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عشر لمؤتمر األطراف حادي الاالجتماع مكتب 
 اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون في 

 ولاالجتماع األ
 *من جدول األعمال المؤقت 6-3البنود 

ن لألطراف في بروتوكول يثالثوال دياحالاالجتماع مكتب 
 مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون 

 االجتماع األول
 *من جدول األعمال المؤقت 6-3البنود 

 2020تشرين الثاني/نوفمبر  21، عبر اإلنترنت

العمل المنجز حتى اآلن على صعيد تنفيذ المقررات، واستعراض جدول األعمال، وتقديم خريطة  
جزء )الي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا  ناثوعرض عام لوثائق العمل لالجتماع ال  ،طريق
 مونتريال ين لألطراف في بروتوكول ثالثوال نياثالواالجتماع  األول(

 مذكرة من األمانة

 مقدمة -أوالا 
مكتب و لحماية طبقة األوزون عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا حادي االجتماع ال سيعقد مكتب - 1

عبر  اجتماعًا بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون ين لألطراف في بروتوكول مونتريال ثالثوال دياحاالجتماع ال
ن بعد الظهر )بتوقيت نيروبي )غرينتش ة ملثاثال  ، في الساعة 2020تشرين الثاني/نوفمبر    21  ،سبتيوم الاإلنترنت  

. وتقدم هذه المذكرة معلومات عن المسائل المدرجة في جدول األعمال المؤقت لالجتماع ((3+
(UNEP/OzL.Conv.11/Bur.1/1-UNEP/OzL.Pro.31/Bur.1/1 ).  المتخذة  اإلجراءاتويلخص الفرع الثاني

عشر. أما الفرع الثالث فيتضمَّن  حادي  مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه ال  اعتمدهابشأن المقررات التي  
ين لألطراف في بروتوكول مونتريال. ثالثوال دياحموجزًا لإلجراءات التي اتخذتها األمانة بشأن مقررات االجتماع ال

  اً خريطة طريق لعقد االجتماعات، وعرضل اً استعراض جدول األعمال، وعرضالفرع الرابع معلومات تتعلق ب ويقدم
لألطراف في  ين ثالثوالثاني الي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع ناثلوثائق االجتماع ال اً عام

 بروتوكول مونتريال. ويغطي الفرع الخامس مسائل أخرى.
  

 
UNEP/OzL.Conv.11/Bur.1/1–UNEP/OzL.Pro.31/Bur.1/1  *. 
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عشر حادي العمل الُمنَجز حتى اآلن في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه ال -ثانياا 
 (من جدول األعمال 3والمسائل ذات الصلة )البند 

مؤتمر األطراف في  يتضمن الجدول الوارد في مرفق هذه المذكرة عرضًا عامًا للمقررات التي اعتمدها  - 2
 .واإلجراءات المطلوبة من األمانة أو تلك التي اتخذتها استجابة لتلك المقررات  الحادي عشر هاجتماع

ين لألطراف في بروتوكول مونتريال ثالثوال دياحالعمل الُمنَجز حتى اآلن في تنفيذ مقررات االجتماع ال -ثالثاا 
 من جدول األعمال( 4)البند 

للمقررات التي اعتمدها واسع النطاق الجدول الوارد في المرفق الثاني بهذه المذكرة عرضًا عامًا  يقدم - 3
 لتلك المقررات. األمانة استجابةً جانب ون لألطراف واإلجراءات المطلوبة والمتخذة من ثالثوال دياحاالجتماع ال

وثائق العمل التي ُأعدت ل  وعرض عاماستعراض جدول األعمال، وعرض خريطة طريق لعقد االجتماعات،   -رابعاا 
 ثانيالي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع ناثاالجتماع الالجزء األول من لعرضها على 

 من جدول األعمال( 5ن لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند يثالثوال
 نياثواالجتماع ال)الجزء األول( ة فيينا ي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقيناثسيعقد االجتماع المشترك ال - 4
.  2020تشرين الثاني/نوفمبر  27إلى  23في الفترة من عبر اإلنترنت ن لألطراف في بروتوكول مونتريال و ثالثوال

 أيام وجزء رفيع المستوى لمدة يومأربعة  ووفقًا للممارسة المعتادة، سينقسم االجتماع إلى قسمين: جزء تحضيري لمدة  
يوم بعد ظهر  من  ((  3)بتوقيت نيروبي )غرينتش +  ة  نياث. ومن المقرر أن يبدأ الجزء التحضيري في الساعة الواحد

