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لألطراف يف   احلادي والثالثوناالجتماع 
  بشأن املواد املستنفدة  مونرتايل بروتوكول

 ألوزونطبقة ال
 2019تشرين الثاين/نوفمرب  8-4، روما

 *من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى  9البند 
الثالثني  احلادي و اعتماد املقررات الصادرة عن االجتماع 

 لألطراف يف بروتوكول مونرتايل 

 لألطراف يف بروتوكول مونرتايل  احلادي والثالثونالجتماع  ا  لكي ينظر فيهاعروضة  املقررات  املمشاريع  
 مذكرة من األمانة

 مقدمة -أوالا 
احلادي  الجتماعا مساعدة األطراف يف مناقشة البنود املدرجة يف جدول أعمالإىل هذه املذكرة  هتدف - 1
من خالل عرض عدد من مشاريع   بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل الثالثنيو 

دون  اليت ترد، املعنية مشاريع املقرراتعرض و . املقررات، اليت من املنتظر مناقشتها يف االجتماع، يف وثيقة واحدة
أو اقرتاح  قررات املمشاريع تعديالت على اقرتاح من األطراف ال مينع ، أدانه الثاين والثالث نيالفرع حترير رمسي يف

 بشأن أي بند ُمدرَج يف جدول األعمال.جديدة مقررات مشاريع 
للفريق العامل املفتوح   األربعون احلادي و االجتماع  نظر فيها مشاريع املقررات اليت  الفرع الثاين  وترد يف - 2

لألطراف للنظر  الثالثنياحلادي و  وقدمها الفريق العامل إىل االجتماعالعضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل 
النظر فيها وتعديلها   أنه يتوقع إىل لإلشارة  مربعة أقواس  ضمن املقررات  ملشاريع الكاملة  اجملموعةوترد . فيها

 . مناسبا   الثالثوناحلادي و  االجتماع وفق ما يراه واعتمادها،

  ، ربوتوكول مونرتايلبتعلقة  املسائل امل  خيصفيما  أعدهتا األمانة    مؤقتةمشاريع مقررات    الفرع الثالثوترد يف   - 3
 السنوية. اجتماعاهتا يف  ا تعتمد األطراف مقررات بشأهن عادة  ما اليت و 
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للفريق العامل املفتوح العضوية  األربعنياحلادي و االجتماع  خاللاألطراف  قدمتهامشاريع مقررات  -اثنياا 
 لألطراف  الثالثوناحلادي و االجتماع    لكي ينظر فيها

اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ  ]ألف[: /31مشروع املقّرر  -ألف]
 2023-2021بروتوكول مونرتايل للفرتة 

 فريق االتصال قدمه
 إن االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يقرر، 

االختصاصات السابقة لدراسات جتديد موارد الصندوق إىل املقررات اليت اختذهتا األطراف بشأن  إذ يشري  
 املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، 

 إىل املقررات اليت اختذهتا األطراف بشأن التجديدات السابقة ملوارد الصندوق املتعدد األطراف،وإذ يشري أيضا   
تقريرا  لتقدميه إىل االجتماع الثاين  يطلب إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي أن يعد أن  - 1

األربعني، لتمكني  و  الثاين  والثالثني لألطراف، وأن يقدمه عن طريق الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه
االجتماع الثاين والثالثني لألطراف من اعتماد مقرر بشأن املستوى املالئم لتجديد موارد الصندوق املتعدد 

 ؛2023-2021األطراف للفرتة 
من هذا املقرر، ينبغي على الفريق أن يضع يف  1وأنه، عند إعداد التقرير املشار إليه يف الفقرة  - 2

 اعتباره مجلة أمور، منها ما يلي:  
مجيع تدابري الرقابة واملقررات ذات الصلة، اليت وافقت عليها األطراف يف بروتوكول مونرتايل  (أ)

[ 28/2املقرر    [راف ]،] مبا يف ذلك[ ]مع توجيه اهتمام خاص إىلواللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األط
]]، خصوصا  ما يتعلق منها ابالحتياجات اخلاصة للبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض واملنخفض 
للغاية[، وكذلك احتياجات الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم،[ واملقررات اليت اختذها االجتماع احلادي 

مانني واالجتماعات السابقة له، مادامت والثالثون لألطراف واللجنة التنفيذية يف اجتماعها اخلامس والث
 ؛ 2023-2021تلك املقررات تستلزم مصروفات من الصندوق املتعدد األطراف أثناء الفرتة 

( ]التكاليف احملتملة املتعلقة ابالحتياجات اخلاصة للبلدان ذات حجم االستهالك  أ مكررا  )
 املنخفض واملنخفض للغاية؛[

من بروتوكول    ٥من املادة    1يع األطراف العاملة ابلفقرة  ضرورة ختصيص املوارد لتمكني مج (ب)
ايء من بروتوكول  2ألف إىل  2( من حتقيق االمتثال للمواد من ٥مونرتايل )األطراف العاملة ابملادة 

الصادر عن اجتماع األطراف،  19/6مونرتايل أو احملافظة على ذلك االمتثال، مع مراعاة املقرر 
يف إطار خطط إدارة التخلص التدرجيي  ٥ تعهدت هبا األطراف العاملة ابملادة وااللتزامات املمتدة اليت

