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االجتماع الثالثون لألطراف يف بروتوكول
مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة
األوزون
كيتو 9-5 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2018
*
البند  9من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى
اعتماد املقررات الصادرة عن االجتماع الثالثني لألطراف
يف بروتوكول مونرتايل

مشاريع املقررات املعروضة لكي ينظر فيها االجتماع الثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 1هتدف هذه املذكرة إىل مساعدة األطراف يف مناقشة البنود املدرجة يف جدول أعمال االجتماع الثالثني
لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون من خالل عرض عدد من مشاريع املقررات،
اليت من املنتظر مناقشتها يف االجتماع ،يف وثيقة واحدة .وال مينع عرض مشاريع املقررات املعنية ،اليت ترد يف الفرعني
الثاين والثالث أدانه ،األطراف من اقرتاح تعديالت على مشاريع املقررات أو اقرتاح مشاريع مقررات جديدة بشأن
درج يف جدول األعمال لكي تناقشها األطراف وتبت فيها.
أي بند ُم َ

 - 2وترد يف الفرع الثاين مشاريع املقررات اليت نظر فيها االجتماع األربعون للفريق العامل املفتوح العضوية
لألطراف يف بروتوكول مونرتايل وقدمها الفريق العامل إىل االجتماع الثالثني لألطراف للنظر فيها .وترد اجملموعة
الكاملة ملشاريع املقررات ضمن أقواس مربعة لإلشارة إىل أنه يتوقع النظر فيها وتعديلها واعتمادها ،وفق ما يراه
االجتماع الثالثون مناسبا.

 - 3وترد يف الفرع الثالث مشاريع مقررات مؤقتة أعدهتا األمانة فيما خيص املسائل املتعلقة بربوتوكول مونرتايل
واليت عادة ما تعتمد األطراف مقررات بشأهنا يف اجتماعاهتا السنوية.
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اثنياً  -مشاريع مقررات قدمتها األطراف خالل االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية لكي ينظر
فيها االجتماع الثالثون لألطراف
املقرر [/30ألف] :االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان (مركب الكربون الكلوري
[ألف -مشروع ّ
فلوري)11-
مشروع قدمه فريق االتصال املعين ابنبعااثت مركب الكربون الكلوري فلوري11-