)بتوقيت نيروبي ة نياثبدأ الجزء الرفيع المستوى في الساعة الي بينما، 2020تشرين الثاني/نوفمبر  23االثنين، 
 . 2020تشرين الثاني/نوفمبر  27،  جمعةيوم ال( من بعد ظهر 3)غرينتش + 

ي عشببببببببببر لمؤتمر ناثجدول األعمال المؤقت لالجتماع ال  2020 سبببببببببببتمبر/أيلولوُوز ِّع على األطراف في  - 5
ين لألطراف في بروتوكول مونتريبببببببال  ثالثوال نياثببببببب واالجتمببببببباع ال)الجزء األول( األطراف في اتفببببببباقيبببببببة فيينبببببببا 

(UNEP/OzL.Conv.12(I)/1–UNEP/OzL.Pro.32/1 ) ، شببببببببببببببروا جببببدول األعمببببال المؤقببببت وسببببببببببببببت بببببببببببببببببدر
(UNEP/OzL.Conv.12(I)/1/Add.1–UNEP/OzL.Pro.32/1/Add.1) 2020وبر في تشببببببببببببببرين األول/أ ت .

مذكرة من األمانة    2020في أوائل تشببببببببببببببرين األول/أ توبر ُنشببببببببببببببر على بوابة االجتمباع على اإلنترنت سببببببببببببببت ذلك 
(UNEP/OzL.Conv.12(I)/2–UNEP/OzL.Pro.32/2 )    المدرجة  المسببائلمعلومات أسبباسببية بشببأن تشببتمل على

وترد . إضبببافةت لتلك المذكرة  2020 تشبببرين األول/أ توبر  منسبببتتاا في وقت الحق و . على جدول أعمال االجتماع
في تقارير فريق التكنولوجيا و المسبببببببببببائل المدرجة على جدول األعمال في عدد من الوثائق   عنمعلومات مف بببببببببببلة 

–UNEP/OzL.Conv.12(I)/INF/3معلومات أسببببببببباسبببببببببية )انظر في شبببببببببكل وثائق والتقييم االقت بببببببببادي المتاحة  
UNEP/OzL.Pro.32/INF/8). 

ويشمل جدول أعمال الجزء التحضيري جميع المسائل التي ُينَتظر مناقشتها في الجزء الرفيع المستوى لكي   - 6
تفاقية فيينا وبروتوكول المتعلقة بالتقارير المالية المسائل  ال،  ، من جملة أموربما في ذلك  تتخذ األطراف قرارًا بشأنها
 . االستئمانيين َذَوي ال لةيهما قدو مونتريال وميزانيات صن

وفيما يتعل ق بالمسببببببببببببببائل ذات ال ببببببببببببببلة بالميزانية، أعد ت األمانة تنميحات مقترحة للميزانية المعتمدة لعام  - 7
ل ببببببببببببببنبببببببدوق االسببببببببببببببتبئبمبببببببانبي التبفببببببباقبيبببببببة فبيبيبنبببببببا ا فبيبمبببببببا يبخبص 2021مبقبتبرحبببببببة لبعبببببببام الب  ةمبيبزانبيببببببب الب و  2020

(UNEP/OzL.Conv.12(I)/4)مقترحتين لعبامي  الميزانيتين للو   2020تمبدة لعبام ، وتنميحبات مقترحبة للميزانيبة المع
 UNEP/OzL.Pro.32/4) ل ببببببببببببببنبببببببدوق االسببببببببببببببتئمببببببباني لبروتوكول مونتريبببببببالا فيمبببببببا يخص 2022و 2021

معتمببببدة بيببببانببببات مبببباليببببة ت تيحبببب كببببذلببببك أُ . (UNEP/OzL.Conv.12(I)/INF/1–UNEP/OzL.Pro.32/INF/1و
 .(UNEP/OzL.Conv.12(I)/5–UNEP/OzL.Pro.32/5) ين االستئمانيينقلل ندو 
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الخاصة ببروتوكول مونتريال النظر في تجديد موارد ال ندوق في جدول األعمال  وتشمل المسائل المنف لة   - 8
والترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الحرج لبروميد الميثيل  المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال؛