 [؛ 28/2من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ]واملقرر  
]احلاجة إىل ختصيص موارد لضمان تعزيز وحتسني التيقظ عن طريق تعزيز النظم القائمة  (ج)

 نع زوال املنافع اليت حتققت ابلفعل لألوزون واملناخ[؛[للرصد والتحقق واإلبالغ، وكفالة استمرار االمتثال ]وم
عليها اللجنة التنفيذية يف اجتماعها   توافقاملقررات والقواعد واملبادئ التوجيهية اليت  (د)

اخلامس والثمانني واالجتماعات السابقة له، لتحديد أهلية املشاريع االستثمارية وغري االستثمارية  
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يل املثال ال احلصر، التعزيز املؤسسي[ ]واخلطط الوطنية والقطاعية للتمويل، ]مبا يف ذلك، على سب
 للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية[؛

 ]احلاجة إىل ختصيص املوارد إلعداد خطط التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛[ (ه)
الطاقة و/أو تعزيزها ابلنسبة   ]احلاجة إىل ختصيص املوارد للحفاظ على كفاءة استخدام ( و)

وذلك   ، ألنواع التكنولوجيا واملعدات ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي
 أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛[

]ختصيص املوارد لبدء استخدام بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة   ( ز)
وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع  ،خفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملياملن

 خدمات الصيانة/املستعملني النهائيني؛[ 
]أن يقدم فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي أرقاما  إرشادية للموارد اليت يتضمنها التمويل املقدر  - 3

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، واليت ميكن ربطها بتمكني األطراف العاملة الالزم للتخلص التدرجيي من 
ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي ]، مع   البدائل من تشجيع استخدام ٥ابملادة 

 عوامل ذات الصلة[؛[ مراعاة القدرة على إحداث االحرتار العاملي واستخدام الطاقة ]واألمان[ وغريها من ال
]أن على فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي أن يوفر األرقام املتعلقة أبي موارد ستكون مطلوبة  - 4

 من أجل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل؛[ 
من االضطالع ابألنشطة األولية املتعلقة   ٥ادة  ]احلاجة إىل موارد إضافية لتمكني األطراف العاملة ابمل - ٥

 ايء؛[  2ابلتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف املرفق واو واخلاضعة للرقابة مبوجب املادة  
وأنه، لدى إعداد التقرير، ينبغي أن جيري الفريق مشاورات واسعة النطاق تشمل مجيع املعنيني من   - 6

 على سائر مصادر املعلومات ذات الصلة اليت تعترب مفيدة؛  ويطَّلعؤسسات، األشخاص وامل
وأن الفريق ينبغي أن يسعى جاهدا  إىل إمتام التقرير يف وقت مناسب ميّكنه من توزيعه على مجيع  - 7

 األطراف قبل شهرين من االجتماع الثاين واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية؛ 
هبدف املساعدة يف    2029-2027و 2026-2024ا  إرشادية للفرتتني وأن يقدم الفريق أرقام - 8

 حتديد مستوى متويل مستقر وكاف، على أن يتم حتديث تلك األرقام يف الدراسات املقبلة لتجديد املوارد.[
 استمرار االنبعااثت املبلغ عنها من رابع كلوريد الكربون]ابء[: / 31مشروع املقرر  -ابء

 سويسرا قدمته
 ، يقرر االجتماع احلادي والثالثني لألطرافإن 

اليت طلب فيها اجتماع األطراف ، 27/7و  23/8و  21/8و  18/10و  16/14إىل املقررات  إذ يشري 
إىل أفرقة التقييم أن حتلل االنبعااثت العاملية ومصادر االنبعااثت احملددة لرابع كلوريد الكربون وفرتة بقائه يف الغالف  

ال  من أجل ختفيض االنبعااثت، وشجع األطراف على أن تستعرض بياانهتا الوطنية وأن تقدم  تقرتح حلو أن  اجلوي و 
 الدعم لبحوث الغالف اجلوي،
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أن املعلومات اليت قدمتها أفرقة التقييم واألطراف واألوساط العلمية أدت إىل التقدم يف إغالق    وإذ يدرك
سيما فيما يتعلق ابالختالف بني االنبعااثت املبلغ عنها والرتكيزات املالحظة يف الغالف   وال  ،الثغرات املعرفية

 اجلوي، وكذلك فيما يتعلق بفهم املصادر احملددة لالنبعااثت، 
 ،م رصد إضافية لالنبعااثت يف املواقع الصناعية املنفردةظُ ل من جهود مستمرة إلنشاء نُ بذَ مبا يُ  يسلموإذ 

 ،وكذلك للرتكيزات اجلوية من رابع كلوريد الكربون
، مع ذلك، أنه يلزم بذل مزيد من اجلهود لتحديد مجيع مصادر االنبعااثت ذات الصلة،  وإذ يالحظ 

ك املصادر من أجل تقليل االنبعااثت إىل املستوايت اليت تتوافق مع أحكام بروتوكول  ولتنفيذ تدابري التخفيف لتل
مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، ومع االفرتاضات اليت يقوم عليها استخدام املواد اخلاضعة للرقابة  

