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االجتماع احلادي والثالثون لألطراف يف
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة
لطبقة األوزون
روما 8-4 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2019

املقررات اليت اعتمدها االجتماع احلادي والثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل
إن االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يقرر ما يلي:

املقرر  :1/31اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ
ّ
بروتوكول مونرتايل للفرتة 2023-2021
إذ يشري إىل املقررات اليت اختذهتا األطراف بشأن االختصاصات السابقة لدراسات جتديد موارد الصندوق
املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل،
وإذ يشري أيضاً إىل املقررات اليت اختذهتا األطراف بشأن التجديدات السابقة ملوارد الصندوق املتعدد األطراف،
 - 1أن يطلب إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي أن يعد تقريراً لتقدميه إىل االجتماع الثاين
والثالثني لألطراف ،وأن يقدمه عن طريق الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين واألربعني ،لتمكني
االجتماع الثاين والثالثني لألطراف من اعتماد مقرر بشأن املستوى املالئم لتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف
للفرتة 2023-2021؛
 - 2وأنه ،عند إعداد التقرير املشار إليه يف الفقرة  1من هذا املقرر ،ينبغي على الفريق أن يضع يف
اعتباره مجلة أمور ،منها ما يلي:
(أ) مجيع تدابري الرقابة واملقررات ذات الصلة ،اليت وافقت عليها األطراف يف بروتوكول مونرتايل واللجنة
التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف ،مبا يف ذلك املقرر  2/28واملقررات اليت اختذها االجتماع احلادي والثالثون
لألطراف واللجنة التنفيذية يف اجتماعها اخلامس والثمانني واالجتماعات السابقة له ،مادامت تلك املقررات تستلزم
مصروفات من الصندوق املتعدد األطراف أثناء الفرتة 2023-2021؛
(ب) ضرورة مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض واملنخفض للغاية؛
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(ج) ضرورة ختصيص املوارد لتمكني مجيع األطراف العاملة ابلفقرة  1من املادة  ٥من بروتوكول مونرتايل
(األطراف العاملة ابملادة  )٥من حتقيق االمتثال للمواد من  2ألف إىل  2ايء من بروتوكول مونرتايل أو احملافظة
على ذلك االمتثال ،مع مراعاة املقرر  6/19الصادر عن اجتماع األطراف ،والتخفيضات وااللتزامات املمتدة اليت
تعهدت هبا األطراف العاملة ابملادة  ٥يف إطار خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية
فلورية واملقرر  ،2/28على أن يوفر الفريق يف تقريره التكميلي املعلومات أو اإليضاحات اليت يطلبها أي طرف
فيما يتعلق بتخصيص املوارد؛
(د) املقررات والقواعد واملبادئ التوجيهية اليت توافق عليها اللجنة التنفيذية يف اجتماعها اخلامس
والثمانني وكافة االجتماعات السابقة له ،يف حتديد أهلية املشاريع االستثمارية وغري االستثمارية للتمويل؛
(ه) ضرورة ختصيص املوارد لألطراف العاملة ابملادة  ٥لكي متتثل لتعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل ،مبا
يف ذلك إلعداد خطط التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ( )HFCsوتنفيذها إذا لزم األمر ،وميكن أن
تشمل تلك اخلطط األنشطة املبكرة يف قطاع خدمات الصيانة/املستعملني النهائيني من أجل االمتثال لتعديل كيغايل
من خالل معاجلة ارتفاع معدل النمو يف استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية؛
(و) ضرورة ختصيص املوارد للبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض من أجل بدء استخدام بدائل
مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي ،وللحفاظ على
كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع خدمات الصيانة/املستعملني النهائيني ،وذلك وفقاً للمقررات اليت تتخذها اللجنة
التنفيذية يف هذا الصدد؛
(ز) ثالثة سيناريوهات متثل املستوايت املختلفة احملتملة للتصديق علي تعديل كيغايل عند تقدير
احتياجات التمويل للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية؛
(ح) تكلفة دعم عدد حمدود من املشاريع املستقلة للتحول عن استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية،
وفقاً للفقرة  4من املقرر ٥/30؛
 - 3أن يقدم الفريق أرقاماً إرشادية للموارد اليت يتضمنها التمويل املقدر الالزم للتخلص التدرجيي من
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،واليت ميكن ربطها بتمكني األطراف العاملة ابملادة  ٥من التحول مباشرة من
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل استخدام البدائل ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار
العاملي ،مع مراعاة القدرة على إحداث االحرتار العاملي واستخدام الطاقة واألمان وغريها من العوامل ذات الصلة.
وينبغي توفري األرقام اإلرشادية جملموعة من السيناريوهات النموذجية ،مبا يف ذلك سيناريو بلد يستهلك كميات
منخفضة وبلد يصنع كميات صغرية وبلد يصنع بكميات متوسطة؛
 - 4وأنه ،لدى إعداد التقرير ،ينبغي أن جيري الفريق مشاورات واسعة النطاق تشمل مجيع املعنيني من
األشخاص واملؤسسات ،ويطَّلع على سائر مصادر املعلومات ذات الصلة اليت تعترب مفيدة؛
 - ٥وأن الفريق ينبغي أن يسعى جاهداً إىل إمتام التقرير يف وقت مناسب مي ّكنه من توزيعه على مجيع
األطراف قبل شهرين من االجتماع الثاين واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية؛
 - 6وأن يقدم الفريق أرقاماً إرشادية للفرتتني  2026-2024و 2029-2027هبدف املساعدة يف
حتديد مستوى متويل مستقر وكاف ،على أن يتم حتديث تلك األرقام يف الدراسات املقبلة لتجديد املوارد.
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املقرر  :2/31اجملاالت احملتملة للرتكيز عليها يف تقارير عام  2022اليت تصدر كل أربع سنوات عن
فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي
إذ يالحظ مع ابلغ التقدير العمل املمتاز واملفيد الذي أداه أعضاء فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر
البيئية ،وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وزمالؤهم يف مجيع أحناء العامل يف إعداد تقاريرهم لتقييم العام ،2018
وال سيما اجلهود املبذولة لتلخيص الكميات اهلائلة من املعلومات ذات الصلة ووضعها يف شكل موجز وقابل للفهم
حيسن إمكانية استخدامها من جانب مقرري السياسات،
 -1أن يطلب إىل فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي
أن تعد تقارير تقييم رابعية السنوات وتقدمها إىل األمانة حبلول  31كانون األول/ديسمرب  2022لكي ينظر فيها
الفريق العامل املفتوح العضوية واجتماع األطراف يف العام  ،2023وأن تقدم تقريراً جتميعياً حبلول  30نيسان/أبريل
 ،2023مع اإلشارة إىل أنه ينبغي على األفرقة أن تواصل تبادل املعلومات أثناء عملية إعداد تقارير كل فريق منها
بغرض جتنب ازدواجية العمل ومن أجل توفري معلومات شاملة لألطراف يف بروتوكول مونرتايل؛
 -2أن يطلب إىل أفرقة التقييم أن تلفت انتباه األطراف إىل أي تطورات هامة ترى أهنا جديرة
ابملالحظة ،وفقاً للمقرر 13/4؛
 -3أن يشجع أفرقة التقييم على أن تشرك على حنو وثيق العلماء املعنيني من األطراف العاملة ابملادة
 ٥هبدف تعزيز التوازن اجلنساين واإلقليمي قدر إمكاهنم أثناء إعداد التقرير؛
 -4أن يطلب إىل فريق تقييم اآلاثر البيئية ،عند إعداد تقريره التقييمي لعام  ،2022أن يوجه انتباهاً
خاصاً إىل أحدث املعلومات العلمية إىل جانب التوقعات والسيناريوهات املستقبلية لتقييم أثر تغريات طبقة األوزون
واألشعة فوق البنفسجية وتفاعلها مع النظام املناخي ،فضالً عن آاثر نواتج تفكك املواد اخلاضعة للرقابة وبدائلها،
على ما يلي:
(أ) الغالف األحيائي والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،مبا يف ذلك دورات العمليات احليوية -
اجليولوجية  -الكيميائية والدورات العاملية؛
(ب) صحة البشر؛
(ج) خدمات النظم اإليكولوجية والزراعة واملواد ،مبا يف ذلك من التشييد والنقل واالستخدامات
الفولطاضوئية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة؛
 -٥أن يشتمل تقرير فريق التقييم العلمي لعام  2022على ما يلي:
(أ)