مسائل االمتثال و وعضوية أفرقة التقييم؛  ؛  2021وعضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام    ؛2022و  2021للعامين  
  18إلى  16وستجتمع اللجنة عبر اإلنترنت لمدة ثالثة أيام، في الفترة من  .واإلبالغ فيما يتعلق بعمل لجنة التنفيذ

 .وصى بها بشأن المسائل المت لة باالمتثال، ومن المرجح أن يتضمن تقريرها مقررات ي2020تشرين الثاني/نوفمبر  
على قائمة   UNEP/OzL.Conv.12/INF/3–UNEP/OzL.Pro.32/INF/8ويمكن االطالع في الوثيقة  - 9

ين لألطراف في بروتوكول مونتريال، إضافًة  ثالثوال نياثووثائق المعلومات التي ستتاا لالجتماع الالعمل بوثائق 
 .(1)وتنشر هذه الوثائق أيضًا على البوابة اإللكترونية لالجتماعإلى المعلومات األساسية. 

ووفقًا للممارسة المعتادة، سيشرف الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوا العضوية على الجزء   - 10
 التحضيري من االجتماع.

حادي تشرين الثاني/نوفمبر رئيس االجتماع ال 27وسيشارك في رئاسة افتتاا الجزء الرفيع المستوى يوم  - 11
ن لمؤتمر األطراف في بروتوكول مونتريال، يثالثوال   دياحعشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا ورئيس االجتماع ال

ي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا ناثاع الاللذان سيديران االجتماع إلى أن تنتخب األطراف رئيسين لالجتم
من النظام الداخلي والممارسة   21ين لألطراف في بروتوكول مونتريال. وعماًل بالمادة ثالثوال نياثواالجتماع ال

المعتادة في تناوب وظيفتي الرئيس والمقرر بين المجموعات اإلقليمية حسب الترتيب األبجدي باللغة اإلنكليزية، 
االفريمية والمقرر  دول  الي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا من بين  ناثع انتخاب الرئيس الجديد لالجتماع اليتوق  

أوروبا الغربية ودول أخرى، ونو اب الرئيس الثالثة من بين دول آسيا والمحيط الهادئ ودول أوروبا من بين دول 
 . ريبيودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكا الشرقية

دول أوروبا ين لألطراف في بروتوكول مونتريال من بين  ثالثوال  نياثوسُينَتخب الرئيس الجديد لالجتماع ال  - 12
الدول  دول آسيا والمحيط الهادئ، وُينَتَخب النو اب الثالثة للرئيس من بين الغربية ودول أخرى والمقرر من بين 

المنتخبان بتوجيه  الجديداندول أوروبا الشرقية. وبعد ذلك سيقوم الرئيسان ودول آسيا والمحيط الهادئ و األفريمية 
رات. إلى أن تعتمدلحل  أي مسائل معلَّقة سعيًا األطراف من خالل جدول األعمال   األطراف مشاريع المقر 

 من جدول األعمال( 6مسائل أخرى )البند  -خامساا 
مسائل يود أي طرف أن يطرحها في إطار هذا  أية  بطرت  أخفي وقت كتابة هذا التقرير لم تكن األمانة قد   - 13

 البند من جدول األعمال. وقد يرغب أعضاء المكتبين في طرا مسائل أخرى أثناء االجتماع.
  

 
(1  ).https://ozone.unep.org/meetings/thirty-second-meeting-parties/pre-session-documents 
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 المرفق األول 
 حتىعشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا حادي اإلجراءات المتخذة بشأن المقررات التي اعتمدها االجتماع ال

 2020أيلول/سبتمبر 
 اإلجراء الذي اتخذته األمانة اإلجراء المطلوب من األمانة العنوان رقم المقرر

 شراعتوصيات االجتماع ال 1/ 11المقرر 
في  لمديري بحوث األوزون 
 أطراف اتفاقية فيينا

ه طراف قرر إلى األمإحالة ال األطراف إلى هذا المقرر وكان من المخطط انتباه  ُوج ِّ
استعراض تنفيذه في االجتماع الحادي عشر لمديري بحوث 
األوزون الذي اشتركت في تنظيمه األمانة والمنظمة العالمية 

غير أن االجتماع  .2020لألرصاد الجوية في نيسان/أبريل 
ل حتى نيسان/أبريل  وباء فيروس  مرضبسبب  2021ُأج ِّ

وبالتشاور مع الرئيسين المشاركين  .(19 - ورونا ) وفيد 
لالجتماع العاشر لمديري بحوث األوزون، تقرر أن يعقد 
االجتماع الحادي عشر لمديري بحوث األوزون )الجزء األول( 