 كمواد أولية أو عوامل تصنيع،
أن رابع كلوريد الكربون قد يؤثر على طبقة األوزون وكذلك على املناخ العاملي، وأن   وإذ يضع يف اعتباره

 انبعااثته اليت ال ختضع للضوابط قد تؤخر تعايف طبقة األوزون لعدة سنوات،
واالقتصادي وفريق التقييم العلمي إنشاء فرقة عمل مشرتكة    التكنولوجيأن يطلب إىل فريق التقييم   - 1

 ت رابع كلوريد الكربون، لكي تقوم مبا يلي: معنية ابنبعااث
حتديث حالة املعارف املتعلقة مبسارات االنبعااثت احملتملة لرابع كلوريد الكربون وحتديد األولوايت  )أ( 

 إلجراء املزيد من البحوث، مبا يف ذلك ما يلي:  
بع كلوريد حتديد خصائص مجيع العمليات الصناعية اليت قد تكون ذات صلة ابنبعااثت را ‘1’ 

الكربون، والنظر يف إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية أو عامل تصنيع  
وعمليات شحنه والعمليات اليت تؤدي إىل تسربه كناتج اثنوي كما حيدث يف منشآت  

 إنتاج كلوريد امليثان؛
ملنطقة اجلغرافية،  حبسب ا  لالنبعااثت  التحديد الكمي لعوامل االنبعاث والكميات املطلقة ‘2’ 

 ‘ أعاله؛1وذلك للعمليات احملددة يف الفقرة الفرعية ’ 
الصالت القائمة بني انبعااثت رابع كلوريد الكربون واثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب   ‘3’ 

 ؛(11-الكربون الكلوروفلوري 
 استكشاف مصادر االنبعااثت اليت مل حتدد بعد؛   ‘4’ 
 بني االنبعااثت املبلغ عنها والرتكيزات اجلوية املالحظة؛تفسري االختالف املتبقي  ‘٥’ 

 التوصية ابتباع النُ ُهج وتوفري التوجيهات فيما يتعلق مبا يلي:  )ب(
إجراء عمليات رصد االنبعااثت يف املواقع الصناعية، مبا يف ذلك اختيار نظم الرصد  ‘1’ 

 لديها مثل هذه املواقع؛والبارامرتات اليت يتعني أن ترصدها البلدان اليت 
توسيع نطاق الشبكة احلالية من حمطات الرصد اجلوي، وال سيما إىل املناطق اليت تتسم   ‘2’ 

 بندرة بياانت الرصد؛
حتديد استخدامات املواد األولية عند اإلبالغ عن كميات االستهالك واإلنتاج لرابع كلوريد  ‘3’ 

ل، وكذلك حتديد استخدامات عوامل من بروتوكول مونرتاي 7الكربون مبوجب املادة 
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التصنيع عند اإلبالغ عن تلك الكميات على النحو الذي طلبه اجتماع األطراف يف  
، واإلشارة إىل احلاالت اليت قد يؤدي فيها تقدمي معلومات  10/14من مقرره  4الفقرة 

 ة؛أكثر تفصيال  عن تلك االستخدامات إىل حتسني فهمنا ملصادر االنبعااثت ذات الصل
اقرتاح تدابري التخفيف من أجل ختفيض االنبعااثت، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر،   )ج( 

األخذ مبمارسات مثلى حمددة يف إدارة العمليات الصناعية ويف عمليات التجهيز التحسيين للمرافق أبحدث ما 
 توصلت إليه التكنولوجيا؛  

ريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل تقدمي تقرير عما حيققه من تقدم إىل الف )د(
 بشأن املواد املستنفدة لألوزون يف اجتماعه الثاين واألربعني؛ 

أن يشجع األطراف على استعراض عملياهتا الصناعية احمللية، لكي تبلغ عن استخداماهتا لرابع  - 2
وكذلك عن وجود خمزوانت رابع كلوريد الكربون لديها، ابإلضافة إىل املعلومات   ،كلوريد الكربون كعامل تصنيع

 من بروتوكول مونرتايل، وتقدمي هذه املعلومات إىل أمانة األوزون؛  7اليت تقدمها مبوجب املادة 
 أن يشجع األطراف على تقاسم البياانت املتاحة عن رصد الغالف اجلوي مع األوساط العلمية؛  - 3
عو مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون إىل النظر يف توفري املوارد املالية من  أن يد - 4

الصندوق االستئماين للبحوث والرصد املنتظم التابع التفاقية فيينا من أجل توسيع نطاق الشبكة العاملة حاليا  من  
وأن يدعو األطراف إىل تقدمي تربعات إضافية إىل   حمطات الرصد اجلوي إىل املناطق اليت تندر فيها هذه البياانت، 

 الصندوق االستئماين هلذا الغرض؛
أن يطلب إىل أمانة األوزون عقد حلقة عمل يف أعقاب االجتماع الثاين واألربعني للفريق العامل  -٥

وزون التابعني التفاقية ومديري حبوث األمن هذا املقرر    1املفتوح العضوية مبشاركة فرقة العمل املشار إليها يف الفقرة  
 فيينا، من أجل مناقشة املسائل التقنية واملالية والسياساتية اليت تتصل ابملعلومات والتوصيات اليت تقدمها فرقة العمل.