وتطورها يف املستقبل؛
تقييم حالة طبقة األوزون ّ

(ب) تقييم ألوزون االسرتاتوسفري عاملياً ويف املنطقتني القطبيتني ،مبا يشمل ثقب األوزون فوق منطقة
أنتاركتيكا واستنفاد األوزون يف املنطقة القطبية الشمالية يف الشتاء/الربيع والتغريات املتوقّعة يف هذه الظواهر؛
(ج) تقييم الجتاهات الغالف اجلوي ابلنسبة لالنبعااثت املستنتجة تنازلياً (من القمة إىل القاعدة)
للغازات النزرة ذات األمهية لربوتوكول مونرتايل ووفرة تلك الغازات ومصريها ،وال سيما املواد اخلاضعة للرقابة وغريها
من املواد ذات األمهية لطبقة األوزون ،وينبغي أن يشمل ذلك مقارنة بني التقديرات املنطلقة من القاعدة إىل القمة
وتقديرات القمة إىل القاعدة هلذه االنبعااثت ،وذلك هبدف معاجلة املصادر اجملهولة لالنبعااثت واالختالفات بني
االنبعااثت املبلغ عنها من جهة والرتكيزات اجلوية املالحظة من جهة أخرى؛
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(د) تقييم االتساق مع األرقام املبلغ عنها إلنتاج واستهالك تلك املواد ،وأتثرياهتا احملتملة على حالة
طبقة األوزون مبا يف ذلك تفاعلها مع النظام املناخي؛
(ه) تقييم التفاعالت املتبادلة بني تغريات أوزون االسرتاتوسفري والنظام املناخي ،مبا يف ذلك
السيناريوهات احملتملة للسياسات املستقبلية فيما يتعلق ابستنفاد األوزون واآلاثر املناخية املرتتبة عليها؛
(و) التعريف والتحديد املبكر ،حيثما أمكن ،ألي مسائل أخرى ذات أمهية ابلنسبة لطبقة األوزون
والنظام املناخي مبا يتوافق مع أهداف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونرتايل؛
(ز)

االسرتاتوسفري؛
مونرتايل؛

تقييم للمعلومات واألحباث املتعلقة إبدارة اإلشعاع الشمسي وأتثرياته احملتملة على طبقة أوزون

(ح) املعلومات ذات الصلة بشأن املواد اليت يكشف عن وجودها حديثاً واليت تتسم ابألمهية لربوتوكول
-6

أن يدرج فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي يف تقريره عن العام  2022تقديراً وتقييماً للمواضيع التالية:

(أ) التقدم التقين يف قطاعي اإلنتاج واالستهالك عند االنتقال إىل البدائل واملمارسات املستدامة
واجملدية تقنياً واقتصادايً اليت تلغي استخدام املواد اخلاضعة للرقابة يف كافة القطاعات أو تقلل منه إىل أدىن حد
ممكن؛
(ب) حالة الكميات املكدسة واملخزوانت من املواد اخلاضعة للرقابة واخليارات املتاحة إلدارهتا حبيث
يتم جتنب انبعااثهتا إىل الغالف اجلوي؛
(ج) التحدايت اليت تواجه مجيع األطراف يف بروتوكول مونرتايل يف تنفيذ التزامات بروتوكول مونرتايل
واإلبقاء على املنجزات اليت حتققت ابلفعل يف التخلص النهائي ،وال سيما تلك املتعلقة ابلبدائل وتكنولوجيا
االستبدال ،ويشمل ذلك التحدايت اليت تواجهها األطراف فيما يتعلق ابستخدامات املواد األولية وعمليات اإلنتاج
الثانوي من أجل منع االنبعااثت ،واخليارات اجملدية تقنياً واقتصادايً اليت حيتمل اتباعها من أجل التصدي لتلك
التحدايت؛
(د) أثر التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة والتخفيض التدرجيي ملركبات
الكربون اهليدروفلورية على التنمية املستدامة؛
(ه) التقدم التقين يف تطوير بدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية املناسبة لالستخدام يف البلدان ذات
درجات احلرارة احمليطة العالية ،وال سيما فيما يتعلق ابلسالمة والكفاءة يف استخدام الطاقة.

املقرر  :3/31االنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري 11-والعمليات املؤسسية
اليت يتعني حتسينها من أجل تعزيز فعالية تنفيذ وإنفاذ بروتوكول مونرتايل
إذ يشري إىل املقرر  3/30بشأن االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان (مركب الكربون
الكلوروفلوري )11-وال سيما التكليف الوارد فيه لفريق التقييم العلمي أبن يزود األطراف يف العام 2020
ابملعلومات اإلضافية يف ذلك الصدد،
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وإذ يشري أيضاً إىل املقرر  7/14بشأن رصد االجتار يف املواد املستنفدة لألوزون ومنع االجتار غري املشروع
يف املواد املستنفدة لألوزون ،الذي طلب إىل األطراف يف الفقرة  7منه أن تبلغ أمانة األوزون عن احلاالت املثبتة
لالجتار غري املشروع،
وإذ أيخذ يف االعتبار املعلومات اليت قدمها فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وفريق التقييم العلمي
بشأن انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 11-ومصادرها احملتملة ،وأن األطراف ال تزال تشعر ابلقلق إزاء
اآلاثر اليت ترتتب على طبقة األوزون من تلك االنبعااثت،
وإذ حييط علماً بتقرير الندوة الدولية عن الزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري-
 ،11واليت عقدت يف آذار/مارس ،2019
وإذ حييط علما أيضاً ابلوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38بشأن الوضع احلايل للرصد واإلبالغ
والتحقق ونظم الرتخيص واحلصص القابلة لإلنفاذ ،اليت أحالتها اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف إىل
األطراف لكي تنظر فيها،
وإذ يعرب عن تقديره للمعلومات اليت قدمتها األطراف إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ،وإىل
الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني ،وإىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف للمساعدة
يف املزيد من التحليل لالنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري ،11-وال سيما املعلومات الواردة
يف الوثيقة ،UNEP/OzL.Pro.31/INF/9
وإذ حييط علماً ابلوثيقة اليت تتناول السبل املمكنة للتعامل مع اإلنتاج غري القانوين للمواد اخلاضعة للرقابة
واالجتار غري القانوين فيها يف إطار بروتوكول مونرتايل ،بصيغتها الواردة يف املرفق الثاين لتقرير جلنة التنفيذ مبوجب
إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل عن أعمال اجتماعها الثالث والستني(،)1
 -1أن يطلب إىل أي طرف تصله معلومات عن انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 11-تشري
إىل أن الطرف جتاوز املستوى األقصى املسموح به من إنتاج أو استهالك مركب الكربون الكلوروفلوري ،11-أن
يقدم إىل األمانة ،دون أتخري ال مربر له ،وصفاً للظروف احملددة اليت يعتربها سبباً لالنبعااثت غري املتوقعة من
مركب الكربون الكلوروفلوري11-؛
 -2أن يذكر األطراف بتحديث تقاريرها املقدمة مبوجب املادة  7إذا علمت ببياانت جديدة؛
 -3أن يذ ّكِّر األطراف ،متشياً مع الفقرة  1من املقرر  ،20/22أبن تبلغ عن مجيع إنتاجها من املواد
اخلاضعة للرقابة سواء كان متعمداً أو غري متعمد ،لكي يتسىن حساب اإلنتاج واالستهالك وفقاً للمادة  3من
الربوتوكول؛
 -4أن يشجع األطراف على اختاذ اخلطوات اليت تكفل أن املواد اخلاضعة للرقابة املنتجة كمواد
أولية لن توجه ألغراض أخرى غري استخدامات املواد األولية وال إىل اإلنتاج غري القانوين ملركب الكربون
الكلوروفلوري11-؛
 -٥أن يشجع مجيع األطراف على اختاذ اإلجراءات الالزمة للكشف عن احلاالت غري القانونية إلنتاج
واسترياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة ومنعها ،وذلك عن طريق ما يلي:
()1
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(أ) تنفيذ التزامات بروتوكول مونرتايل بطريقة تثبت فعاليتها يف الكشف عن اإلنتاج غري القانوين
للمواد اخلاضعة للرقابة ويف منع ذلك اإلنتاج؛
(ب) النظر يف تطبيق حظر وطين ،حسب االقتضاء ،على استخدام املواد اخلاضعة للرقابة قبل إجناز
التخلص التدرجيي منها أو بعده؛
(ج) إبالغ أمانة األوزون جبميع احلاالت املثبتة ابلكامل لالجتار غري القانوين يف املواد اخلاضعة للرقابة
من أجل تيسري تبادل املعلومات؛
(د) إبالغ أمانة األوزون ابلكيفية اليت جرت هبا معاجلة احلاالت اهلامة لإلنتاج واالسترياد والتصدير
بصورة غري قانونية ،وعن أسباهبا على حد علم األطراف ،وذلك من أجل تيسري تبادل املعلومات؛
 -6أن يذ ّكِّر األطراف أبن تكفل اإلدراج يف نظم الرتخيص جلميع الواردات والصادرات من املواد

