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   طبقة األوزون اتفاقية فيينا حلمايةألطراف يفمؤمتر ا
  االجتماع الثامن

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ - ١٦ ،الدوحة
 *املؤقت دول األعمالمن ج) ب (٣البند 

النظر يف املسائل اخلاصة باتفاقية فيينا واملسائل املشتركة بني 
حالة الصندوق االستئماين  :اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال

العام لتمويل األنشطة املعنية بالبحوث وأعمال الرصد املنتظم 
 ذات الصلة باتفاقية فيينا

 لتمويل األنشطة  العاملصندوق االستئمايناتقرير مقدم من أمانة األوزون عن 
 وعن الترتيبات املعنية بالبحوث وأعمال الرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا

   ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا٦/٢ باملقرر املؤسسية عمالً

  مقدمة
عنية بالبحوث حالة الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة امل عن تقدم هذه الوثيقة تقريراً  - ١

، ٧/٢ من املقرر ٨ووفق ما طلبته األطراف يف الفقرة . وأعمال الرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا
 وعن مصروفاته وذلك فيهأداء الصندوق االستئماين واملسامهات املقدمة يتضمن التقرير معلومات عن 

  .إنشائهمنذ 
ولعلّها .  االجتماع، أن تستعرض هذا التقريرولعلّ األطراف تود، يف اجلزء التحضريي من  - ٢

 حبالة املسامهات والتقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة ضمن إطار الصندوق  تود أن حتيط علماًأيضاً
  .االستئماين، وأن تضع مقترحات الختاذ مقرر ذا الشأن يف اجلزء رفيع املستوى من االجتماع

                                                        
*  UNEP/OzL.Conv.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1.  
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  سسيةإنشاء الصندوق والترتيبات املؤ  -ألف 
 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا، طُلب إىل برنامج األمم املتحدة ٦/٢مبقتضى أحكام املقرر   - ٣

أن يعمد، بالتشاور مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، إىل إنشاء صندوق باعتمادات ) اليونيب(للبيئة 
األنشطة ولية بغية متويل بعض من خارج امليزانية وذلك لتلقي املسامهات من األطراف واملنظمات الد

 يف البلدان النامية والبلدان اليت متر املعنية بالبحوث وأعمال الرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا
وطُلب إىل األمانة يف املقرر نفسه أن تقوم جبملة أمور منها إبالغ األطراف . اقتصاداا مبرحلة انتقال

رات بشأن ختصيص األموال ذات الصلة، وأن تشفع ذلك مبقترح حمدد بالترتيبات املؤسسية الختاذ القرا
 األطراف إىل استعراض الترتيبات املؤسسية  ودعا املقرر أيضاً.للوفاء مبتطلبات ورد حتديدها يف املقرر

لتشغيل الصندوق، مراعية يف ذلك التطورات املستجدة واملتطلبات املنصوص عليها يف االتفاقيات 
  .من أجل تفادي ازدواجية اجلهوداألخرى، وذلك 

   وذلك ملدة مخس سنوات تنتهي يف ٢٠٠٣فرباير /وكانت بداية إنشاء الصندوق يف شباط  - ٤
، طلب مؤمتر األطراف إىل املدير ٧/٢ من املقرر ٢ويف الفقرة . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١

 كانون ٣١ االستئماين إىل عن طريق أمانة األوزون، أن ميدد أجل الصندوقالتنفيذي لليونيب، 
 على هذا التمديد من أجل ٢٠٠٧ يف عام نيبوقد وافق جملس إدارة اليو. ٢٠١٥ديسمرب /األول

  .البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال دعم أنشطة الرصد والبحوث يف مواصلة
ات إدارة الصندوق ، عممت على مجيع األطراف اختصاص٢٠٠٣مارس /ويف آذار  - ٥

وفيما يتعلق بالترتيبات املؤسسية الختاذ قرارات بشأن . االستئماين، مشفوعة بدعوة لتقدمي التربعات
ختصيص األموال، اتفقت أمانة األوزون واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على مذكرة تفاهم ذا الشأن 