اليت تصدر كل أربع سنوات    2022اجملاالت احملتملة للرتكيز عليها يف تقارير عام  /]جيم[:  31مشروع املقرر   -جيم
 التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي عن فريق 

 قدمه االحتاد األوروب 
 إن االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يقرر، 

العمل املمتاز واملفيد الذي أداه أعضاء فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر    إذ يالحظ مع ابلغ التقدير
لعام  لتقييم االبيئية، وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وزمالؤهم يف مجيع أحناء العامل يف إعداد تقاريرهم 

لة ووضعها يف شكل موجز  ، وال سيما اجلهود املبذولة لتلخيص الكميات هائلة من املعلومات ذات الص2018
 ،مقرري السياساتجانب وقابل للفهم حيسن إمكانية استخدامها من 

لفريق التقييم العلمي للجهود الكبرية اليت قدمها من أجل تقدمي معلومات شاملة،   وإذ يعرب عن امتنانه
ة إحداث االحرتار العاملي، مل تكن متوفرة حىت اآلن إال بصورة جزئية، فيما يتعلق بقدرة استنفاد األوزون وإمكاني

 وأمد البقاء يف الغالف اجلوي وغريها من البارامرتات لعدد كبري من املواد الكيميائية املعنية،
وغريه من املقررات ذات الصلة، اليت تلتمس املعلومات من فريق التقييم ، ]29/12إىل املقرر  وإذ يشري

 [،يق تقييم اآلاثر البيئيةالتكنولوجي واالقتصادي وفريق التقييم العلمي وفر 
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وفريق تقييم اآلاثر البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي    العلمييطلب إىل فريق التقييم  أن   -1
كانون    31وأن تقدمها إىل األمانة حبلول  2018تقاريرها الصادرة عن العام  2022أن حتدث يف العام 

، وأن  2023اجتماع األطراف يف العام و لكي ينظر فيها الفريق العامل املفتوح العضوية  2022األول/ديسمرب 
، مع اإلشارة إىل أنه ينبغي على األفرقة أن تواصل تبادل 2023نيسان/أبريل  30تقريرا  جتميعيا  حبلول تقدم 

من   ،مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة جبميع القطاعات والبدائل أثناء عملية إعداد تقارير كل فريق منها  ،املعلومات
 أجل توفري معلومات شاملة لألطراف يف بروتوكول مونرتايل؛ 

يطلب إىل أفرقة التقييم توجيه نظر األطراف إىل أي تطورات هامة ترى أهنا تستحق توجيه  أن  -2
 ؛ 4/13النظر إليها، وفقا  للمقرر 

إىل   ،تقييما  ألحدث املعلومات العلمية 2022للعام أن يتضمن تقرير فريق تقييم اآلاثر البيئية  -3
وزون، مبا يف ذلك تفاعالهتا مع املناخ واألشعة  جانب التوقعات والسيناريوهات املستقبلية عن التغريات يف طبقة األ

 عن املواد اخلاضعة للرقابة ونواتج تفككها، فيما يتعلق مبا يلي: فوق البنفسجية، فضال  
اآلاثر املرتتبة على الغالف األحيائي والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك   ( أ)

 ة والدورات العاملية؛الكيميائي - اجليولوجية – عمليات احليويةالدورات 
 اآلاثر الضارة على صحة البشر؛  (ب)
اآلاثر االجتماعية واالقتصادية، مثل تلك املرتتبة على خدمات النظم اإليكولوجية والزراعة   ( ج)

والضرر الذي يلحق ابملواد، مبا يف ذلك من التشييد والنقل واالستخدامات الفولطاضوئية واجلسيمات 
 البالستيكية البحرية الدقيقة؛

 على ما يلي: 2022ن يشتمل تقرير فريق التقييم العلمي لعام  أ -4
 تقييم حالة طبقة األوزون وتطّورها يف املستقبل؛  ( أ)
سرتاتوسفري عامليا  ويف املنطقتني القطبيتني ولثقب األوزون فوق منطقة  تقييم ألوزون اال (ب)

 الشتاء/الربيع والتغريات املتوقّعة يف هذه الظواهر؛أنتاركتيكا واستنفاد األوزون يف املنطقة القطبية الشمالية يف 
تقييم االجتاهات يف الغالف اجلوي النبعااثت الغازات النزرة ذات األمهية لربوتوكول  ( ج)

مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، ووفرة تلك الغازات ومصريها، وال سيما املواد اخلاضعة للرقابة  
مقارنة بني التقديرات املنطلقة من القاعدة إىل القمة وتقديرات القمة ذلك أن يشمل ونواتج تفككها، وينبغي 

 إىل القاعدة هلذه االنبعااثت؛
تقييم االتساق مع األرقام املبلغ عنها إلنتاج واستهالك تلك املواد، وأتثرياهتا احملتملة على  (د)

 حالة طبقة األوزون والغالف اجلوي وتغري املناخ؛
سرتاتوسفري وتغري املناخ، مبا يف ذلك ت املتبادلة بني تغريات أوزون االتقييم التفاعال (ه)