إن االجتماع الثالثني لألطراف يقرر:
إذ يالحظ النتائج العلمية األخرية اليت تظهر حدوث زايدة غري متوقعة يف االنبعااثت العاملية من اثلث
كلوريد فلوريد امليثان منذ عام  ،٢٠١٢بعد اتريخ التخلص التدرجيي من االستهالك واإلنتاج الذي ُحدد يف إطار
بروتوكول مونرتايل،
وإذ يعرب عن تقديره للجهود اليت يبذهلا اجملتمع العلمي يف تقدمي تلك املعلومات،
وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء احلجم الكبري من انبعااثت هذا املركب غري املتوقعة يف السنوات األخرية،
 -1أن يطلب إىل فريق التقييم العلمي أن يزود األطراف بتقرير موجز عن الزايدة غري املتوقعة يف
انبعااثت كلوريد فلوريد امليثان ،استكماال للمعلومات الواردة يف التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات ،مبا يف ذلك
املعلومات اإلضافية املتعلقة برصد الغالف اجلوي ووضع مناذج فيما يتعلق هبذه االنبعااثت ،مبا يف ذلك االفرتاضات
األساسية؛ ويتعني تقدمي تقرير موجز أويل إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني،
ومعلومات حمدثة إضافية إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف ،وتقرير هنائي إىل االجتماع الثاين والثالثني
لألطراف؛
 -2أن يطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي تزويد األطراف مبعلومات عن املصادر احملتملة
النبعااثت كلوريد فلوريد امليثان واملواد اخلاضعة للرقابة ذات الصلة من عمليات اإلنتاج واالستخدامات احملتملة،
وكذلك من املصارف ،اليت قد تكون نتجت عنها انبعااثت من كلوريد فلوريد امليثان بكميات غري متوقعة يف
املناطق ذات الصلة؛ ويتعني تقدمي تقرير موجز إىل اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي
واألربعني ،وتقرر هنائي إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف؛
 -3أن يطلب إىل األطراف اليت لديها أية معلومات علمية أو تقنية ذات صلة قد تساعد على إثراء
تقارير فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التقين واالقتصادي املشار إليها يف الفقرتني  ١و ٢أعاله ،أن تقدم تلك
املعلومات إىل األمانة حبلول  1آذار/مارس 2019؛
 -4أن يشجع األطراف ،حسب االقتضاء وبقدر اإلمكان ،على دعم اجلهود العلمية ،مبا يف ذلك
فيما خيص قياسات الغالف اجلوي ،ملواصلة دراسة االنبعااثت غري املتوقعة من كلوريد فلوريد امليثان يف السنوات
األخرية؛
 -5أن يشجع املنظمات واملؤسسات العلمية واملنظمات واملؤسسات املعنية ابلغالف اجلوي ذات
الصلة على مواصلة دراسة وتطوير النتائج احلالية املتعلقة ابنبعااثت كلوريد فلوريد امليثان يف حدود أمهيتها ومالءمتها
لوالايهتا ،هبدف اإلسهام يف التقييم املشار إليه يف الفقرة  ١أعاله؛
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 -6أن يطلب إىل األمانة أن تعمل ،ابلتشاور مع أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول
مونرتايل ،من أجل تزويد األطراف بنبذة عامة تبني اإلجراءات يف إطار الربوتوكول والصندوق فيما يتصل ابملواد
اخلاضعة للرقابة ،اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتضمن استمرار االمتثال اللتزامات الربوتوكول وألحكام
االتفاقات يف إطار الصندوق ،مبا يف ذلك فيما يتعلق ابلرصد واإلبالغ والتحقق؛ وأن تقدمي تقريرا إىل الفريق العامل
املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني ،وتقريرا هنائيا إىل األطراف يف اجتماعها احلادي والثالثني؛
 -7أن يطلب إىل األطراف:
(أ) اختاذ اإلجراءات املناسبة لكفالة املواصلة الفعلية لعملية التخلص التدرجيي من مركب الكربون
الكلوري فلوري 11-وتعزيزها وفقا لاللتزامات مبوجب الربوتوكول؛
(ب) إبالغ األمانة أبية احنرافات حمتملة عن االمتثال من شأهنا أن تسبب زايدة غري متوقعة يف انبعااثت
مركب الكربون الكلوري فلوري.11-
ابء  -مشروع املقرر [/30ابء] :حصول األطراف العاملة ابلفقرة  ١من املادة  ٥من بروتوكول مونرتايل على
تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية
مشروع قدمته رواندا ابسم اجملموعة األفريقية