 2020أ توبر تشرين األول/ 8و 7عبر اإلنترنت يومي 
لمناقشة مسألة برامج الرصد الدولية فقط، وال سيما الثغرات 
في التغطية العالمية لرصد المواد الخاضعة للرقابة بموجب 

وقرر الرئيسان  .بروتوكول مونتريال في الغالف الجوي 
 2020المشاركان عقد االجتماع بشأن هذا الموضوع في عام  

أعدت بالفعل في نظرًا إلى أن ورقة عن هذه المسألة 
تحسبًا للمناقشة في االجتماع الحادي  2020نيسان/أبريل 

وكان الرئيسان المشاركان  .عشر لمديري بحوث األوزون 
لالجتماع العاشر لمديري بحوث األوزون حري ين على 

 .2021إحراز تقدم قبل مناقشة المسألة في عام 

وسيعقد االجتماع الحادي عشر لمديري بحوث األوزون 
 16إلى  14جزء الثاني( في جنيف في الفترة من )ال

للنظر في جميع المسائل المتبمية على  2021نيسان/أبريل 
جدول أعمال االجتماع وتقييم المناقشات بشأن الثغرات في 
رصد المواد الخاضعة للرقابة خالل االجتماع الحادي عشر 

 مؤتمر سينظر و  .لمديري بحوث األوزون )الجزء األول(
 الثاني  اجتماعه  في  التوصياتيف    فيينا  اتفاقية  في  األطراف
 .2021)الجزء الثاني( في  عشر

ال ندوق االستئماني العام  2/ 11المقرر 
ألنشطة الخاصة التمويل 

بالبحوث وعمليات الرصد 
ذات ال لة باتفاقية  المنتظمة
 فيينا

إلى األطراف والمنظمة  المقررإحالة 
 العالمية لألرصاد الجوية

المشاركة في اللجنة االستشارية 
 لل ندوق االستئماني

ناقشت اللجنة االستشارية لل ندوق االستئماني في اجتماعها 
وأنشطته،   حالة ال ندوق االستئماني  2019المعقود في عام  

وكان من المقرر أن تناقش المسألة مرة أخرى في اجتماع 
، لكنه لن ُيعقد 2020مديري بحوث األوزون في نيسان/أبريل  

 .بسبب الوباء 2021حتى عام 

د المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ال ندوق     مد 
 .2026كانون األول/ديسمبر  31االستئماني حتى 

التقارير المالية وميزانيات  3/ 11المقرر 
اتفاقية فيينا لحماية طبقة 

 األوزون 

إعداد الميزانية وبرامج العمل القائمة 
 على النتائج

إخطار جميع األطراف والمتابعة مع 
البلدان التي لم تسدد من أجل تقديم 
مساهماتها في ال ندوق االستئماني 

قدمت األمانة العامة تحليالت مالية وسيناريوات 
  UNEP/OzL.Conv.12(I)/4للمساهمات في الوثيقة  

  2020من أجل التنميح المقترا للميزانية المعتمدة لعام
لل ندوق االستئماني  2021والميزانية المقترحة لعام 

 .التفاقية فيينا



UNEP/OZL.CONV. 11/Bur.1/2–UNEP/OZL.PRO.31/Bur.1/2 

5 

 اإلجراء الذي اتخذته األمانة اإلجراء المطلوب من األمانة العنوان رقم المقرر
وتقديم تقرير عن نتائج ذلك إلى مؤتمر 
األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه 

 الثاني عشر.

وج ِّهت رسائل إلى األطراف في تشرين األول/أ توبر 
 2020وأيلول/سبتمبر  2019وآب/أغسطس  2018

مع األطراف التي عليها متابعة النتائج وسُتعرض 
اشترا ات مستحقة لمدة عامين أو أ ثر على مؤتمر 

 .األطراف في اجتماعه الثاني عشر

ي عشر ناثاالجتماع ال 4/ 11المقرر 
ألطراف في اتفاقية المؤتمر 
 لحماية طبقة االوزون  فيينا

 التخطيطار جميع األطراف و خطإ
ي ناثالستضافة االجتماع المشترك ال

عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا 
ين لألطراف ثالثوالدي احواالجتماع ال