 السيناريوهات املستقبلية احملتملة بشأن األوزون واآلاثر املناخية؛ 
التعريف والتحديد، حيثما أمكن، ألي مسائل أخرى، مبا يف ذلك املسائل اجلديدة ذات  ( و)

 ينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونرتايل؛ األمهية ابلنسبة لطبقة األوزون وأهداف اتفاقية في
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املعلومات ذات الصلة بشأن حبوث إدارة اإلشعاع الشمسي، حيثما يكون ذلك مهما   ( ز)
 .سرتاتوسفريلطبقة أوزون اال

 تقديرا  وتقييما  للمواضيع التالية:  2022أن يدرج فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي يف تقريره عن العام   -٥
قين يف قطاعي اإلنتاج واالستهالك عند االنتقال إىل البدائل واملمارسات اجملدية التقدم الت ( أ)

تقنيا  واقتصاداي  واملراعية للمناخ واملستدامة اليت تقضي على انبعااثت املواد اخلاضعة للرقابة يف الغالف اجلوي أو  
 تقلل منها إىل أدىن حد ممكن؛ 

املواد اخلاضعة للرقابة وإزالتها يف مجيع القطاعات    لتخفيض  واقتصاداي    اخليارات اجملدية تقنيا   (ب)
 املعنية، مع مراعاة أدائها العام، مبا يف ذلك كفاءة استخدام الطاقة؛  

شمل تلك  مبا ي حالة الكميات املكدسة، مبا يف ذلك خمزوانت املواد اخلاضعة للرقابة، و  ( ج)
رجة، واخليارات املتاحة للقضاء عليها الكميات املكدسة اليت تستبقى ألغراض االستخدامات الضرورية واحل

 وجتنب انبعااثهتا إىل الغالف اجلوي؛
ما  من بروتوكول مونرتايل في ٥من املادة   1التحدايت اليت تواجه األطراف العاملة ابلفقرة  (د)

حلفاظ على التخلص النهائي الذي اب ما يتعلقو  ،لتخلص التدرجيي مما تبقى من املواد اخلاضعة للرقابةاب يتعلق
عن التحدايت اليت تواجه مجيع األطراف فيما يتعلق ابستخدامات املواد األولية وعمليات  أجنز ابلفعل، فضال  

 اإلنتاج الثانوي من أجل منع االنبعااثت؛
أثر التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة والتخفيض التدرجيي  (ه)

 لتنمية املستدامة.ملركبات الكربون اهليدروفلورية على ا
/]دال[: ]االختصاصات ومدونة قواعد السلوك واملبادئ التوجيهية بشأن اإلفصاح 31مشروع املقرر  -دال

وتضارب املصاحل لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة  
فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية  [ ]تنظيم ات الرتشيح هلاعمليو التابعة له[ ]

 واهليئات الفرعية[ 
 قدمه الفريق غري الرمسي 

 إن االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يقرر، 
أبمهية الدور الذي يقوم به فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات  إذ يقر

ة له، يف تقدمي التقييمات واملعلومات العلمية والتقنية املستقلة، اليت ساعدت األطراف على التوصل الفرعية التابع
 إىل قرارات مستنرية،

، الذي اعتمدت فيه األطراف تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل املتعلق ابملواد  28/1إىل املقرر    إذ يشريو 
من مركبات الكربون اهليدروفلورية، وإذ يعرتف ابلتحدايت املستنفدة لطبقة األوزون بشأن التخلص التدرجيي 

 املقبلة املتعلقة بتنفيذ تعديل كيغايل، من قبيل كفاءة الطاقة، واملنافع املناخية والسالمة، 
، الذي حددت فيه األطراف االختصاصات ومدونة قواعد السلوك 8/ 24إىل املقرر  إذ يشري أيضا  و ]

واملبادئ التوجيهية بشأن اإلفصاح وتضارب املصاحل لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية 
 واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له،[
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ه األطراف إىل استعراض اختصاصات الفريق وتكوينه ، الذي دعت في30/1٥ابملقرر  وإذ حييط علما  
 وتوازنه وجماالت خرباته وعبء عمله،

األطراف على اتباع اختصاصات الفريق والتشاور مع   حثالذي  30/16ابملقرر  وإذ حييط علما  أيضا  
 يق،الرؤساء املشاركني والرجوع إىل مصفوفة اخلربات املطلوبة قبل تقدمي ترشيحات للتعيني يف الفر 

أن يؤكد جمددا  على أمهية اختصاصات فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، وعلى وجه   - 1]
 املتعلقة ابملبادئ التوجيهية للرتشيحات؛[  24/8ملقرر ارفق  ممن  9-2اخلصوص الفقرة 

]أن يطلب إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي تقدمي موجز لإلجراءات املتخذة  -مكررا   1
ألعضاء والرؤساء املشاركني للفريق[  ا‘ تعيني  2‘ الرتشيح ]و’ 1، مع اإلشارة بوجه خاص إىل ’ 24/8ا  ابملقرر  تقيد

‘ اهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له، ابلتشاور الكامل  4‘ تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية التابعة له و’ 3و’ 
مبا  ،‘ االستبدال6’ ‘ إهناء التعيني؛ و٥وكذلك ’  ،املعنيةواالتفاق مع مسؤويل التنسيق الوطين لكل من األطراف 