إن االجتماع الثالثني لألطراف يقرر:
إذ يالحظ بدء النفاذ الوشيك لتعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل،
وإذ يدرك الدور الذي تقوم به مجيع هيئات األمم املتحدة يف دعم االستجابة العاملية للتهديد الذي يشكله
تغري املناخ وآاثره املتزايدة يف مجيع أحناء العامل،
وإذ يقر أبن التنفيذ الفعال لتعديل كيغايل سيتطلب بذل املزيد من اجلهود من أجل احلد من غازات
االحتباس احلراري ،وستنشأ عنه فرصة ملعاجلة الشواغل املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة ويساهم يف احلد من
انبعااثت غازات االحتباس احلراري غري املباشرة،
وإذ يدرك أن البلدان النامية تواجه التحدي الذي يشكله االنتشار الواسع النطاق للتكنولوجيا اليت
ال تتسم ابلكفاءة و/أو املتقادمة و/أو البالية يف أسواقها،
وإذ يدرك الفرص اليت ذكرها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف اجمللد  5من تقريره الصادر يف
أاير/مايو  ،٢٠١٨حيث أشري إىل أن هناك عدة فئات من األنشطة التمكينية ميكن أن تساعد على ربط األنشطة
املتعلقة بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة أو احلفاظ عليها أبنشطة اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية،
 -1أن يطلب دعما ماليا لألطراف العاملة ابملادة  ٥من أجل وضع وتنفيذ سياسات/لوائح لتجنب
جتميع وتصنيع معدات تربيد وتكييف هواء ومضخات حرارية ال تتميز ابلكفاءة يف استخدام الطاقة ،فضال عن
تفادي استرياد هذه املعدات ونفاذها إىل أسواقها؛
 -2أن يوافق على انفذة لتمويل مشاريع إرشادية يف األطراف العاملة ابملادة  ٥من شأهنا أن توفر
معلومات عن التكاليف والفعالية من حيث التكلفة ،فضال عن اخلربة العملية إلثراء املناقشات والقرارات املتعلقة
ابحلفاظ على الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاع الصيانة؛
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 -3أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تضع مبادئ توجيهية لعمليات الشراء
ابجلملة تتيح جتميع الطلبات ملعدات تتميز بكفاءة عالية يف استخدام الطاقة وبقدرة منخفضة على إحداث
االحرتار العاملي أبسعار ميسورة؛
 -4أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يدرج يف تقاريره السنوية معلومات مستكملة
عن تكلفة وتوفر مواد تربيد ذات قدرة أقل على إحداث االحرتار العاملي ومعدات تتميز ابلكفاءة يف استخدام
الطاقة ميكن استخدامها يف كل املناطق ،مبا يف ذلك البلدان اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية؛
 -5أن يطلب إىل الوكاالت املنفذة تيسري توفري تدريب حمدد األهداف على التصديق والسالمة واملعايري
والتوعية وبناء القدرات مبا يساعد األطراف العاملة ابملادة  ٥على صون وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة يف معدات
التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية.
جيم  -مشروع املقرر [/30جيم] :استعراض اختصاصات أفرقة التقييم وهيئاهتا الفرعية وتكوينها وتوازهنا ،وكذلك
جماالت اخلربة الفنية املطلوبة ألعضائها
مشروع قدمه األردن واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وتونس ورواندا والعراق وعمان والكويت ومصر
واململكة العربية السعودية واهلند

إن االجتماع الثالثني لألطراف يقرر:
إذ يشري إىل املقرر  19/8الذي اعتُمدت مبوجبه اختصاصات فريق التقييم التقين واالقتصادي ،بصيغتها
الواردة يف املرفق اخلامس لتقرير االجتماع الثامن لألطراف ،وإىل املقرر  8/24الذي نُقحت مبوجبه االختصاصات،

وإذ يشري إىل أن فريق التقييم التقين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية ،من خالل تقدمي التقييمات
واملعلومات العلمية والتقنية املستقلة ،قد ساعدت األطراف على التوصل إىل قرارات مستنرية،

وإذ يشري إىل الفقرة ( 5هـ) من املقرر  34/7املتعلق بتنظيم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وعمله،
ال سيما خبصوص اجلهود الرامية إىل زايدة مشاركة اخلرباء من األطراف العاملة ابلفقرة  1من املادة  5من أجل
حتسني اخلربات والتوازن اجلغرافيني،
وإذ يشري أيضا إىل املقرر  1/28الذي اعتمد االجتماع الثامن والعشرون مبوجبه تعديل بروتوكول
مونرتايل ،مما أدى إىل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث
االحرتار العاملي ،وهي من غازات الدفيئة اليت تؤدي إىل نشوء حتدايت جديدة،
وإذ يشري كذلك إىل املقرر  3/28الذي سلم فيه االجتماع الثامن والعشرون لألطراف أبن التخلص
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونرتايل من شأنه أن يتيح فرصا إضافية لتحفيز
وكفالة حتقيق التحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة يف األجهزة واملعدات،
وإذ يدرك أمهية احملافظة على الكفاءة يف استخدام الطاقة و/أو حتسينها أثناء التحول بعيدا عن استخدام
مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي إىل استخدام بدائل ذات قدرة
منخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية،
 -1يطلب إىل أمانة األوزون أن تعد وثيقة للفريق العامل املفتوح العضوية يف دورته احلادية واألربعني،
بشأن أفرقة التقييم وهيئاهتا الفرعية ،يف ضوء الظروف املتغرية ،مبا يف ذلك تعديل كيغايل ،تشمل ما يلي:
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(أ) االختصاصات والتكوين والتوازن يف التمثيل اجلغرايف ومتثيل األطراف العاملة ابلفقرة  ١من املادة
 ٥واألطراف غري العاملة هبا ،وكذلك التوازن اجلنساين؛
(ب) جماالت اخلربة الفنية املطلوبة للتصدي للتحدايت املقبلة أمام تنفيذ تعديل كيغايل ،من قبيل
الكفاءة يف استخدام الطاقة واملنافع املناخية والسالمة وما إىل ذلك؛
 -2أن يدعو األطراف إىل تقدمي مسامهاهتا إىل األمانة لتمكينها من إعداد الوثيقة لينظر فيها الفريق
العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني ،كي يتسىن اختاذ قرار بشأهنا خالل االجتماع احلادي
والثالثني لألطراف.

