض لألشعة فوق البنفسجية الشمسية، تتحلل الطبقة السطحية لكثرة من املواد البالستيكية لتكون شظااي 
الستيكية الدقيقة يف بالستيكية )جسيمات بالستيكية دقيقة( يف البيئة، مما أدى إىل حدوث تلوث ابجلسيمات الب

 األمساك واملأكوالت البحرية وشبكة األغذية بوجه عام.
جدول العمل  عرضفريق تقييم اآلاثر البيئية بالذي قدمه واختتم الرئيس املشارك انجيل بول التحديث  -٤6

 .٢٠١8املفضي إىل إجناز التقرير الرابعي السنوات حبلول هناية تشرين الثاين/نوفمرب 
 التقييم التقين واالقتصاديفريق  - 3

يف اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع التاسع والعشرين لألطراف، قدمت الرئيستان املشاركتان مارات بيزانو  -٤٧
فريق على النحو الوبيال مارانيون عرضاً ابسم فريق التقييم التقين واالقتصادي. وأشارت السيدة بيزانو إىل أن دور 

روتوكول مونرتايل هو أن جيري تقييماً كل أربع سنوات لتدابري املراقبة على أساس املعلومات بمن  6املعرف يف املادة 
املتعلقة بنطاق التقين واالقتصادي العلمية والبيئية والتقنية واالقتصادية املتاحة. ومبوجب اختصاصات فريق التقييم 

يقيم  حني يُطلب إليه ذلك حتديداً؛ وهو العمله، يقوم الفريق بتحليل املعلومات والتوصيات التقنية ويقدمها 
املسائل السياساتية وال يوصي ابلسياسات العامة؛ فهو يقدم املعلومات التقنية واالقتصادية ذات الصلة ابلسياسة 
العامة؛ وهو ال حيكم على جدارة اخلطط أو االسرتاتيجيات أو اللوائح الوطنية أو جناحها؛ ويعمل أعضاؤه بصفة 

ء وهو ال يقبل أي تعليمات من احلكومات أو املنظمات األخرى. وعلى مدى السنوات الثالثني شخصية كخربا
أفرقة العمل وغريها من  التقييم وتقارير تقرير من التقارير املرحلية وتقارير 3٠٠فريق ما يزيد على الاملاضية، أعد 

بلداً. ومنذ  3٠خبريًا تقريبًا من أكثر من  ١5٠فريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له حاليًا الالتقارير. ويضم 
 بلداً يف عملية التقييم. 65خبري من  9٠٠، شارك أكثر من ١989إنشائه يف عام 

والقضااي اليت هتم األطراف،  اتوانتقلت السيدة بيزانو إىل اجلزء التايل من العرض املتعلق إبجنازات القطاع -٤8
مليون طن من املواد الرغوية يف السنة، وهي مواد ابلغة األمهية  3٠بدءًا بقطاع املواد الرغوية الذي ينتج حوايل 

كلورية فلورية. وما و للعزل. وقد حتول إىل البدائل أكثر من ثلث عوامل النفث واإلرغاء مبركبات الكربون اهليدر 
ُتستخد م على نطاق واسع على الصعيد العاملي مع ما هلا من منافع مشرتكة كبرية يف جمال  برحت اهليدروكربوانت

تغري املناخ. وأفضى استخدام املواد الرغوية املصنوعة ببدائل ذات قدرة منعدمة على استنفاد األوزون إىل حتسني 
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إىل  5ب إضافية يف أداء العزل بنسبة يف املائة؛ ومن املتوقع حتقيق مكاس ١٠إىل  5األداء يف جمال العزل بنسبة 
يف املائة من زيوت/مزائج الوقود الثقيلة. وأصبحت مزائج زيوت الوقود الثقيلة مع املياه، واملواد اهليدروكربونية  ١٠

 ة )مثل فورمات امليثيل وامليثيالل( متاحة بصورة متزايدة.دواملواد اهليدروكربونية املؤكس
وانت. فقبل ثالثني عاماً، بلغ اإلنتاج السنوي للهالوانت يف مجيع أحناء العامل وأشارت إىل جناح قطاع اهلال -٤9

، توقف ٢٠١٠طن استنفادي(، ومازال اإلنتاج يف ازدايد. ومنذ عام  ٢٢5 ٠٠٠طن )حوايل  ٤٠ ٠٠٠حوايل 
 طن 6 ٧٠٠ ٠٠٠أو طن من اهلالوانت  ١ ٠٠٠ ٠٠٠اإلنتاج العاملي، وهذا حال دون إنتاج كمية تتجاوز 