اخلاضعة للرقابة واملوجهة الستخدامات املواد األولية واالستخدامات املعفاة؛

 -7أن يطلب إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي تزويد األطراف بتحديث للمعلومات املقدمة
عمالً ابلفقرة  2من املقرر  ،2/30وأن يقدم تقريراً هبذا الشأن إىل االجتماع الثاين والثالثني لألطراف ،مبا يف ذلك
أي معلومات مثبتة جديدة تتاح أيضاً عن العناصر التالية:
(أ)

حتليل ملخازن مركب الكربون الكلوروفلوري ،11-حسب املوقع اجلغرايف وقطاع السوق؛

(ب) الصالت القائمة بني مستوى إنتاج فلوريد اهليدروجني الالمائي ورابع كلوريد الكربون من جهة
واالنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري 11-من جهة أخرى؛
(ج) أنواع منتجات مركب الكربون الكلوروفلوري ،11-والتصرف يف أي من تلك املنتجات ،والفرص
والطرائق احملتملة لكشف تلك املنتجات واسرتداد مركب الكربون الكلوروفلوري 11-املرتبط هبا؛
(د) حتديد الدوافع احملتملة لإلنتاج ملركب الكربون الكلوروفلوري 11-والتجارة غري القانونية فيه،
مثل توافر البدائل اجملدية تقنياً واقتصادايً ملركب الكربون الكلوروفلوري 11-ومركب الكربون اهليدروكلوري
فلوري141-ب واستمرار فعاليتها.
 -8أن يطلب إىل فريق التقييم العلمي العمل مع مديري أحباث األوزون يف اجتماعهم املعقود يف عام
 2020من أجل حتديد الثغرات يف التغطية العاملية لوسائل الرصد اجلوي للمواد اخلاضعة للرقابة هبدف توفري
خيارات فيما يتعلق بسبل تعزيز هذا الرصد ،وكذلك حبث خيارات إعالم األطراف ابملعلومات األولية اليت تشري
إىل انبعااثت غري متوقعة من املواد اخلاضعة للرقابة ،وذلك لكي ينظر فيها االجتماع الثاين والثالثون لألطراف يف
بروتوكول مونرتايل ،ومؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه الثاين عشر الذي يُعقد يف العام 2020؛

 -9أن يدعو األطراف إىل تزويد أمانة األوزون يف أقرب وقت ممكن مبا يتاح من بياانت الرصد اجلوي
ملركب الكربون الكلوروفلوري 11-اليت تكون ذات صلة ابالنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري-
 ،11ويطلب إىل األمانة أن تتيح تلك البياانت الطالع األطراف.

املقرر  :4/31اإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  2020و2021
إذ يالحظ مع التقدير األعمال اليت قام هبا فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلنة اخليارات التقنية
لربوميد امليثيل التابعة له،
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وإذ يالحظ أن أعداداً كبرية من القطاعات انتقلت بشكل فعال إىل بدائل وأنه جرى حتديد بدائل جمدية
تقنياً واقتصادايً جلميع التطبيقات تقريباً خبالف تطبيقات بروميد امليثيل يف احلجر وعمليات ما قبل الشحن،
وإذ يقرّ ابلتخفيضات الكبرية اليت حققها الكثري من األطراف يف ترشيحات اإلعفاءات ألغراض
االستخدام احلرج لربوميد امليثيل،

وإذ يشري إىل الفقرة  10من املقرر  9/17بشأن اإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج لربوميد امليثيل
لعامي  2006و،2007
وإذ يشري أيضاً إىل أنه يُطلَب إىل األطراف اليت ترشح إعفاءات ألغراض االستخدام احلرج أن تبلّغ عن
بياانت خمزوانهتا من بروميد امليثيل ابستخدام اإلطار احملاسيب الذي اتفق عليه االجتماع السادس عشر لألطراف،
وإذ يقرّ أبن إنتاج واستهالك بروميد امليثيل ألغراض االستخدام احلرج ال ينبغي أن يسمح به إال إذا مل
يتوفر بروميد امليثيل ابلكمية الكافية والنوعية املناسبة من املخزوانت احلالية لربوميد امليثيل احملتفظ به أو املعاد
تدويره،
وإذ يقرّ أيضاً أبن على األطراف العاملة مبوجب اإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج أن أتخذ يف
االعتبار مدى توفر بروميد امليثيل بكمية كافية ونوعية مناسبة من املخزوانت احلالية لربوميد امليثيل احملتفظ به أو
املعاد تدويره عند منح الرتاخيص إبنتاج واستهالك بروميد امليثيل لالستخدامات احلرجة أو اإلذن أو التصريح
بذلك،
وإذ يشري إىل املقرر د.ا ،4/1-الذي طُلِّب فيه إىل األطراف اليت لديها إعفاءات ألغراض االستخدام
احلرج أن تقدم أطراً حماسبية سنوية واسرتاتيجيات إدارة وطنية،

وإذ يالحظ التقدم احملرز يف إطار برانمج البحوث اخلاص بقطاع شتالت الفراولة األسرتالية وأن أسرتاليا
ختطط لالنتقال إىل البدائل يف حالة جناح التجارب اليت أجريت يف األعوام  2018و 2019و 2020واكتمال
تسجيل البدائل،

وإذ يالحظ أيضاً التزام حكومة أسرتاليا أبن تكتفي ابملوافقة حصراً على الكمية الالزمة من بروميد امليثيل
الالزمة يف حال توفر بديل وتسجيله لالستخدام يف عام ،2021
وإذ يالحظ كذلك أن كندا أتخذ يف االعتبار ،قدر اإلمكان ،خمزوانهتا املتاحة من بروميد امليثيل عند
إصدار الرتاخيص إبنتاج واستهالك بروميد امليثيل لالستخدامات احلرجة أو عند السماح أو اإلذن بذلك،
،2020

وإذ يالحظ التقدم احملرز يف إطار برانمج البحوث الكندي والتزام كندا مبواصلة برانمج حبوثها يف عام

وإذ يالحظ أيضاً أن برانمج البحوث األرجنتيين يواصل السعي إىل حتقيق هدفه املتمثل يف تطوير بدائل
لربوميد امليثيل،
وإذ يالحظ كذلك أن حكومة جنوب أفريقيا ملتزمة ابألخذ التدرجيي ببديل مسجل ابلفعل لإلنشاءات
واملطاحن،
وإذ يدرك أن بعض األطراف قد توقفت يف اآلونة األخرية عن طلب إعفاءات ألغراض االستخدامات
احلرجة وأن جهود تطوير البدائل اليت تبذهلا األطراف اليت ال تزال تقدم طلبات احلصول على إعفاءات موجهة حنو
حتقيق نفس النتيجة،
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 - 1أن يسمح ،لكل طرف ولكل فئة من الفئات املتفق عليها لالستخدام احلرج لعامي 2020
و 2021واملبيّنة يف اجلدول ألف من مرفق هذا املقرر ،رهناً ابلشروط املنصوص عليها يف هذا املقرر ويف املقرر
د.ا ،4/1-وبقدر انطباق تلك الشروط ،مبستوايت االستهالك واإلنتاج للعامني  2020و 2021املبيّنة يف اجلدول
فهم أنه جيوز الجتماع
ابء من مرفق هذا املقرر ،اليت تلزم لتلبية احتياجات االستخدامات احلرجة ،على أن يُ َ
األطراف اعتماد أي إنتاج أو استهالك أو فئات استخدام إضافية ،وفقاً للمقرر  6/9بشأن اإلعفاءات ألغراض
االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل؛
 - 2أن على األطراف أن تسعى إلصدار تراخيص لكميات بروميد امليثيل ألغراض االستخدام احلرج
أو إصدار أذوانت أو تصاريح هلذه الكميات أو ختصيصها على النحو املنصوص عليه يف اجلدول ألف من مرفق
هذا املقرر؛
 - 3أن على كل طرف لديه إعفاء ألغراض االستخدام احلرج متت املوافقة عليه أن جيدد التزامه بكفالة
تطبيق املعايري الواردة يف الفقرة  1من املقرر  ،6/9وال سيما املعيار املنصوص عليه يف الفقرة ( 1ب) ’ ‘2من
املقرر  ،6/9عند إصدار تراخيص االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل أو األذوانت أو التصاريح هلا ،وأن يطلب
إىل كل طرف أن يوايف األمانة بتقرير عن تنفيذ هذا البند يف موعد أقصاه  1شباط/فرباير للسنوات اليت ينطبق
عليها هذا املقرر؛
 - 4أن األطراف اليت تقدم مستقبالً طلبات ترشيحات لإلعفاء ألغراض االستخدام احلرج لربوميد
امليثيل يتعني عليها أن متتثل أيضاً ألحكام الفقرة ( 1ب) ’ ‘3من املقرر  ،6/9وعلى األطراف غري العاملة
ابلفقرة  1من املادة  ٥من بروتوكول مونرتايل أن تثبت أن لديها برامج حبثية قائمة لتطوير بدائل وخيارات لربوميد
امليثيل ونشرها؛
 - ٥أن يدعو األطراف العاملة ابلفقرة  1من املادة  ٥من الربوتوكول اليت تطلب إعفاءات ألغراض
االستخدام احلرج أن تقدم اسرتاتيجيات اإلدارة الوطنية اخلاصة بكل منها وفقاً للفقرة  3من املقرر د.ا.4/1-