طراف إىل اليونيب واملنظمة العاملية وطلبت األ. عرضت على مؤمتر األطراف يف اجتماعه السابع
 بأحكام تلك املذكرة، على لألرصاد اجلوية أن يواصال تعاوما بشأن الصندوق االستئماين وذلك عمالً

أن يكون من املفهوم أن ذلك االتفاق ميكن تغيريه حبسب الضرورة من أجل الوفاء باالحتياجات 
  .والظروف الناشئة

  املسامهات  -باء 
ظهر اجلدول التايل وي. ، أسهمت عدة أطراف يف الصندوق االستئماين٢٠٠٣ام منذ ع  - ٦

 .املسامهات السنوية
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الرصد املنتظم ذات الصلة وأنشطة البحوث تقرير عن حالة الصندوق االستئماين العام لتمويل 
  )بدوالرات الواليات املتحدة (٢٠٠٨أغسطس / آب٣١ حىت باتفاقية فيينا

  اموع  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  األطراف
  

  ٨ ٠٠٠      ٨ ٠٠٠        اجلمهورية التشيكية
  ٢ ٠٠٠      ٢ ٠٠٠        إستونيا

  ١٩ ٦١٤  ٧ ٧٧٦      -  ٦ ١٣٨  ٥ ٧٠٠  فنلندا
  ٧ ٥٠٠  ١ ٥٠٠  ١ ٥٠٠  ١ ٥٠٠  ١ ٥٠٠  ١ ٥٠٠    كازاخستان

  ٦٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠          جنوب أفريقيا 
  ١٢ ٣٤١      ٦ ٠٣٥  ٦ ٣٠٦      إسبانيا

  ٢٠ ٦٧٧    ٢٠ ٦٧٧          سويسرا
  ٤٠ ٩٨٧  ٢٣ ٤٤٩        ١٧ ٥٣٨    اململكة املتحدة
  ١٧١ ١١٩  ٦٢ ٧٢٥  ٥٢ ١٧٧  ١٧ ٥٣٥  ٧ ٨٠٦  ٢٥ ١٧٦  ٥ ٧٠٠  اموع الفرعي

  
  ٨ ٠١٦    ٤ ٠٠٠  ٣ ٠٠٠  ١ ٠٠٠    ١٦  اإليرادات من الفوائد

  
  ١٧٩ ١٣٥              اموع

  
  ٣١ ١٠٠              ناقص النفقات حىت اآلن

  
  ١٤٨ ٠٣٥              احالرصيد املت

  األنشطة والنفقات  -جيم 
واصلت أمانة األوزون واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تعاوما بشأن الصندوق االستئماين   - ٧

 حيث مت حىت اآلن، بفضل املسامهات اليت قدمتها عدة أطراف وقد كان هذا التعاون ممتازاً. وأنشطته
  :يف الصندوق، تنفيذ األنشطة التالية

  صر، مبذهب، مدينة مشروع مقارنة أجهزة دوبسون لقياس الطيف الضوئي، : ١النشاط   - ١
  ٢٠٠٤مارس / آذار١٢ -فرباير / شباط٢٣

أُرسلت إىل مدينة ذهب، مبصر، تسعة أجهزة دوبسون لقياس الطيف الضوئي من بوتسوانا   - ٨
جل مقارنتها بإشراف من الوكالة واجلزائر وجنوب أفريقيا وسيشيل وكينيا ومصر ونيجرييا وذلك من أ

اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات وشارك يف هذا العمل خرباء ممتازون من . املصرية لألرصاد اجلوية
، ودائرة األرصاد اجلوية بأملانيا، واملعهد التشيكي لألرصاد املائية الواليات املتحدةبوالغالف اجلوي 