لوحظت يف مواجهة ذلك التقيد، إن وجدت، وذلك يف التقرير املرحلي السنوي،   اليت يف ذلك القيود واملعوقات 
 لكي تنظر فيه األطراف؛[

واهليئات الفرعية  أن يطلب إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية  -2
املؤقتة التابعة له أن ]تكفل[ ]تستخدم[ إجراءات واضحة وشفافة الختيار اخلرباء، عن طريق مجلة أمور منها اتباع 

عن ]تقدمي[ ]نشر[ مصفوفة مفصلة من اخلربات الالزمة    املبادئ التوجيهية واملعايري املوضوعية لتعيني اخلرباء، فضال  
]، مبا يف ذلك ذكر اخلربات ق ويف جلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له  واخلربات املتاحة يف الفري

إىل جانب أمساء األعضاء وانتماءاهتم هبدف تيسري تقدمي األطراف للرتشيحات املناسبة، مع مراعاة التوازن اجلغرايف 
ديدة املتعلقة بتعديل كيغايل، من قبيل كفاءة الطاقة،  واجلنساين، ابإلضافة إىل اخلربة الالزمة ملعاجلة القضااي اجل

 ومعايري السالمة واملنافع املناخية[.
]أن يطلب إىل األطراف، عند ترشيح اخلرباء للفريق وجلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية  -3

ف اة هبا من أجل تيسري تقدمي األطر املؤقتة التابعة له، أن تستخدم استمارة الرتشيح للفريق واملبادئ التوجيهية املرتبط
للرتشيحات ]املناسبة[ ]ذات الصلة[، مع مراعاة التوازن اجلغرايف واجلنساين، ابإلضافة إىل اخلربة الالزمة ملعاجلة  

 القضااي اجلديدة املتعلقة بتعديل كيغايل، من قبيل كفاءة الطاقة، ومعايري السالمة واملنافع املناخية؛[
وأن تتيح   ،أمانة األوزون إاتحة استمارات الرتشيح على موقعها الشبكي]أن يطلب إىل  -4

حة ألعضاء الفريق على بواابت االجتماع من أجل تيسري االستعراضات  االستمارات اليت قدمتها األطراف املرشِّّ
 واملناقشات اليت جتريها األطراف بشأن الرتشيحات املقرتحة؛[ 

ن إجراء املشاورات مع الرؤساء املشاركني يف الفريق  ]أن يطلب إىل الطرف املعين التأكد م -٥
 واألطراف املهتمة قبل تقدمي الرتشيحات.[
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استعراض اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ  /]هاء[: 31مشروع املقرر  -هاء
 بروتوكول مونرتايل وتكوينها وتوازهنا والتمثيل العادل لألطراف فيها 

 ينيا والبوسنة واهلرسك ابسم منطقة أورواب الشرقية ووسط آسياأرمقدمته  
 ، يقرر إن االجتماع احلادي والثالثني لألطراف 
من اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول   1أنه، وفقا  للفقرة    إذ يالحظ  

، فقد أنشئت اللجنة 19/11و 16/38و  9/16مونرتايل، بصيغتها اليت عدلتها اجتماعات األطراف يف املقررات 
حمددة ومبادئ توجيهية وترتيبات   التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف من أجل وضع ورصد تنفيذ سياسات تشغيلية

 مبا يف ذلك إنفاق املوارد بغرض حتقيق أهداف الصندوق املتعدد األطراف يف إطار اآللية املالية، ،إدارية
ابحلق املتساوي جلميع اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة من الدول األعضاء يف املشاركة يف  وإذ يسلم  

حمددة، ومبادئ توجيهية، وترتيبات إدارية، ويف وضع معايري األهلية للمشاريع  وضع ورصد تنفيذ سياسات تشغيلية  
 واملبادئ التوجيهية لتنفيذ األنشطة اليت يدعمها الصندوق املتعدد األطراف،

لضمان التمثيل   16/38الفرص اليت يتيحها االجتماع السادس عشر لألطراف مبوجب املقرر وإذ يقدر  
اللجنة التنفيذية لألطراف من منطقة أورواب الشرقية ووسط آسيا، مما يسمح لألطراف من تلك اجلغرايف العادل يف 

 املنطقة ابملشاركة يف أعمال اللجنة التنفيذية مرة كل أربع سنوات على أساس مبدأ تناوب املقاعد، 
الفعلي لألطراف   ال يوفر، مع ذلك، التمثيل العادل  16/38أبن الرتتيب املنصوص عليه يف املقرر  وإذ يقر   

 من منطقة أورواب الشرقية ووسط آسيا،
من اختصاصات اللجنة التنفيذية، ابلصيغة اليت عدهلا االجتماع التاسع لألطراف يف   2أن يعدل الفقرة  

 ليكون نصها كما يلي: 16/ 9املقرر 
من   ٥من املادة  1تتألف اللجنة من مثانية أطراف من جمموعة األطراف العاملة ابلفقرة  - 2”

ومثانية أطراف من جمموعة األطراف غري العاملة هبا. وختتار كل جمموعة أعضاءها يف اللجنة التنفيذية.   ،الربوتوكول
على النحو التايل: مقعدان لألطراف من  ٥من املادة  1وختصص مثانية مقاعد جملموعة األطراف العاملة ابلفقرة 