مرفق املقرر 4/31

اجلدول ألف
فئات االستخدام احلرج املتفق عليها

الطرف/السنة

2021
أسرتاليا
2020
األرجنتني

كندا
جنوب أفريقيا
(أ) األطنان = األطنان املرتية.
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الفئة

الكمية (ابألطنان)

شتالت الفراولة

28,980

مثار الفراولة
الطماطم
شتالت الفراولة
املطاحن
املنازل

7,830
12,790
٥,2610
0,300
34,000

(أ)
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اجلدول ابء
مستوايت اإلنتاج واالستهالك املسموح هبا

الطرف/السنة

2021
أسرتاليا
2020
األرجنتني
كندا
جنوب أفريقيا

الكمية (ابألطنان)

(أ)

28,980
20,620
٥,261
34,300

(أ) األطنان = األطنان املرتية

املقرر  :5/31االستخدامات املختربية والتحليلية
إذ يشري إىل املقرر  9/6الذي أقر اجتماع األطراف مبوجبه إعفاء عاماً لالستخدامات املختربية والتحليلية،
وإذ يشري أيضاً إىل مقرره  11/7الذي اعتمد اجتماع األطراف فيه قائمة غري حصرية ابالستخدامات
املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون،
وإذ يشري كذلك إىل مقرريه  11/7و 6/21اللذين طلب مؤمتر األطراف فيهما إىل مجيع األطراف أن
حتث منظماهتا اليت حتدد املعايري الوطنية على حتديد واستعراض معايريها لإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ختول
ابستخدام املواد املستنفدة لألوزون مبوجب بروتوكول مونرتايل ،هبدف اعتماد املنتجات والعمليات املختربية
والتحليلية اليت ال تستخدم هذه املواد اخلاضعة للرقابة ،كلما أمكن ذلك،
وإذ يشري إىل مقرراته  11/7و 1٥/11و 1٥/18و 18/19اليت ألغى اجتماع األطراف مبوجبها
استخدامات معينة من اإلعفاءات العامة لالستخدامات املختربية والتحليلية،وإذ يشري أيضاً إىل مقرره 1٥/18
الذي وافق فيه اجتماع األطراف على اعتماد بعض االستخدامات املختربية والتحليلية احملددة لربوميد امليثيل،
وإذ يشري أيضاً إىل مقرره  ،٥/26الذي مدد اجتماع األطراف مبوجبه االستخدامات املختربية والتحليلية
إىل  31كانون األول/ديسمرب ،2021
وإذ حييط علماً بتقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي الصادر يف أيلول/سبتمرب  2018بشأن
االستجابة للمقرر  )2( ٥/26املتعلق ابالستخدامات املختربية والتحليلية ،وبتقرير التقييم الصادر عن جلنة اخليارات
التقنية الطبية والكيميائية والتوصيات الواردة فيه،
وإذ يالحظ استهالك كميات صغرية للغاية من املواد املستنفدة لألوزون لالستخدامات املختربية
والتحليلية ،بلغت أقل من  160طن مرتي خالل السنوات األربع املاضية على الصعيد العاملي،
وإذ يسلم أبن النهج احلايل الذي حيذف فيه اجتماع األطراف بصورة دورية بعض االستخدامات املختربية
والتحليلية الفردية من اإلعفاء الشامل املعتمد مبوجب املقرر  9/6قد يؤدي إىل االلتباس ألن قائمة االستخدامات
املختربية والتحليلية ليست شاملة ،وهو أيضاً يتطلب مستوايت من اجلهد اإلداري ال تتناسب مع املنافع البيئية
املرتتبة على اإللغاء التدرجيي للكميات املعنية من املواد املستنفدة لألوزون،
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 - 1أن ميدد االستخدامات املختربية والتحليلية إىل أجل غري مسمى بعد عام  ،2021دون اإلخالل
حبق األطراف يف اختاذ قرار ابستعراض اإلعفاء يف اجتماع مقبل؛
 - 2أن يطلب إىل األمانة إدراج املعلومات عن اجتاهات اإلنتاج واالستهالك للمواد املستنفدة لألوزون
املخصصة لالستخدامات املختربية والتحليلية يف التقرير السنوي الذي تقدمه األطراف عن بياانت املادة 7؛
 - 3أن يطلب كذلك إىل األمانة أن تتيح لألطراف ،من خالل موقعها الشبكي ،القائمة اإلرشادية
املوحدة لالستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة املستنفدة لألوزون اليت ينطبق عليها اإلعفاء الشامل،
وقائمة االستخدامات اليت اتفقت األطراف على أهنا مل تعد معفاة؛
 - 4أن يدعو األطراف إىل النظر يف املعلومات املقدمة من جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية يف
تقرير العام  2018الصادر عن فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي بشأن االستخدامات اليت ميكن القيام هبا
دون استخدام املواد املستنفدة لألوزون؛
 - ٥أن يذكر األطراف أبن إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون لالستخدامات املختربية والتحليلية
يقتصر على االستخدامات اليت مل تستبعد من إعفاء االستخدام الضروري لألغراض املختربية والتحليلية؛
 - 6أن يشجع األطراف على مواصلة ختفيض اإلنتاج واالستهالك من املواد املستنفدة لألوزون
لالستخدامات املختربية والتحليلية ،وأن ييسر استحداث املعايري املختربية اليت ال تتطلب هذه املواد؛
 - 7أن يطلب إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي أن يبلغ يف تقريره الذي يصدر كل أربع
سنوات عن التقدم الذي أحرزته األطراف يف ختفيض إنتاجها واستهالكها من املواد املستنفدة لألوزون املخصصة
لالستخدامات املختربية والتحليلية ،وعن أي بدائل جديدة لتلك االستخدامات ،وعن املعايري املختربية اليت ميكن
القيام هبا دون استخدام تلك املواد ،على أن يُفهم أنه ينبغي على الفريق أن يبلغ يف تقريره املرحلي السنوي عما
يتاح من املعلومات اجلديدة املقنعة ،مبا يف ذلك الفرص املتاحة لتحقيق ختفيضات كبرية يف اإلنتاج واالستهالك؛
 - 8وأن تلغي الفقرة  7من هذا املقرر الطلب الذي وجه سابقاً إىل فريق التقييم التكنولوجي
واالقتصادي فيما يتعلق ابإلبالغ عن االستخدامات املختربية والتحليلية يف الفقرة  4من املقرر .1٥/30

املقرر  :6/31عوامل املعاجلة
إذ يالحظ مع التقدير التقريرين املرحليني لعامي  2018و 2019الصادرين عن فريق التقييم التكنولوجي
واالقتصادي ،وال سيما من حيث صلتهما بعوامل املعاجلة،
املقرر  14/10بشأن استخدامات عوامل املعاجلة (عوامل
وإذ يشري إىل أن اجلدولني ألف وابء الواردين يف َّ
التصنيع يف نص ذلك املقرر) ،قد استُ ِّ
كمال ابملقررات  6/1٥و 7/17و 1٥/19و 3/21و 8/22و7/23
و،)2(7/29
وإذ يالحظ مع التقدير أن معظم األطراف أبلغت عن كميات أقل بكثري لإلدخال يف تركيب املنتجات
أو االستهالك واالنبعااثت من تلك املدرجة يف اجلدول ابء من املقرر ،7/23