   التسعة اليت أصبحت مؤهلة لقياس جممل األوزون بدقة تفوق ومتت معايرة مثانية من األجهزة. اجلوية
  . يف املائة، فيما مت إرسال جهاز واحد إىل أملانيا إلصالحه ومعايرته قبل عودته للعمل من جديد١
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  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٦-٢٠،  يف كامتاندو١٧٦معايرة جهاز برور رقم : ٢النشاط   - ٢
معة تريبهوفان قرب مدينة كامتاندو االنتهاء من عملية املعايرة  كريتيبور التابع جلافرغمت يف   - ٩

بإشراف خبري من شركة خدمات األوزون الدولية وبدعم مقدم من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا 
ملدة سنتني،   ويعمل٢٠٠١اجلهاز ركِّب يف مطلع عام وقد كان . عرب املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

وقد تطلّب إصالحه . ٢٠٠٦سبتمرب /توقّف بعد ذلك عن العمل إىل غاية حضور اخلبري يف أيلوليمث 
  . جديد لإلمداد بالطاقة وإعادة برجمة ملركباته اإللكترونيةجهازاً

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٩-٥ بإندونيسيا، ، يف باندونغ١١٦معايرة جهاز برور رقم : ٣النشاط   - ٣
لوطين اإلندونيسي للمالحة اجلوية والفضاء بباندونغ االنتهاء من عملية مت يف مرافق املعهد ا  - ١٠

املعايرة بإشراف خبري من شركة خدمات األوزون الدولية وبدعم مقدم من الصندوق االستئماين 
، وشهد ١٩٩٥وقد كان اجلهاز ركِّب يف مطلع عام . التفاقية فيينا عرب املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

وقد . ، مث توقّف عن العمل خالل األربع أو اخلمس سنوات املاضية٢٠٠١رة تفقّد له يف عام آخر زيا
 جديد لإلمداد بالطاقة، ولوحة من العناصر اإللكترونية تطلّب إصالحه وإعادته للعمل من جديد جهازاً

هذا، وقد . م لألشعة فوق البنفسجية وضع أمام الصمام الضوئي اإللكتروين املضخالدقيقة، ومرشحاً
  .وفّر املعهد الوطين اإلندونيسي للمالحة اجلوية والفضاء الدعم هلذا العمل

 دوالر بالنسبة للنشاط ١٥ ٠٠٠وقد بلغت االعتمادات املستخدمة من الصندوق االستئماين   - ١١
  .٣ و٢ دوالر بالنسبة للنشاطني ١٦ ١٠٠ و١

 عن تلك األنشطة جرى تعميمه يف عام  شامالًيراًوأعدت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تقر  - ١٢
 برسالة من األمانة تدعو فيها األطراف واملنظمات الدولية إىل تقدمي  على األطراف مشفوعا٢٠٠٨ً

وقد أُرفقت الرسالة بضميمة إضافية هي عبارة عن كُتيب يتناول . مسامهات يف الصندوق االستئماين
 يف البلدان النامية، اشتركت يف إعداده املنظمة العاملية لألرصاد بناء القدرات يف جمال رصد األوزون

اجلوية وأمانة األوزون من أجل لفت انتباه األطراف إىل أولوية أنشطة رصد األوزون اليت تتطلب 
 تشجيع وجاء يف الرسالة أيضاً. التمويل ومن أجل تكوين فكرة عن حجم األموال الالزمة لذلك

دان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال على التقدم بأفكار مشاريع إىل املنظمة العاملية للبلدان النامية والبل
  .لألرصاد اجلوية وإىل أمانة األوزون

وفيما يلي عرض موجز باألنشطة األخرى اليت جيري التخطيط هلا ضمن إطار الصندوق   - ١٣
  :االستئماين
نة إيرين، جبنوب أفريقيا، إجراء ، سوف تشهد مدي٢٠٠٨نوفمرب /يف تشرين الثاين  )أ(

وتقدر تكاليف هذه العملية، اليت سيشارك فيها خرباء . عملية مقارنة جلميع أجهزة دوبسون األفريقية
أما .  دوالر يتوىل الصندوق االستئماين تغطيتها بالكامل٨٦ ٠٠٠من أوروبا والواليات املتحدة، بنحو 