 في بروتوكول مونتريال

االجتماع المشترك ، تنظم األمانة 19-نظرًا لوباء كوفيد
عبر اإلنترنت لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف 
)الجزء األول( واالجتماع الثاني والثالثين لألطراف في 

 .2020تشرين الثاني/نوفمبر  27إلى  23الفترة من 
وعممت الدعوات التي وجهتها األمانة لحضور االجتماع 

 .2020المشترك على جميع األطراف في أيلول/سبتمبر 
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 المرفق الثاني
ن لألطراف في بروتوكول مونتريال، وثالثوال دياحاعتمدها االجتماع ال اإلجراءات المتخذة بشأن المقررات التي

 2020حتى أيلول/سبتمبر 
 اإلجراء الذي اتخذته األمانة اإلجراء المطلوب من األمانة العنوان رقم المقرر

اخت اصات الدراسة المتعلقة  1/ 31
بتجديد موارد ال ندوق المتعدد 
األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

 2023-2021لفترة ل

فريق التكنولوجيا والتقييم  إلى طلبال
عن المستوى  االقت ادي أن يعد تقريراً 

المناسب لتجديد موارد ال ندوق المتعدد 
 2023-2021للفترة  األطراف

فريق في تشرين الد التقرير إلى إخطار إلعداُأرسل 
م تقرير فرقته العاملة 2019الثاني/نوفمبر  إلى . وُقد ِّ

في الذي ناقشه الفريق العامل المفتوا العضوية 
الذي ُعقِّد عبر اإلنترنت  ينربعواأل نياثاجتماعه ال

وسينظر الفريق العامل . 2020في تموز/يوليه 
تجديد  المفتوا العضوية في التقرير المستكمل بشأن

موارد ال ندوق المتعدد األطراف وذلك في اجتماعه 
الثاني واألربعين )الجزء الثاني( الذي سُيعَقد في 

ومن المتوقع أن يتخذ االجتماع  .2021آذار/مارس 
الثالث والثالثون لألطراف قرارًا بشأن تجديد موارد 
ال ندوق المتعدد األطراف في تشرين الثاني/نوفمبر 

2021. 

المجاالت المحتملة للتركيز عليها  2/ 31
في التقارير الرباعية السنوات 

عن فريق  2022ال ادرة لعام 
التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار 
البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم 

 االقت ادي

ل  أفرقة التقييم إخطار كببببببانون  في  إلى أفرقببببببة التقييم اإلخطببببببارُأرسبببببببببببببببببببِّ
 2019 األول/ديسمبر

االنبعاثات غير المتوقعة من  3/ 31
 11-مركب الكربون الكلوروفلوري 

والعمليات المؤسسية التي يتعين 
تحسينها من أجل تعزيز فعالية 
 تنفيذ وإنفاذ بروتوكول مونتريال

إخطار األطراف وفريق التكنولوجيا والتقييم 
االقت ادي وفريق التقييم العلمي بشأن 

 األجزاء ذات ال لة من المقرر

اإلخطار إلى األطراف وفريق التكنولوجيا ُأرسل 
 2019والتقييم االقت ادي في كانون األول/ديسمبر 

سيناقش االجتماع الثالث والثالثون لألطراف هذه 
 .2021المسألة عام 

 ةالحرج اتإعفاءات االستخدام 4/ 31
 2020لبروميد الميثيل للعامين 

 2021و

بالموافقة على  األطرافَ  ر األمانةِّ إخطا
إعفاءات االستخدامات الحرجة لبروميد 

 الميثيل

وجنوب إلى األرجنتين، وأستراليا، رسائل ُأرسلت 
 . 2019في تشرين الثاني/نوفمبر وكندا أفريميا 

إخطار األطراف وفريق التكنولوجيا والتقييم  االستخدامات المختبرية والتحليلية 5/ 31
 االقت ادي

األطراف وفريق التكنولوجيا ُأرسل اإلخطار إلى 
 2019والتقييم االقت ادي في كانون األول/ديسمبر 

سيتضمن تقرير البيانات السنوي الذي ستقدمه األمانة    
من بروتوكول مونتريال إلى  7بموجب المادة 

االجتماع الثاني والثالثين لألطراف معلومات عن 
المستنفدة لألوزون اتجاهات إنتاج واستهالك المواد 

 المخ  ة لالستخدامات المختبرية والتحليلية
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 اإلجراء الذي اتخذته األمانة اإلجراء المطلوب من األمانة العنوان رقم المقرر