( )2مل يُستكمل سوى اجلدول ألف يف املقررات  6/1٥و 7/17و 1٥/19و.7/29
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املقرر  12/4قد حث األطراف على اختاذ اخلطوات للتقليل إىل أدىن حد (ممكن) من
وإذ يشري إىل أن َّ
ِّ
املستنفدة لألوزون املستخدمة كعوامل معاجلة ،مبا يف ذلك خطوات مثل حتاشي إنتاج هذه االنبعااثت
انبعااثت املواد
والتقليل من االنبعااثت ابستخدام أنواع التكنولوجيا العملية للرقابة ،أو تغيري العمليات ،أو االحتواء ،أو التدمري،
وإذ يالحظ أمهية اإلبالغ على النحو املطلوب يف املقرر  ،14/10وإذ يشري إىل أمهية املعلومات اليت
قدمتها األطراف استجابة للمقرر ،7/29
وإذ يالحظ أيضاً أن فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي قد أوصى يف تقريره املرحلي لعام 2018
إبدخال تعديلني على اجلدول ألف من املقرر  ،14/10بصيغته احملدثة مبوجب املقرر  ،7/29لكي تؤخذ يف
االعتبار املعلومات اليت قدمتها األطراف وفقاً للمقرر  ،3/21وحتديث اجلدول ابء من املقرر  ،7/23وأنه مل يقدم
توصيات أخرى يف تقريره املرحلي لعام ،2019
 -1أن يستكمل اجلدولني ألف وابء يف املقرر  ،14/10على النحو املبني يف مرفق هذا املقرر؛
 -2أن يذكر األطراف أبمهية اإلبالغ على النحو املطلوب يف املقرر 14/10؛
 -3أن يطلب إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي أن يبلّغ يف تقاريره اليت تقدم كل أربع سنوات
عن أي تقدم حققته األطراف يف ختفيض استخدامها من املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة وانبعااثت تلك
املواد وعن أي بدائل جديدة هلذه االستخدامات ،مبا يف ذلك عمليات اإلنتاج اجلديدة وتقنيات التقليل من
االنبعااثت ،على أن يُفهم أنه ينبغي على الفريق أن يبلغ يف تقريره املرحلي السنوي عما يتاح من املعلومات اجلديدة
املقنعة؛
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مرفق املقرر 6/31
اجلدول ألف
قائمة ابستخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة
الرقم تطبيق عوامل املعاجلة
1
2
3
4

املادة

األطراف املسموح هلا

رابع كلوريد الكربون

االحتاد األورويب ،إسرائيل،
الوالايت املتحدة األمريكية

القضاء على استخدام اثلث كلوريد
النيرتوجني يف إنتاج الكلور والقلوايت
استعادة الكلور عن طريق امتصاص الغاز
املتخلف من عملية إنتاج الكلور رابع كلوريد الكربون
والقلوايت
رابع كلوريد الكربون
إنتاج املطاط املكلور
إنتاج البويل أوليفني املكلور املسلفن
رابع كلوريد الكربون

()CSM

 ٥إنتاج بوليمر األرميد
 6إنتاج ألواح من األلياف الصناعية
التصنيع الكيميائي الضوئي لسالئف
البويل بريوكسيد بويل إيثر البريفلورية من
7
البويل إيثرات البريفلورية واملشتقات
الثنائية الزمر الوظيفية
 8إنتاج السيكلودي
 9برومة بوليمرات االستريين
إنتاج ألياف البويل إيثيلني ذات املعامل
10
العايل القيمة
()PPTA

الوالايت املتحدة األمريكية
االحتاد األورويب
الصني

رابع كلوريد الكربون
مركب الكربون الكلوروفلوري11-

االحتاد األورويب
الوالايت املتحدة األمريكية

مركب الكربون الكلوروفلوري12-

االحتاد األورويب

رابع كلوريد الكربون
بروميد كلوريد امليثان

االحتاد األورويب
الوالايت املتحدة األمريكية

مركب الكربون الكلوروفلوري 113-الوالايت املتحدة األمريكية

اجلدول ابء

احلدود القصوى الستخدامات عوامل املعاجلة
(مجيع األرقام هي ابلطن املرتي يف السنة)
الطرف
الصني
االحتاد األورويب
إسرائيل
الوالايت املتحدة األمريكية
اجملموع

12

املواد الداخلة يف تركيب املنتجات أو االستهالك احلد األقصى لالنبعااثت
1 103,0
921,0
3,٥
2 300,0
4 32٧,5

313
1٥
صفر
181
50٩
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املقرر  :٧/31مواصلة توفري املعلومات بشأن أنواع التكنولوجيا اليت تتسم ابلكفاءة يف استخدام
الطاقة وابلقدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي
إذ يشري إىل املقررات  2/28و 3/28و 10/29و ٥/30املتعلقة بكفاءة الطاقة والتخلص التدرجيي من
مركبات الكربون اهليدروفلورية،
وإذ حييط علماً بتقارير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ،اليت أعدت استجابةً للمقررات 3/28
و 10/29و ،٥/30وتناولت مجلة أمور منها املسائل املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي
ملركبات الكربون اهليدروفلورية وتكاليف أنواع التكنولوجيا واملعدات ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار
العاملي اليت حتافظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعززها،
أن يطلب إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي أن يعد تقريراً يعرض لكي ينظر فيه االجتماع الثاين
والثالثون لألطراف ،حبيث يتناول التقرير أي تطورات جديدة تتعلق أبفضل املمارسات يف جمال التكنولوجيا ذات
الكفاءة يف استخدام الطاقة وتوافر تلك التكنولوجيا وإمكانية االستفادة منها يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء
واملضخات احلرارية ،فيما يتصل بتطبيق تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل.

املقرر  : 8/31االختصاصات املتعلقة إبجراءات الرتشيح لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي
وجلان اخليارات واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له
إذ يقر أبمهية الدور الذي يقوم به فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات
الفرعية التابعة له ،يف تقدي التقييمات واملعلومات العلمية والتقنية املستقلة ،اليت ساعدت األطراف على التوصل
إىل قرارات مستنرية،
وإذ يشري إىل املقرر  ،1/28الذي اعتمدت فيه األطراف تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل بشأن التخلص
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية ،وإذ يعرتف ابلتحدايت املقبلة املتعلقة بتنفيذ تعديل كيغايل ،من قبيل
حتقيق كفاءة استخدام الطاقة ،واملنافع املناخية والسالمة،
وإذ يشري أيضاً إىل املقرر  ،8/24الذي حددت فيه األطراف االختصاصات ومدونة قواعد السلوك
واملبادئ التوجيهية بشأن اإلفصاح وتضارب املصاحل للفريق وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة
له،
وإذ حييط علماً ابملقرر  ،1٥/30الذي دعت فيه األطراف إىل استعراض اختصاصات الفريق وتكوينه
وتوازنه وجماالت خرباته وعبء عمله،
وإذ حييط علماً أيضاً ابملقرر  16/30الذي ُحثت فيه األطراف على اتباع اختصاصات الفريق والتشاور
مع الرؤساء املشاركني والرجوع إىل مصفوفة اخلربات املطلوبة قبل تقدي ترشيحات للتعيني يف الفريق،
 -1أن يؤكد جمدداً على أمهية اختصاصات فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ،وعلى وجه
اخلصوص الفرع  9-2من مرفق املقرر  8/24املتعلق ابملبادئ التوجيهية للرتشيحات ،وأن يؤكد أيضاً على أمهية
املرفق الذي حيدد الشروط واملعلومات اليت يلزم إدراجها يف مصفوفة اخلربات املطلوبة؛
 -2أن يطلب إىل الفريق أن يقدم ،يف إطار تقريره املرحلي السنوي ،موجزاً يبني اإلجراءات اليت اختذها
الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له لكفالة التقيد ابختصاصات الفريق ،وذلك عن طريق إجراءات واضحة
13
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وشفافة ،مبا يشمل التشاور الكامل مع مسؤويل التنسيق ،متشياً مع االختصاصات ،وفيما يتعلق مبا يلي( :أ)
عمليات الرتشيح ،مع مراعاة مصفوفة اخلربات املطلوبة واخلربات املتاحة ابلفعل؛ (ب) الرتشيحات املقرتحة وقرارات
التعيني؛ (ج) إهناء التعيني؛ (د) عمليات االستبدال؛
 -3أن يطلب إىل األطراف ،عند ترشيح اخلرباء للفريق أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية
املؤقتة التابعة له ،أن تستخدم استمارة الرتشيح للفريق واملبادئ التوجيهية املرتبطة هبا من أجل تيسري تقدي األطراف
للرتشيحات املناسبة ،مع مراعاة مصفوفة اخلربات املطلوبة والتوازن اجلغرايف واجلنساين ،ابإلضافة إىل اخلربات الالزمة
ملعاجل ة القضااي اجلديدة املتعلقة بتعديل كيغايل ،من قبيل كفاءة الطاقة ،ومعايري السالمة واملنافع املناخية؛
 -4أن يطلب إىل أمانة األوزون أن تتيح استمارات الرتشيح لعضوية الفريق على املوقع الشبكي
لألمانة ،وأن تتيح االستمارات اليت تقدمها األطراف اليت ترشح أعضاء يف الفريق على بواابت االجتماع من أجل
تيسري إجراء االستعراضات واملناقشات بني األطراف بشأن الرتشيحات املقرتحة؛
 -٥أن حيث األطراف على اتباع اختصاصات الفريق ،والتشاور مع الرؤساء املشاركني للفريق،
واالطالع على مصفوفة اخلرباء الالزمة قبل تقدي الرتشيحات للتعني يف عضوية الفريق ،وذلك متشياً مع املقرر
.16/30