آسيا واحمليط اهلادئ، ومقعدان لألطراف من منطقة أمريكا الالتينية    املنطقة األفريقية، ومقعدان لألطراف من منطقة 
والبحر الكارييب، ومقعد واحد ُيشغل ابلتناوب من املناطق املذكورة سابقا ، ومقعد واحد لألطراف من منطقة أورواب 

 الشرقية ووسط آسيا. ويتعني أن يقر اجتماع األطراف اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية.“
/]واو[: الطلب الذي قدمته أذربيجان لكي ُتدرج ضمن األطراف اليت ينطبق عليها  31شروع املقرر م -واو

من   ٤و 2اجلدول الزمين للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، على النحو املبني يف الفقرتني 
 ايء من بروتوكول مونرتايل 2املادة 

 قدمته أذربيجان 
 االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يقرر، إن 

أن تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون دخل حيز النفاذ   إذ يالحظ 
 ، 2019كانون الثاين/يناير   1يف 
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ايء يف املادة  2من املادة  4و 2، اليت تنص على أن الفقرتني 28/2من املقرر  1إىل الفقرة  وإذ يشري 
 وأوزبكستان وبيالروس وطاجيكستان وكازاخستان،األوىل من التعديل تنطبقان على االحتاد الروسي  

أن يُدرج أذربيجان ضمن األطراف اليت ينطبق عليها اجلدول الزمين للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون 
 ايء من بروتوكول مونرتايل.   2من املادة  4و 2اهليدروفلورية، على النحو املبني يف الفقرتني 

 مؤقتةمشاريع مقررات  -اثلثاا 
  حالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل ]ألف ألف[:/31مشروع املقّرر ] -ألف

 ألطراف يقرر: الثالثني لاحلادي و  االجتماعإن 
طرفا  على تعديل كيغايل  [  --]، صدق  2019[ تشرين الثاين/نوفمرب  8أن يالحظ أنه، حبلول ] -  1

 ؛  أو وافق عليه أو قبلهلربوتوكول مونرتايل 
تعديل كيغايل  النظر يف التصديق على بعد على تقم بذلكأن حيث مجيع األطراف اليت مل  -  2

 .الواسعة وحتقيق أهداف التعديلاملشاركة من أجل كفالة ، املوافقة عليه أو قبوله  لربوتوكول مونرتايل، أو
 [: التقارير املالية وامليزانيات لربوتوكول مونرتايلابء ابء]/ 31مشروع املقّرر  -ابء

 : لألطراف يقرر الثالثنياحلادي و  إن االجتماع
ربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة وامليزانيات للتقارير املالية املتعلق اب 20/ 30إىل املقرر  إذ يشري 

 لطبقة األوزون،
لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة  للصندوق االستئماينابلتقرير املايل  علما  وإذ حييط 

 ،(1) 8201السنة املالية  عناألوزون 
من أجل التنفيذ الفعال  ا  أساسي مكمِّّال   ا  نصر ابعتبارها ع لألطراف الطوعية ابملسامهاتيعرتف  وإذ

 لربوتوكول مونرتايل،
 إدارة مالية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل،لعملها املتسم ابلكفاءة يف    األمانة  مبواصلة  وإذ يرّحب

  لعام  ابمليزانية اإلرشاديةحييط علما   أن  و ،  2020للعام  [  دوالر  --]  البالغةيزانية  املأن يوافق على   -  1
 ؛(2)لألطراف يف بروتوكول مونرتايل الثالثنياحلادي و تقرير االجتماع ل[ --]لنحو املبنيَّ يف املرفق على ا، 1202

وأن حييط ، 2020 للعام[ دوالر --أن يوافق على املسامهات اليت ستدفعها األطراف وقدرها  -  2
احلادي تقرير االجتماع ل[ --]، على النحو املبني يف املرفق 2021 للعام [ دوالر --علما  ابملسامهات البالغة 

 لألطراف؛ الثالثنيو 
يف املرفق   2021 للعامواملسامهات اإلرشادية  2020 للعامأن تُدرَج مسامهات فرادى األطراف  -  3

 لألطراف؛ الثالثنياحلادي و تقرير االجتماع ل]××[ 

 
(1)  UNEP/OzL.Pro.31/5 . 
(2)  UNEP/OzL.Pro.31/[--] . 
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يف املائة من امليزانية  1٥احتياطي رأس مال عامل مبستوى  أنه سُيحاَفظ علىأن يؤكد جمددا   -  4
، مع مالحظة أن احتياطي رأس املال  تغطية النفقات النهائية يف إطار الصندوق االستئماينيف  السنوية الستخدامه  
 ؛ احلايلرصيد النقدية العامل سيؤخذ من 

أصحاب املصلحة على املسامهة ماليا  وبوسائل أخرى ملساعدة أعضاء   من  ها وغري أن يشجع األطراف   -  ٥
 ؛اليت تنفذ يف إطار بروتوكول مونرتايل واصلة املشاركة يف أنشطة التقييمأفرقة التقييم الثالثة وهيئاهتا الفرعية لكفالة م