5

UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1

اثلثاً  -مشاريع مقررات مؤقتة
املقرر [/30ألف ألف] :حالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل
[ألف -مشروع ّ

إن االجتماع الثالثني لألطراف يقرر:

 - 1مالحظة أنه حبلول [××] تشرين الثاين  /نوفمرب  ، 2018صدقت [××] األطراف على تعديل
.كيغايل على بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون أو وافقت عليه أو وافقت عليه؛
 - 2أن حيث مجيع األطراف اليت مل تفعل بعد أن تنظر يف التصديق على تعديل كيغايل أو املوافقة عليه
أو قبوله لضمان توافر مشاركة واسعة النطاق وحتقيق أهداف التعديل؛
ابء-

املقرر [/30ابء ابء] :التقارير املالية وامليزانيات لربوتوكول مونرتايل
مشروع ّ

إن االجتماع الثالثني لألطراف يقرر:

إذ يشري إىل املقرر  24/29بشأن التقارير املالية وامليزانيات لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة
لطبقة األوزون،
وإذ حييط علما ابلتقرير املايل للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة
األوزون عن السنة املالية ،)1(2017
وإذ يسلم أبن املسامهات الطوعية تشكل عنصرا ِّ
مكمال أساسيا من أجل التنفيذ الفعال لربوتوكول
مونرتايل،