املقرر  :٩/31البياانت واملعلومات اليت تقدمها األطراف مبوجب املادة  ٧من بروتوكول مونرتايل
 -1أن يالحظ أن مجيع األطراف اليت كان ينبغي عليها أن تبلغ عن البياانت حىت اآلن مبوجب املادة
 7من بروتوكول مونرتايل قد قامت بذلك ،وأن  169طرفاً من تلك األطراف أبلغ عن بياانته للعام  2018حبلول
 30أيلول/سبتمرب  2019على النحو املطلوب مبوجب الفقرة  3من املادة  7من بروتوكول مونرتايل؛
 -2أن يالحظ مع التقدير أن  103من تلك األطراف أبلغ عن البياانت حبلول  30حزيران/يونيه
 2019وفقاً للتشجيع الوارد يف املقرر 1٥/1٥ـ وأن اإلبالغ حبلول  30حزيران/يونيه من كل عام سييسر كثرياً
عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل وكذلك عمل اجتماع األطراف؛
 -3أن يشجع األطراف على مواصلة اإلبالغ عن بياانت االستهالك واإلنتاج مبجرد توفر األرقام،
ويفضل أن يتم ذلك حبلول  30حزيران/يونيه من كل عام ،وفقاً ملا اتفق عليه يف املقرر .1٥/1٥

املقرر  :10/31إنشاء نظم الرتخيص مبوجب الفقرة  2مكرراً من املادة  4ابء من بروتوكول مونرتايل

إذ يالحظ أن الفقرة  3من املادة  4ابء من بروتوكول مونرتايل تطلب من كل طرف أن يقدم إىل األمانة
يف غضون ثالثة أشهر من اتريخ إدخال نظام الرتخيص اخلاص به لتوريد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة
واملستعملة واملعاد تدويرها واملستصلحة الواردة يف املرفق واو لربوتوكول مونرتايل ،تقريراً عن إنشاء ذلك النظام
وتشغيله،
وإذ يالحظ أيضاً أن أي طرف عامل مبوجب الفقرة  1من املادة  ٥من الربوتوكول صدق على تعديل
كيغايل لربوتوكول مونرتايل أو وافق عليه أو قبله ،ويقرر أنه ال يستطيع إنشاء وتطبيق ذلك نظام ترخيص حبلول 1
كانون الثاين/يناير  2019جيوز له أن يؤجل اختاذ تلك اإلجراءات حىت  1كانون الثاين/يناير ،2021
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وإذ يالحظ مع التقدير أن  41طرفاً من األطراف يف الربوتوكول اليت صدقت على تعديل كيغايل أو
وافقت عليه أو قبلته ،قد أبلغ حىت اآلن عن إنشاء نظم لرتخيص استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة يف إطار
املرفق واو للربوتوكول على النحو الذي تقتضيه أحكام التعديل،
وإذ يالحظ مع التقدير أيضاً أن مخسة من األطراف يف الربوتوكول اليت مل تصدق بعد على تعديل كيغايل
أو توافق عليه أو تقبله قد أبلغت أيضاً عن إنشاء نظم لرتخيص استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة،
وإذ يسلم أبن نظم الرتخيص تتيح رصد الواردات والصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة ،ومتنع االجتار غري
القانوين هبا ،ومت ِّّكن من مجع البياانت بشأهنا،
 -1أن حيث مجيع األطراف يف بروتوكول مونرتايل اليت صدقت على تعديل كيغايل أو وافقت عليه أو
قبلته ،واليت تشغِّّل ابلفعل نظماً لرتخيص املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب املرفق واو للربوتوكول على كفالة أن تشمل
نظم الرتخيص تلك استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة واملستعملة واملعاد تدويرها واملستصلحة ،وفقاً
للفقرة  2مكرراً من املادة  4ابء من الربوتوكول ،وأن يتم تنفيذ وإنفاذ تلك النظم على حنو فعال؛
 -2أن يذ ّكِّر مجيع األطراف يف بروتوكول مونرتايل اليت صدقت على تعديل كيغايل للربوتوكول أو

وافقت عليه أو قبلته ،واليت مل تنشئ أو تنفذ بعد نظماً لرتخيص االسترياد والتصدير وفقاً للفقرة  2مكررا من املادة
 4ابء ،فيما خيص املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو ابلربوتوكول ،أن تنشئ هذه النظم وتنفذها؛

 -3أن يستعرض دورايً حالة إنشاء وتنفيذ مجيع األطراف يف الربوتوكول اليت صدقت على تعديل
كيغايل أو وافقت عليه أو قبلته ،لنظم ترخيص استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة يف إطار املرفق واو ابلربوتوكول،
وفقاً ملا تدعو إليه الفقرة  2مكرراً من املادة  4ابء.

املقرر  :11/31حالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل
 -1أن يالحظ أنه ،حبلول  8تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019صدق  88طرفاً على تعديل كيغايل
لربوتوكول مونرتايل أو وافق عليه أو قبله؛
 -2أن حيث مجيع األطراف اليت مل تقم بذلك بعد على النظر يف التصديق على تعديل كيغايل
لربوتوكول مونرتايل ،أو املوافقة عليه أو قبوله ،من أجل كفالة املشاركة الواسعة وحتقيق أهداف التعديل.

املقرر  :12/31التغيريات يف عضوية فريق تقييم اآلاثر البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي
 -1أن يشكر فريق تقييم اآلاثر البيئية على عمله املمتاز وأن يشكر كالً من الرئيسني املشاركني وفرادى
أعضاء الفريق على خدماهتم املتميزة وتفانيهم؛
 -2أن يشكر السيد مني شاو (الصني) والسيد انجيل دي بول (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية) ،اللذين عمال كرئيسني مشاركني لفريق تقييم اآلاثر البيئية ،على خدمتهما الطويلة واملمتازة
لربوتوكول مونرتايل؛
 -3أن يقر تعيني السيد كريشنا كاي ابندي (اهلند) والسيد بول ابرنز (الوالايت املتحدة األمريكية)
كرئيسني مشاركني لفرتة والية مدهتا أربع سنوات؛
 -4أن يشكر فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي على تقريره املمتاز وأن يشكر كالً من الرئيسني
املشاركني وفرادى أعضاء الفريق على خدماهتم املتميزة وتفانيهم؛
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 -٥أن يقر تعيني السيد جياجنون تشانغ (الصني) رئيساً مشاركاً للجنة اخليارات التقنية الطبية
والكيميائية لفرتة والية إضافية مدهتا أربع سنوات؛
 -6أن يقر تعيني السيد عمر عبد العزيز (مصر) رئيساً مشاركاً جديداً للجنة اخليارات التقنية للتربيد
وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية لفرتة والية مدهتا أربع سنوات؛
 -7أن يقر تعيني السيد كييتشي أونيشي (الياابن) رئيساً مشاركاً للجنة اخليارات التقنية الطبية
والكيميائية لفرتة والية إضافية مدهتا أربع سنوات؛
 -8أن يقر تعيني السيد سيدي مناد سي أمحد (اجلزائر) كبري خرباء يف فريق التقييم التكنولوجي
واالقتصادي لفرتة إضافية مدهتا سنة واحدة؛
 -9أن يقر تعيني السيدة سويلي كارفالو (الربازيل) كبرية خرباء يف فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي
لفرتة إضافية مدهتا أربع سنوات؛
 -10أن حيث األطراف على اتباع اختصاصات فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي والتشاور مع
الرئيسني املشاركني للفريق والرجوع إىل مصفوفته املتعلقة ابخلربات الالزمة قبل تقدي الرتشيحات للتعيني يف الفريق.