طن من مكافئ اثين أكسيد الكربون. وتتوافر بدائل اهلالوانت جلميع  3 5٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠استنفادي أو 
التصميمات اجلديدة للحماية من احلرائق، ابستثناء خزاانت البضائع على الطائرات. وقد عينت منظمة الطريان 

تصميمات جديدة. وأصبح اآلن لدى موعداً النتهاء استخدام اهلالوانت يف أي  ٢٠٢٤املدين الدويل مؤخراً عام 
مجيع تطبيقات الطريان املدين تواريخ ال جيوز بعدها استخدام اهلالوانت يف التصميمات اجلديدة. ومل يتسن حتقيق 

منظمة الطريان املدين و هذه اإلجنازات إال من خالل أكثر من عقد من التفاعل الشخصي بني بروتوكول مونرتايل 
دير والشرف حضور األمني العام ابلنيابة ملنظمة الطريان املدين الدويل، إيفان غاالن، إىل الدويل. والحظت مع التق

احتفال جوائز الذكرى الثالثني لربوتوكول مونرتايل، وقبوله ابسم منظمة الطريان املدين الدويل جلائزة القيادة يف جمايل 
 السياسة والتنفيذ.

مازالت، رغم تقدم املرحلة االنتقالية لقطاع اهلالوانت،  وذكرت السيدة بيزانو أن كثرة من التصميمات -5٠
على إحداث االحرتار العاملي ومازال بعض التطبيقات العالية القدرة ذات حتتاج إىل مركبات الكربون اهليدروفلورية 

ائق ذات القدرة احملدودة يستلزم استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ومازالت املواد اجلديدة اخلامدة للحر 
املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف أوىل املراحل املبكرة من التطوير، ومسارها مستقباًل ليس واضحاً. 
وستظل اهلالوانت الزمة طوال دورة حياة املعدات املوجودة وتصاميم الطريان احلالية )ابستثناء تلك املطلوب إجراء 

اد األورويب(. وابلرغم من أن اهلالوانت املخزونة مازالت تفي ابإلمدادات تعديل تقوميي هلا مبوجب قواعد االحت
الالزمة جلميع االحتياجات احلالية من اهلالوانت، مازال هناك قلق من عدم وجود ما يكفي من إمدادات اهلالوانت 

يكون حامساً ملواصلة يف األجل الطويل. وأشارت إىل أن االستمرار يف التنسيق مع منظمة الطريان املدين الدويل س
 النجاح يف هذا القطاع.

وأكملت السيدة مارانيون العرض فيما خيص القطاع الطيب واأليروسوالت، فأشارت إىل أن االنتقال  -5١
العاملي بعيدًا عن أجهزة االستنشاق ابجلرعات املقننة من مركبات الكلورو فلورو كربون قد اكتمل تقريباً، بعد 

لى الصعيد العاملي، حيث اخنفض االستخدام العاملي ملركبات الكلورو فلورو كربون أبكثر عاماً من العمل ع ثالثني
 ١٢-الكلورو فلورو كربون ومركب (CFC-11) ١١-الكلورو فلورو كربون يف املائة. وتوقف إنتاج مركب 98من 

(CFC-12)يف الصني واالحتاد  . وال تصنع أجهزة استنشاق مركبات الكلورو فلورو كربون ابجلرعات املقننة إال
الروسي من خمزوانت مركبات الكلورو فلورو كربون، مع استمرار التحول إىل البدائل. وأصبحت هناك بدائل ميسورة 
خالية من مركبات الكلورو فلورو كربون ألجهزة االستنشاق ابجلرعات املقننة متاحة يف مجيع أحناء العامل. وأصبح 

ون اهليدروكلورية فلورية يف األيروسوالت ومواد التعقيم ضئياًل جدًا )بضعة آالف االستخدام العاملي ملركبات الكرب
 من األطنان(، مع توافر البدائل هلا.

وفيما يتعلق ابالستخدامات الكيميائية، أشارت إىل أن التخلص التدرجيي العاملي من مركبات الكلورو  -5٢
الكلورو  قد اكتمل تقريباً. وتوقف إنتاج مركبفلورو كربون املستخدمة كمذيبات يف التطبيقات الفضائية، 

الكلورو فلورو زال االحتاد الروسي يستخدم مركب  املتعلق هبذا االستخدام؛ وما (CFC-113) ١١3-كربون فلورو
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من كمية خمزون صغرية متبقية، ومن استعادة املركب وإعادة تدويره. واخنفضت كميات املواد  ١١3-كربون
ستخدمة كعوامل جتهيز، ومت التخلص كليًا من بعض التطبيقات، مثل إنتاج البويل بروبني املستنفدة لألوزون امل