توقَّع أن تقداملسامهة العينية اليت يقدر مببلغ مها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف هذا النشاط فهي ت
  ؛ دوالر٥ ٠٠٠إضايف قدره 
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 إجراء ٢٠١٠ أو يف بداية عام ٢٠٠٩من املقرر أن يتم يف بوينس آيرس يف اية عام   )ب(
من أنشطة ويشكّل هذا العمل جزءا . عملية مقارنة جلميع أجهزة دوبسون يف أمريكا اجلنوبية والوسطى

املركز اإلقليمي ملعايرة أجهزة دوبسون التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والذي تستضيفه اإلدارة 
، وتقوم هذه  دوالر٥٠ ٠٠٠وتقدر تكلفة هذه العملية بنحو . الوطنية لألرصاد اجلوية باألرجنتني

  ؛اليف من مصادر متويل أخرىاملنظمة حالياً باستطالع إمكانية تغطية جزء كبري من هذه التك
جيري التخطيط يف الربازيل لتنظيم تدريب على معايرة أجهزة برور وعلى املهارات   )ج(
  . دوالر١٢ ٠٠٠وتقدر التكاليف اإلمجالية بنحو . ذات الصلة

  االجتماع السابع ملديري حبوث األوزون التابعني لألطراف يف اتفاقية فيينا  - دال
. ٢٠٠٨مايو / أيار٢١ إىل ١٨ السابع ملديري حبوث األوزون يف جنيف من عقد االجتماع  - ١٤

وضمن موضوع . وقد أُبلغ املشاركون بالتقدم احملرز وباألنشطة املنفَّذة يف إطار الصندوق االستئماين
  )١(:بناء القدرات، وضع املديرون التوصيات التالية ذات الصلة بالصندوق االستئماين

ألطراف على االستمرار يف تقدمي املسامهات يف الصندوق االستئماين تحثُّ مجيع ا  )أ(
الذي ) ٧/٢مت التمديد يف أجله مبقتضى املقرر  (األنشطة املعنية بالبحوث وأعمال الرصدلتمويل 

وال يكاد هذا الصندوق يليب . يكتسي أمهية حامسة يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات اليت مت إبرازها أعاله
 للتقارير وينبغي أيضاً. إذ مثة حاجة إىل املسامهات النقدية والعينية على السواء. االحتياجات تلك حالياً

املقدمة إىل األطراف عن الصندوق االستئماين أن تتضمن قياسات كمية للمسامهات العينية احملددة 
هر التجارب يف املاضي وتظ. املوجهة مباشرة إىل األنشطة املعنية باألوزون وباألشعة فوق البنفسجية

واالحتياجات املتوقَّعة يف املستقبل أنّ األمر يتطلب، عالوة على خمتلف أنواع الدعم العيين، نفقات 
   دوالر؛١٠٠ ٠٠٠سنوية دنيا قدرها 

تحثُّ مجيع األطراف على تقدمي مقترحات اللتماس التمويل من الصندوق   )ب(
، التابع التفاقية فيينا، أو اللتماس غريه من وث وأعمال الرصداألنشطة املعنية بالبحاالستئماين لتمويل 

 االستعانة يف تقييم وستتم أيضاً. وميكن تقدمي املقترحات على مدار السنة. الدعم العيين ذي الصلة
مقترحات املشاريع برأي الفريق االستشاري العلمي التابع لربنامج رصد الغالف اجلوي العاملي التابع 

 .ملية لألرصاد اجلويةللمنظمة العا
  ــــــــــــ

                                                        
، ٥١املشروع العاملي للبحوث والرصد يف جمال األوزون، التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، التقرير رقم   )١(

WTO/TD-No. 1437 تايلميكن اإلطالع على هذا التقرير يف املوقع الشبكي ال. ٣٣، الصفحة:  
 http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/research-mgrs/7orm/7orm-report.pdf. 

http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/research-mgrs/7orm/7orm-report.pdf