املقرر  :13/31عضوية جلنة التنفيذ
 -1أن يالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت هبا جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول
مونرتايل يف عام 2019؛
 -2أن يؤكد مركز كل من االحتاد األورويب وابراغواي وتركيا وغينيا بيساو واململكة العربية السعودية
كأعضاء يف اللجنة ملدة عام آخر ،وخيتار أسرتاليا وأوغندا وبولندا والصني ونيكاراغوا أعضاء يف اللجنة ملدة عامني
اعتباراً من  1كانون الثاين/يناير 2020؛
 -3أن حييط علماً ابختيار السيدة مري الدابغ (اململكة العربية السعودية) للعمل كرئيسة والسيد
كورنيليوس راين (االحتاد األورويب) للعمل كنائب للرئيس ومقرر للجنة لفرتة سنة واحدة تبدأ يف  1كانون الثاين/يناير
.2020

املقرر  :14/31عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف
 - 1أن حييط علماً مع التقدير ابألعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف
لتنفيذ بروتوكول مونرتايل مبساعدة من أمانة الصندوق يف عام 2019؛
 - 2أن يقرّ اختيار البحرين وبنغالديش وجيبويت ورواندا وسورينام وشيلي واهلند أعضاء يف اللجنة
التنفيذية ميثلون األطراف العاملة ابلفقرة  1من املادة  ٥من الربوتوكول ،واختيار أسرتاليا وبلجيكا ومجهورية التشيك
وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والوالايت املتحدة األمريكية والياابن أعضاء ميثلون
األطراف غري العاملة هبا ،وذلك ملدة عام ،اعتباراً من  1كانون الثاين/يناير 2020؛
 - 3أن يالحظ اختيار السيدة جولييت كابريا (رواندا) للعمل كرئيسة للجنة التنفيذية والسيد آالن
ويلمارت (بلجيكا) للعمل كنائب للرئيسة ،وذلك ملدة عام واحد اعتباراً من  1كانون الثاين/يناير .2020
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املقرر  :15/31الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل
أن يقر اختيار آالن ويلمارت (بلجيكا) والسيد عبيد ابلويي (جنوب أفريقيا) رئيسني مشاركني للفريق
العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف عام .2020

املقرر  :16/31االجتماع الثاين والثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل
االجتماع الثاين والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف طشقند يف الفرتة من  23إىل  27تشرين
أن يعقد
َ
الثاين/نوفمرب .2020

املقرر  :1٧/31التقارير املالية وامليزانيات لربوتوكول مونرتايل
ّ

إذ يشري إىل املقرر  20/30املتعلق ابلتقارير املالية وامليزانيات لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة
لطبقة األوزون،
وإذ حييط علماً ابلتقرير املايل للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة
األوزون عن السنة املالية ،)3(2018
ِّ
مكمالً أساسياً من أجل التنفيذ الفعال
وإذ يعرتف ابملسامهات الطوعية لألطراف ابعتبارها عنصراً ّ
لربوتوكول مونرتايل،
وإذ يرحّب مبواصلة األمانة لعملها املتسم ابلكفاءة يف إدارة مالية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل،

وإذ يرحّب مع التقدير بعمل األمانة على منوذج متثيل امليزانية الذي يعمل لصاحل تعزيز الشفافية وبوجه
خاص من أجل إعداد املعلومات اإلضافية وهي صحائف الوقائع،
 -1أن يوافق على امليزانية البالغة  ٥ 322 308دوالرات للعام  ،2020وأن حييط علماً ابمليزانية
املبني يف اجلدول ألف من مرفق هذا التقرير ،واليت سينظر فيها يف االجتماع
اإلرشادية لعام  ،2021على النحو َّ
الثاين والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل؛
 -2أن أيذن ،على حنو استثنائي ،لألمني التنفيذي أبن يسحب من الرصيد النقدي املتاح للعام
 2020لالستخدام يف أنشطة حمددة ترد يف اجلدول ألف من مرفق هذا املقرر ،وذلك مببلغ أقصاه 366 346
دوالراً ،شريطة أال يقل الرصيد النقدي إىل مستوى دون احتياطي رأس املال العامل؛
 -3أن يوافق على املسامهات اليت ستدفعها األطراف مببلغ قدره  ٥ 322 308دوالرات للعام
 ،2020وأن حييط علماً ابملسامهات للعام  ،2021على النحو املبني يف اجلدول ابء من مرفق هذا التقرير؛
درج مسامهات فرادى األطراف للعام  2020واملسامهات اإلرشادية للعام  2021يف اجلدول
 -4أن تُ َ
ابء من مرفق هذا املقرر؛
 -٥أن يؤكد جمدداً أنه سيُحافَظ على احتياطي رأس مال عامل مبستوى  1٥يف املائة من امليزانية
السنوية الستخدامه يف تغطية النفقات النهائية يف إطار الصندوق االستئماين ،مع مالحظة أن احتياطي رأس املال
العامل سيؤخذ من رصيد النقدية احلايل؛
(.UNEP/OzL.Pro.31/5 )3
17

UNEP/OzL.Pro.31/9/Add.1

 -6أن يشجع األطراف وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة على املسامهة مالياً وبوسائل أخرى ملساعدة
أعضاء أفرقة التقييم الثالثة وهيئاهتا الفرعية ،من أجل كفالة مواصلة مشاركتهم يف أنشطة التقييم اليت تنفذ يف إطار
بروتوكول مونرتايل؛
 -7أن يعرب عن تقديره لقيام عدد من األطراف بدفع مسامهاته عن العام  2019والسنوات السابقة،
حيث األطراف اليت مل تفعل ذلك بعد على تسديد اشرتاكاهتا غري املدفوعة واشرتاكاهتا املستقبلية على الفور
وأن ّ
وابلكامل؛
 -8أن 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 ،وأن يطلب إليه أيضاً أن يقدم تقريراً لالجتماع الثاين
والثالثني لألطراف عن نتائج تلك املناقشات ،لتمكني األطراف من مواصلة النظر يف كيفية معاجلة هذه املسألة؛
 -9أن يطلب أيضاً إىل األمني التنفيذي أن يواصل تقدي معلومات منتظمة عن املسامهات املخصصة،
وأن يدرج تلك املعلومات ،عند االقتضاء ،يف مقرتحات امليزانية للصندوق االستئماين من أجل تعزيز الشفافية فيما
يتعلق ابإليرادات والنفقات الفعلية للصندوق االستئماين؛
املقبلة؛

 -10أن يطلب كذلك إىل األمني التنفيذي أن يواصل إعداد صحائف الوقائع من أجل تقدي امليزانيات

 -11أن يطلب إىل األمانة ضمان االستخدام الكامل لتكاليف دعم الربامج املتاحة هلا يف العام 2020
ويف السنوات التالية ،وأن تعوض هذه التكاليف من البنود اإلدارية الواردة يف امليزانية املعتمدة ،حني يتسىن هلا ذلك؛
 -12أن يطلب أيضاً إىل األمانة أن تشري يف التقارير املالية القادمة للصندوق االستئماين إىل املبالغ
النقدية احلاضرة وإىل حالة املسامهات يف الصندوق االستئماين؛
 -13أن يطلب إىل األمني التنفيذي إعداد ميزانيتني وبرانجمي عمل للعامني  2021و 2022يعرض
فيهما سيناريوهان للميزانية وبرانمج العمل ،وذلك استناداً إىل االحتياجات املتوقعة ،على النحو التايل:
(أ )

سيناريو للنمو االمسي الصفري؛

(ب) سيناريو يستند إىل التنقيحات اإلضافية املوصى هبا للسيناريو املذكور أعاله ،والتكاليف أو
الوفورات اإلضافية املرتبطة هبا؛
 -14أن يشدد على ضرورة مواصلة التأكد من أن امليزانيات املقرتحة واقعية ومتثل األولوايت املتفق
عليها جلميع األطراف ،من أجل املساعدة على ضمان استدامة واستقرار الصندوق والرصيد النقدي ،مبا يف ذلك
االشرتاكات.
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مرفق املقرر 1٧/31
اجلدول ألف

امليزانية املعتمدة لعام  2020وامليزانية املقرتحة للعام 2021
(بدوالرات الوالايت املتحدة)
فئة التكاليف
1100
1200