إدراج المعلومببببات عن اتجبببباهببببات اإلنتبببباج    
واالسببببببببببببببتهالك للمواد المسببببببببببببببتنفبدة لألوزون  
المخ ببببببببببب بببببببببببة لالسبببببببببببتخدامات المختبرية  
والتحليلية في التقرير السببببببببببببنوي الذي تقدمه  

 . 7إلى األطراف عن بيانات المادة 

المعلومات في تقرير البيانات ال ادر في ُأدرِّجت 
 .2020تشرين األول/أ توبر 

إخطار األطراف وفريق التكنولوجيا والتقييم  عوامل المعالجة 6/ 31
 االقت ادي

ل اإلخطار إلى األطراف وفريق التكنولوجيا ُأرسِّ 
 2019والتقييم االقت ادي في كانون األول/ديسمبر 

المعلومات بشأن مواصلة توفير  7/ 31
أنواع التكنولوجيا التي تتسم 
بالكفاءة في استخدام الطاقة 
وبالقدرة المنخفضة على إحداث 

 االحترار العالمي

ُأرسل اإلخطار إلى فريق التكنولوجيا والتقييم  إخطار فريق التكنولوجيا والتقييم االقت ادي
 2019االقت ادي في كانون األول/ديسمبر 

ق عن هذا المقرر إلى االجتماع وسيقدم تقرير الفري
ولم يتسن  .2021الثالث والثالثين لألطراف عام 

عرض التقرير على  ‘‘19- وفيد’’بسبب جائحة 
 .االجتماع الثاني والثالثين لألطراف كما كان مطلوباً 

االخت بباصببات المتعلقة بءجراءات   8/ 31
الترشببببيح لفريق التكنولوجيا والتقييم  

الخيببببارات  االقت بببببببببببببببببادي ولجببببان 
والهيئببات الفرعيببة المؤقتببة التببابعببة  

 له

إخطار األطراف وفريق التكنولوجيا والتقييم 
 االقت ادي

تتيح األمانة العامة استمارة الترشيح على 
 موقعها الشبكي

التكنولوجيا والتقييم  خطار إلى فريقاإلُأرسل 
 ؛ 2019ديسمبر / كانون األولفي  االقت ادي 

 :متاحة على الموقع الشبكي لألمانةاستمارة الترشيح 
https://ozone.unep.org/meetings/41st-
meeting-open-ended-working-group-
parties-montreal-protocol/contact-
groups/informal-group-teap-tor 

 قببدمهبباتالتي البيببانببات والمعلومببات  9/ 31
مببن  7األطببراف وفببقبببببببًا لببلببمبببببببادة 

 بروتوكول مونتريال

ر  إخطار األطراف بالمقرر  2019ديسمبر / كانون األولفي  فاطر األ تأخطِّ

إنشاء نظم ترخيص بموجب المادة   10/ 31
مبببكبببررًا مبببن  2بببببببباء، البببفبببقبببرة  4

 بروتوكول مونتريال

إخطببار جميع األطراف في تعببديببل كيغببالي  
نظمببببببًا  للبروتوكول التي لم تنشبببببببببببببب  بعببببببد 

بببببببباء مبن  4لبلبتبرخبيبص ببمبوجبببببببب البمبببببببادة 
 البروتوكول

ل اإلخطار إلى االطراف المعنية في كانون  ُأرسِّ
 2019األول/ديسمبر 

استعرضت لجنة التنفيذ حالة تنفيذ نظم الترخيص في 
 2020اجتماعها الرابع والستين في تموز/يوليه 

وقدمت توصيات بشأن إنشاء هذه النظم إلى األطراف 
 المعنية

حالة الت ديق على تعديل كيغالي  11/ 31
 لبروتوكول مونتريال

إخطار األطراف غير الم دقة على تعديل 
  يغالي

ل   2019ديسمبر / كانون األولخطار في اإلُأرسِّ
 واستمرت المتابعة المنتظمة مع األطراف منذئذ

فريق تقييم عضوية التغييرات في  12/ 31
التكنولوجيا فريق اآلثار البيئية و 
 والتقييم االقت ادي