. ومازالت االستخدامات املختربية امليثيل املكلور، واإلثيلني فينيل أسيتات املكلور، ومشتقات أيسوسياانت
واحد ألغراض االستخدام إعفاء  وجود والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون معفاة مبوجب اإلعفاء العام، مع

الضروري. وُشه د اجتاه تصاعدي عام يف إنتاج املواد املستنفدة لألوزون على الصعيد العاملي ألغراض استخدامات 
املواد اخلام األولية خالل العقد املاضي. ويعكف فريق التقييم التقين واالقتصادي على التعاون مع فريق التقييم 

بادل املعلومات عن تقديرات انبعااثت رابع كلوريد الكربون العاملية، وسيقدم فريق التقييم العلمي واخلرباء اآلخرين لت
 .٢٠١8التقين واالقتصادي تقريراً عن مركيب ديكلوروميثان ودايكلورورإيثان يف تقريره التقييمي لعام 

 ٧يل. وتشري املادة مث أشارت السيدة مارانيون إىل النجاحات والتحدايت املستمرة يف قطاع بروميد امليث -53
طن( من بروميد امليثيل مت التخلص منه  65 ٠٠٠يف املائة )حوايل  99املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت إىل أن 

تدرجيياً على الصعيد العاملي. وقد أسهم ذلك بشكل عام يف زايدة اعتماد ممارسات اإلنتاج املستدامة يف الزراعة. 
ستخدامات، مبا يف ذلك ألغراض احلجر ومعاجلات ال من بروميد امليثيل جلميع ابلداً تدرجيياً  ٢8وختلص ما جمموعة 

طن من بروميد امليثيل الستخدامات أخرى )احلجر  ١8 ٠٠٠ما قبل الشحن. ومت إنتاج واستخدام حوايل 
أبلغ حالياً ومعاجلات ما قبل الشحن، واملواد اخلام األولية، واالستخدامات احلرجة، واستخدامات مل يبلغ عنها(. و 

طرفًا عن استخدامات ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن. ومن شأن ختفيض االستخدامات املتبقية  68
للحجر ومعاجلات ما قبل الشحن أن يفيد محاية طبقة األوزون، وأن يستمر يف تيسري التجارة الدولية. وفيما يتعلق 

طراف مازالت تبلغ عن وجود صعوابت يف التمييز بني ابلتحدايت املستمرة األخرى، أشارت إىل أن بعض األ
االستخدامات املعفاة واالستخدامات اخلاضعة للمراقبة؛ وتوجد شواغل إزاء االستخدامات غري املمتثلة 
واالستخدامات غري املبلغ عنها؛ ويلزم توفري نظم تتبع حمسنة لتجنب استخدام بروميد امليثيل املقرر للحجر 

لشحن يف التطبيقات اخلاضعة للمراقبة؛ وقد حتسنت بعض األطراف يف تقدمي التقارير مبوجب ومعاجلات ما قبل ا
، ولكن مازالت هناك شواغل بشأن الدقة يف اإلبالغ. ويعكف فريق التقييم العلمي وجلنة اخليارات التقنية ٧املادة 

 د امليثيل وبني تركيزه يف الغالف اجلوي.لربوميد امليثيل على العمل معاً لزايدة توضيح العالقة بني استهالك برومي
مث قدمت السيدة مارانيون عرضاً عن قطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، فأشارت إىل توقف  -5٤

استخدام مركبات الكلورو فلورو كربون يف معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية اجلديدة. ويف األطراف 
، اكتمل تقريباً التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛ 5من املادة  ١الفقرة  غري العاملة مبوجب

 ٢٢-، أصبح استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية5من املادة  ١ويف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
(HCFC-22) مركبات التناقص، وقريبًا لن ُتست خد م  يف معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية آخذ يف

الكربون اهليدروكلورية فلورية إال يف صيانة معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. وأصبحت احللول 
متزايد للعديد من تطبيقات التربيد وتكييف  على إحداث االحرتار العاملي متوافرة بشكلاملنخفضة القدرة ذات 

اهلواء واملضخات احلرارية. وتتوافر نتائج العديد من االختبارات لبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات 
ية. على إحداث االحرتار العاملي يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالالعالية القدرة ذات الكربون اهليدروفلورية 

وأشارت إىل أن تكنولوجيا التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية تتطور بسرعة، وأن هناك حاجة إىل اتباع هنج 
على إحداث االحرتار العاملي أتخذ يف اعتبارها أيضًا الكفاءة يف منخفضة قدرة  ذات متكامل إلجياد حلول