وإذ يرحب بكفاءة األمانة املستمرة يف إدارة مالية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل،
 - 1أن يوافق على امليزانية املنقحة لعام  2018اليت يبلغ مقدارها [×× دوالر] وميزانية عام 2019
املبني يف املرفق [××] لتقرير االجتماع الثالثني
مببلغ [×× دوالر] ،وحييط علما مبيزانية العام  ،2020على النحو ن
لألطراف يف بروتوكول مونرتايل()2؛
 - 2أن يوافق أيضا على املسامهات اليت ستدفعها األطراف وقدرها [×× دوالر] للعام  2019وأن
حييط علما ابملسامهات البالغة [×× دوالر] للعام  ،2020على النحو املبني يف املرفق [××] لتقرير االجتماع
الثالثني لألطراف؛
درج مسامهات فرادى األطراف للعام  2019واملسامهات اإلرشادية للعام  2020يف املرفق
 - 3أن تُ َ
[××] لتقرير االجتماع الثالثني لألطراف؛
 - 4أن يؤكد جمددا أنه سيُحافَظ على احتياطي رأس مال عامل مبستوى  15يف املائة من امليزانية
السنوية الستخدامه لتغطية النفقات النهائية يف إطار الصندوق االستئماين ،مع مالحظة أن احتياطي رأس املال
العامل سيؤخذ من الرصيد احلايل للصندوق؛
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 - 5أن يشجع األطراف وغري ذلك من أصحاب املصلحة على املسامهة ماليا وبوسائل أخرى ملساعدة
أعضاء أفرقة التقييم الثالثة وهيئاهتا الفرعية لكفالة مواصلة املشاركة يف أنشطة التقييم اليت تنفذ يف إطار بروتوكول
مونرتايل؛
 - 6أن يعرب عن تقديره لقيام عدد من األطراف بتسديد مسامهاهتا عن العام  2018والسنوات
السابقة وحيث األطراف اليت مل تقم بذلك على تسديد اشرتاكاهتا غري املدفوعة واشرتاكاهتا املستقبلية على الفور
وابلكامل؛
 - 7أن يطلب إىل األمني التنفيذي الدخول يف مناقشات مع أي طرف مل يسدد اشرتاكاته ملدة سنتني
أو أكثر من أجل إجياد وسيلة للمضي حنو حل هذه املسألة ،ويطلب إليه أيضا أن يقدم تقريرا لالجتماع احلادي
والثالثني لألطراف عن نتائج تلك املناقشات ،لتمكني األطراف من مواصلة النظر يف كيفية معاجلة هذه املسألة؛
 -8أن يطلب إىل األمانة ضمان االستخدام الكامل لتكاليف دعم الربامج املتاحة هلا يف العام 2019
ويف السنوات التالية ،وأن تعوض هذه التكاليف من البنود اإلدارية الواردة يف امليزانية املعتمدة ،حني يتسىن هلا
ذلك؛
 -9أن يطلب أيضا إىل األمانة أن تشري يف التقارير املالية القادمة للصندوق االستئماين إىل املبالغ
النقدية احلاضرة وإىل حالة املسامهات يف الصندوق االستئماين.
جيم  -مشروع املقرر [/30جيم جيم] :عضوية جلنة التنفيذ

إن االجتماع الثالثني لألطراف يقرر:
 - 1أن يالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت هبا جلنة التنفيذ يف إطار إجراء عدم االمتثال لربوتوكول
مونرتايل يف عام 2018؛
 - 2أن يؤكد مركز أسرتاليا وبولندا وجنوب أفريقيا وشيلي وملديف كأعضاء يف اللجنة ملدة عام آخر،
واختيار  ---و  ---و  ---و  ---و  ---أعضاء يف اللجنة ملدة عامني اعتبارا من  1كانون الثاين/يناير
2019؛
 - 3أن حييط علما ابختيار  -----للعمل كرئيس و -----كنائب للرئيس ومقرر للجنة لفرتة
سنة واحدة تبدأ يف  1كانون الثاين/يناير 2019؛
دال  -مشروع املقرر [/30دال دال] :عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف

إن االجتماع الثالثني لألطراف يقرر:
 - 1أن حييط علما مع التقدير ابألعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف
لتنفيذ بروتوكول مونرتايل مبساعدة من أمانة الصندوق يف عام 2018؛
 - 2أن يقر اختيار  -----و -----و -----و -----و ----و ----و ----أعضاء
يف اللجنة التنفيذية ميثلون األطراف العاملة ابلفقرة  1من املادة  5من الربوتوكول ،واختيار  ---و ---و---
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 و -----و -----و -----و -----أعضاء ميثلون األطراف غري العاملة بتلك الفقرة ،وذلك ملدة عامواحد اعتبارا من  1كانون الثاين/يناير 2019؛
 - 3أن حييط علما ابختيار -----رئيسا و -----انئبا لرئيس اللجنة التنفيذية ،وذلك ملدة عام
واحد اعتبارا من  1كانون الثاين/يناير 2019؛
هاء  -مشروع املقرر [/30هاء هاء] :الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول
مونرتايل

إن االجتماع الثالثني لألطراف يقرر:
أن يصادق على اختيار  -----و -----كرئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف
يف بروتوكول مونرتايل يف عام 2019؛
واو  -مشروع املقرر [/30واو واو] :االجتماع احلادي والثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل

إن االجتماع الثالثني لألطراف يقرر:
أن يُع َقد االجتماع احلادي والثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف روما يف تشرين الثاين/نوفمرب
].2019
_____________
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