  ، السابقة  والسنوات  2019  العاممسامهاته عن    بدفعمن األطراف  يعرب عن تقديره لقيام عدد  أن   - 6
لى تسديد اشرتاكاهتا غري املدفوعة واشرتاكاهتا املستقبلية على الفور  األطراف اليت مل تقم بذلك عحيّث أن و 

 وابلكامل؛ 
أن يطلب إىل األمني التنفيذي الدخول يف مناقشات مع أي طرف مل يسدد اشرتاكاته ملدة سنتني  - 7

  الثاينيطلب إليه أيضا  أن يقدم تقريرا  لالجتماع  أن  املسألة، و أو أكثر من أجل إجياد وسيلة للمضي حنو حل هذه  
 والثالثني لألطراف عن نتائج تلك املناقشات، لتمكني األطراف من مواصلة النظر يف كيفية معاجلة هذه املسألة؛

أن  إىل األمني التنفيذي أن يواصل تقدمي معلومات منتظمة عن املسامهات املخصصة، و   يطلبأن   - 8
لك املعلومات، عند االقتضاء، يف مقرتحات امليزانية للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل من أجل تعزيز  يدرج ت

 الشفافية فيما يتعلق ابإليرادات والنفقات الفعلية للصندوق االستئماين؛
 2020العام  أن يطلب إىل األمانة ضمان االستخدام الكامل لتكاليف دعم الربامج املتاحة هلا يف   -9

 تسىن هلا ذلك؛ي  حنيويف السنوات التالية، وأن تعوض هذه التكاليف من البنود اإلدارية الواردة يف امليزانية املعتمدة،  
املبالغ  إىل يف التقارير املالية القادمة للصندوق االستئماين  تشري يطلب أيضا  إىل األمانة أن  أن - 10

 الستئماين؛ يف الصندوق ااملسامهات وإىل حالة النقدية احلاضرة 
استنادا    2022و  2021أن يطلب إىل األمني التنفيذي إعداد ميزانيتني وبرانجمي عمل للعامني  - 11

 ؛إىل االحتياجات املتوقعة
أن يشدد على ضرورة التأكد من أن امليزانيات املقرتحة واقعية ومتثل األولوايت املتفق عليها جلميع  - 12

 . جل املساعدة على ضمان استدامة واستقرار الصندوق والرصيد النقدي، مبا يف ذلك االشرتاكاتاألطراف من أ
 [: عضوية جلنة التنفيذ جيم جيم ]/ 31مشروع املقرر  -جيم

 : لألطراف يقرر الثالثنياحلادي و  إن االجتماع
عدم االمتثال لربوتوكول  أن يالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت هبا جلنة التنفيذ يف إطار إجراء   - 1

 ؛  2019مونرتايل يف عام 
كأعضاء    وغينيا بيساو واململكة العربية السعودية وتركيا  وابراغواي  االحتاد األورويب مركز يؤكد  أن  -  2

يف اللجنة ملدة عامني اعتبارا   أعضاء   ---و  ---و  ---و  --- و  ---يف اللجنة ملدة عام آخر، واختيار 
 ؛2020  ين/ينايركانون الثا  1من 

كنائب  (  -----) -----للعمل كرئيس و (-----) -----أن حييط علما  ابختيار   -  3
 . 2020كانون الثاين/يناير   1لفرتة سنة واحدة تبدأ يف  لرئيس اللجنة التنفيذية
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 [: عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  دال دال]/ 31مشروع املقرر  -دال
 : لألطراف يقرر احلادي والثالثنيإن االجتماع 

أن حييط علما  مع التقدير ابألعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  -  1
 ؛ 2019لتنفيذ بروتوكول مونرتايل مبساعدة من أمانة الصندوق يف عام 

  أعضاء    ---- و  ---- و   ----و   -----و   -----و   -----و  ----- يقّر اختيار   أن   -  2
  -----و  ----- من الربوتوكول، واختيار ٥من املادة  1لفقرة ابيف اللجنة التنفيذية ميثلون األطراف العاملة 

 ، وذلكتلك الفقرةبميثلون األطراف غري العاملة    أعضاء    -----و  -----و  -----و   -----و  ----- و
 ؛ 2020كانون الثاين/يناير   1اعتبارا  من  واحد ملدة عام

انئبا  لرئيس اللجنة  ( -----) -----رئيسا  و ( -----) ----- ختيار حييط علما  ابأن  -  3
 . 2020كانون الثاين/يناير    1اعتبارا  من  واحد ملدة عام ، وذلكالتنفيذية

 [: الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايلهاء هاء]/31مشروع املقرر   -هاء
 : لألطراف يقرر الثالثنياحلادي و  إن االجتماع

كرئيسني مشاركني للفريق العامل    (-----)  ----- و( -----)  -----أن يصادق على اختيار 
 . 2020يف عام  فتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايلامل

 لألطراف يف بروتوكول مونرتايل  والثالثون الثان [: االجتماع واو واو]/ 31مشروع املقرر  -واو
 :لألطراف يقرر الثالثني احلادي  إن االجتماع

 [.2020يف تشرين الثاين/نوفمرب    ----لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف    والثالثون  الثايند االجتماع  أن يُعقَ 
 _____ _____ 