 استخدام الطاقة وقابلية االشتعال والسمية.
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. ٢٧/6، أشارت إىل االختصاصات اليت حددهتا األطراف يف املقرر ٢٠١8لتقارير التقييم لعام  واستكماالً  -55
واستنادًا إىل االختصاصات، شرع فريق التقييم التقين واالقتصادي من خالل جلان اخليارات التقنية التابعة له، يف 

ستعراض األقران. وستتضمن اجتماعات العمل بشأن تقرير التقييم، مبا يشمل التخطيط إلخضاع تقارير معينة ال
، اليت سُتعق د غالبيتها يف آذار/مارس، تركيزاً على تقارير التقييم. وسُتقدَّم تقارير ٢٠١8جلان اخليارات التقنية لعام 

. وسُيعر ض تقرير التقييم الصادر عن فريق التقييم ٢٠١8التقييم النهائية للجان اخليارات التقنية حبلول هناية عام 
، وسُيعر ض التقرير التوليفي لألفرقة الثالثة ٢٠١9لتقين واالقتصادي على الفريق العامل املفتوح العضوية يف عام ا

 .٢٠١9اجتماع األطراف يف عام  على
فريق التقييم التقين واالقتصادي يشكل جلانه  فقالت إنوأشارت السيدة مارانيون إىل سبيل املضي قدماً،  -56

ته الفرعية املؤقتة للحفاظ على توازن اخلربات الالزمة لتقدمي تقارير شاملة وموضوعية وحمايدة للخيارات التقنية وهيئا
جيري حتديثها سنوايً وتنشر على املوقع اليت املطلوبة الفنية فريق قائمة ابخلربات المن حيث السياسات العامة. وقدم 

اخليارات التقنية إىل حتقيق التوازن بني اجلنسني،  وجلانالتقين واالقتصادي الشبكي لألمانة. ويسعى فريق التقييم 
وتلك غري العاملة هبذا املقتضى، والتوازن اجلغرايف.  5من املادة  ١والتوازن بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

مستعدًا لالستجابة ألي مهام تطلبها األطراف، وهو يواصل حتديد  يظلوكررت التأكيد على أن فريق التقييم 
ااي املستجدة، ويسعى جملاراة االحتياجات احلالية واملستقبلة لألطراف، مع إمكانية الوصول إىل اخلربات القض

فريق، وعبء العمل اإلمجايل ال ُتسن د إىلاملناسبة. وأعربت عن تقديرها الستمرار األطراف يف مراعاة املهام اليت 
 حتياجات األطراف.واإلطار الزمين الالزم إلصدار نتائج عالية اجلودة تفي اب

، أن ننظر عند التطلع إىل املستقبلواختتمت السيدة مارانيون ابإلشارة إىل أن من األمهية مبكان أيضاً،  -5٧
سيما مبناسبة الذكرى الثالثني لربوتوكول مونرتايل، لالعرتاف ابلذين أدوا دورًا أساسيًا يف إرث  إىل الوراء، وال

حفل تقدمي  يف بروتوكول مونرتايل. وأشارت إىل استخدام أحد مقدمي العروضمسامهات فريق التقييم يف جناح 
اليت قاهلا سري اسحق نيوتن. وقالت إن العبارة  ‘‘العمالقة أكتافالوقوف على ’’اجلوائز يف الليلة السابقة لعبارة 

ى أكتاف العمالقة. حنن مثل األقزام اجلالسني عل’’يلي: هي كما و  ،األصلية املأخوذة عن جون سالسبريي أطول
أو ألننا أطول منهم، بل ألهنم يرفعوننا، وبقامتهم  يفوق نظرهممما رأوه هم، ليس ألن نظران  بعدوأ أكثرحنن نرى 

يف إرث فريق التقييم مبوجب بروتوكول  ‘‘العمالقة’’وأعربت عن تقديرها لدور هؤالء  ‘‘.يضيفون إىل قامتنا فارعةال
الفريق اليت وضعها مصطفى طلبة، املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة آنذاك؛ رؤية  ، واملتمثل يفمونرتايل

والرئيسان املشاركان األصليان للفريق: فيك ابكستون )كندا(، وستيفن أندرسن )الوالايت املتحدة األمريكية(؛ 
ة(، والمربت كوجيربز )هولندا(، اببيت )اململكة املتحد-وسائر الرؤساء املشاركني السابقني للفريق وهم ستيف يل

خوسيه بونس )مجهورية فنزويال البوليفارية(. وأعربت أيضاً عن تقديرها ألعضاء الفريق و وسويل كارفالو )الربازيل(، 
السابقني وجلان اخليارات التقنية اللتزامهم ومسامهاهتم يف الربوتوكول، واعرتفت ابلدعم الثابت الذي تلقاه الفريق 

 انة األوزون وأمانة الصندوق املتعدد األطراف.من مكتيب أم
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