فريق تقييم  فيإخطار األعضاء الجدد 
لتكنولوجيا والتقييم اآلثار البيئية وفريق ا

االقت ادي وتحديث الموقع الشبكي لألمانة 
 ينالتغيير في عضوية الفريق لبيان

كانون الجدد في  ينإخطار إلى أعضاء الفريقُأرسل 
وقع الشبكي المجرى تحديث و  2019بر ديسم/األول
 2019في كانون األول/ديسمبر لألمانة 
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إخطار األعضاء الجدد في لجنة التنفيذ  عضوية لجنة التنفيذ 13/ 31
 )أستراليا وأوغندا وبولندا وال ين ونيكاراغوا( 

ل اإلخطار في   2019مبر ديسبببببببببب / كانون األولُأرسببببببببببِّ
وجرى تحببديببث الموقع الشبببببببببببببببكي لألمببانببة في كببانون  

. واجبتبمبعبببببببت البلبجبنبببببببة فبي  2019األول/ديسببببببببببببببمبببر 
جتمع مرة أخرى في تشببببببببببببببرين  تموز/يوليبببببببه وسببببببببببببببت

 2020الثاني/نوفمبر 

لل ندوق  عضوية اللجنة التنفيذية 14/ 31
 المتعدد األطراف

المتعدد األطراف أمانة ال ندوق  إخطار
المختارين أعضاء اللجنة التنفيذية  بشأن
أستراليا، البحرين، بلجيكا، بنغالديش، ) 

شيلي، تشيكيا، جيبوتي، الهند، اليابان، 
رواندا، سورينام، سويسرا، المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الواليات 

 (المتحدة األمريكية

ل إخطار إلى أمانة ال ندوق في  كانون ُأرسِّ
عددًا اللجنة التنفيذية وعقدت . 2019مبر ديس/ألولا

 من االجتماعات عبر اإلنترنت منذئذ

الرئيسان المشاركان للفريق العامل  15/ 31
لألطراف في  المفتوا العضوية
 بروتوكول مونتريال

من مختارين الإخطار الرئيسين المشاركين 
 بلجيكا )آالن فيلمارت( وجنوب أفريميا )أوبد

 بالوي(

لت رسالتان إلى الرئيسين المشاركين في  كانون ُأرسِّ
وُعقد االجتماع الثاني . 2019مبر ديس/األول

واألربعون للفريق العامل المفتوا العضوية، الذي 
شمل ثالثة اجتماعات تقنية بشأن تجديد موارد 
ال ندوق المتعدد األطراف، عبر اإلنترنت، في 

 سين المشاركينالرئي ، برئاسة2020تموز/يوليه 

االجتماع الثاني والثالثون  16/ 31
 لألطراف في بروتوكول مونتريال

إخطار جميع األطراف والتخطيط مع 
 أوزبكستان الستضافة االجتماع في طشقند.

عرضها  2020سحبت أوزبكستان في تموز/يوليه 
وعوضًا   .19-الستضافة االجتماع بسبب وباء كوفيد

عن ذلك، تنظم األمانة االجتماع المشترك عبر 
اإلنترنت لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف 
)الجزء األول( واالجتماع الثاني والثالثين لألطراف 

تشرين الثاني/نوفمبر  27إلى  23في الفترة من 
األمانة دعوات لحضور االجتماع ت ووجه . 2020

األطراف في ع جميإلى المشترك عبر اإلنترنت 
 2020بر سبتم/ أيلول

التقارير المالية والميزانيات  17/ 31
 لبروتوكول مونتريال

إعداد الميزانيات وبرامج العمل القائمة على 
 النتائج

قدمت األمانة العامة تحليالت مالية وسيناريوات 
 UNEP/OzL.Pro.32/4 ينللمساهمات في الوثيقت

-UNEP/OzL.Conv.12(I)/INF/1و

UNEP/OzL.Pro.32/INF/1  من أجل التنميح
والميزانيتين  2020المقترا للميزانية المعتمدة لعام 

لل ندوق  2022و 2021المقترحتين لعامي 
 االستئماني لبروتوكول مونتريال

إخطار جميع األطراف والمتابعة مع البلدان   
ا في التي لم تسدد من أجل تقديم مساهماته

ال ندوق االستئماني وتقديم تقرير عن نتائج 
ذلك إلى االجتماع الثاني والثالثين لمؤتمر 

 األطراف في بروتوكول مونتريال

 2020ُوج ِّهت رسالة إلى األطراف في أيلول/سبتمبر  
وستعرض نتائج المتابعة مع األطراف التي عليها 
اشترا ات مستحقة لمدة أ ثر من سنتين على 

 لثاني والثالثين لألطراف.االجتماع ا

______________ 