املعتمد لعام 2020

مرتبات املوظفني وبدالهتم واستحقاقاهتم 1 523 ٧80
85 000
االستشاريون

تكاليف االجتماعات
1300
اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية
1321
تكاليف خدمات املؤمترات :االجتماعات
1322
التحضريية واجتماعات األطراف
تكاليف اتصاالت أعضاء فريق التقييم من
1323
ممثلي األطراف العاملة ابملادة  ٥وتكاليف
تنظيم اجتماعات الفريق
تكاليف خدمات املؤمترات :اجتماعات
1324
املكتب
تكاليف خدمات املؤمترات :اجتماعات
132٥
جلنة التنفيذ
الضيافة
٥401
اجملموع الفرعي :تكاليف االجتماعات
سفر املمثلني واخلرباء من األطراف
3300
العاملة ابملادة 5
سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة :٥
3301
اجتماعات أفرقة التقييم
سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة :٥
3302
االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف
سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة :٥
3303
اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية
سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة :٥
3304
اجتماعات املكتب
سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة :٥
330٥
اجتماعات جلنة التنفيذ
اجملموع الفرعي :سفر املمثلني واخلرباء من األطراف
العاملة ابملادة 5

املقرتح لعام

2021
1 554 260
85 000

النمو االمسى
الصفري لعام 2021

1 554 260
85 000

690 000
٥0٥ 310

717 790
٥0٥ 310

717 790
٥0٥ 310

٥٥ 000

٥٥ 000

٥٥ 000

2٥ 000

2٥ 000

2٥ 000

12٥ 000

12٥ 000

12٥ 000

2٥ 000
1 425 310

2٥ 000
1 453 100

2٥ 000
1 453 100

3٥0 000

3٥0 000

3٥0 000

400 000

400 000

400 000

36٥ 000

36٥ 000

36٥ 000

1٥ 000

1٥ 000

1٥ 000

6٥ 000

6٥ 000

6٥ 000

1 1٩5 000

1 1٩5 000

1 1٩5 000

السفر يف مهام رمسية
1600
19٥ 000
سفر املوظفني يف مهام رمسية
1601
سفر موظفي خدمات املؤمترات يف مهام رمسية 1٥ 000
1602
210 000
اجملموع الفرعي :السفر يف مهام رمسية

19٥ 000
1٥ 000
210 000

19٥ 000
1٥ 000
210 000
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فئة التكاليف
 5300–4100تكاليف التشغيل األخرى
املعدات املستهلكة
4100
ِّ
املعمرة
4200
املعدات ّ
استئجار األماكن
4300
تشغيل املعدات وصيانتها
٥100
تكاليف إعداد التقارير
٥200
مصروفات نثرية
٥300
اجملموع الفرعي :تكاليف التشغيل األخرى
التوعية العامة واالتصاالت
٥201
جمموع التكاليف املباشرة
تكاليف دعم الربامج
اجملموع الكلي
األنشطة اإلضافية
وظيفة مؤقتة برتبة ف( 4-فرق التكلفة)
1110
ذكرى اتفاقية فيينا
٥210

املعتمد لعام 2020
18 000
2٥ 000
27 917
20 000
70 000
30 000
1٩0 ٩1٧
80 000
4 ٧10 00٧
612 301
5 322 308

املقرتح لعام
2021

1٥ 000
22 000
28 47٥
22 000
70 000
2٥ 000
182 4٧5
110 000
4 ٧8٩ 835
622 679
5 412 514

20

10 000
10 000
28 47٥
1٥ 000
٥2 ٥00
1٥ 000
130 ٩٧5
8٥ ٥78
4 ٧13 ٩13
612 809
5 326 ٧22

29 200
٥0 000

تعزيز احلضور يف الوسائط الرقمية (املوقع الشبكي وتطبيقات األجهزة احملمولة وبوابة االجتماعات اإللكرتونية)

٥407
٥408
٥409
٥410

النمو االمسى
الصفري لعام 2021

1٥0 000
وظيفة مؤقتــة (ف)3-
40 000
تطبيق األجهزة احملمولة/مركز البياانت
4٥ 000
نظام إدارة جهات االتصال
األداة اإللكرتونية حلساب مكوانت املزائج 10 000
324 200
جمموع التكاليف املباشرة :األنشطة
اإلضافية
42 146
تكاليف دعم الربامج
366 346
األنشطة اإلضافية
5 688 654
اجملموع الكلي

-

-

-

-

5 412 514

5 326 ٧22
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التذييل األول للجدول ألف
مالحظات توضيحية عن ميزانييت العامني  2020و 2021لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
فئة التكاليف

بند امليزانية

مرتبات املوظفني وبدالهتم
واستحقاقاهتم

1100

االستشاريون

1200

تكاليف االجتماعات

1300
1321

1322

1323

مالحظات

’ ‘1زيدت التقديرات للعامني  2020و 2021يف إطار هذه الفئة
بنسبة  2يف املائة مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام  2019وامليزانية
املقرتحة لعام  2020على التوايل ،وذلك الحتساب معدل
التضخم.
’ ‘2أدرجت التكاليف املعتمدة لعام  2019واملتعلقة مبتطوعي
األمم املتحدة من أجل دعم عمل األمانة.
تظل تكاليف اخلرباء االستشاريني للعامني  2020و 2021اثبتة عند
مستواها الوارد يف ميزانية عام .2019
تشمل هذه الفئة تكاليف مكان االجتماع؛ وتكاليف التحرير والرتمجة
للواثئق؛ والرتمجة الشفوية أثناء االجتماع .ويدخل يف هذه الفئة وقت
املوظفني وتكاليف سفرهم.
اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية:
’ ‘1تستند التقديرات املتعلقة ابالجتماع الثاين واألربعني للفريق
العامل املفتوح العضوية إىل ما يلي( :أ) عرض تسعري مكان
االجتماع الوارد من إدارة خدمات املؤمترات يف مقر منظمة
الطريان املدين الدويل ،حيث تقرر عقد االجتماع يف الفرتة من
 13إىل  17متوز/يوليه 2020؛ (ب) عرض تسعري خدمات
الواثئق من شعبة خدمات املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة
يف نريويب.
’ ‘2أدرجت تكاليف خدمات املؤمترات لالجتماع الثالث واألربعني
للفريق العامل املفتوح العضوية ،املقرر عقده يف متوز/يوليه
 2021والذي تقرر مبدئياً عقده يف مقر اللجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف ابنكوك ،استناداً إىل
التكاليف التقديرية لالجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل
املفتوح العضوية ،إضافةً إىل زايدة الحتساب نسبة التضخم؛
االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف:
’ ‘1ظلت امليزانية عند مستواها للعام  2019لكلتا السنتني على
افرتاض أن تتوىل إحدى احلكومات استضافة كل من
االجتماعني؛ ولكن مل يرد بعد أتكيد لذلك.
’ ‘2ابلنظر إىل أن العام  2020هو عام يعقد فيه اجتماع مشرتك
ِّ
ستكمل امليزانية املعتمدة يف
ملؤمتر األطراف/اجتماع األطراف،
ّ
إطار الصندوق االستئماين التفاقية فيينا ميزانيةَ االجتماع الثاين
والثالثني لألطراف ،وميكن أن ختصص الوفورات الناجتة ألنشطة
أخرى يف العام .2020
تكون تكاليف االتصاالت واالجتماعات ألفرقة التقييم وجلان
اخليارات التقنية واهليئات الفرعية متساوية لكلتا السنتني وتظل عند
نفس املستوى الذي كانت عليه يف العام .2019
21
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فئة التكاليف

بند امليزانية

1324

132٥

٥401
سفر املشاركني من األطراف
العاملة ابملادة ٥

3300

3301
3302
3303
3304
330٥

السفر يف مهام رمسية

22

1600

مالحظات

من املقرر عقد اجتماع واحد للمكتب يف كل من العامني ،مع
ختصيص أموال للرتمجة الشفوية وترمجة الواثئق ابللغات املناسبة بناء
على عضوية املكتب .وتُبقى املبالغ املخصصة يف امليزانية بنفس القدر
الذي كانت عليه يف العام  2019بسبب عدم التيقن من
االحتياجات املتعلقة ابلرتمجة التحريرية والشفوية.
تشمل امليزانيتان املقرتحتان الجتماعي جلنة التنفيذ يف عامي 2020
و 2021تكلفة اجتماعني سيعقد أحدمها ابلتعاقب مع اجتماع الفريق
العامل املفتوح العضوية ،يف حني يعقد اآلخر ابلتعاقب مع اجتماع
األطراف .وتُبقى املبالغ املخصصة يف امليزانية بنفس املستوى الذي
كانت عليه يف العام  2019بسبب عدم التيقن من االحتياجات
املتعلقة ابلرتمجة الشفوية.
تغطي تكاليف الضيافة حفالت االستقبال أثناء اجتماعات الفريق
العامل املفتوح العضوية واجتماعات األطراف ،وأُبقيت عند نفس
املستوى الذي كانت عليه للعام .2019
ُخصصت ملشاركة ممثلي األطراف العاملة ابلفقرة  1من املادة  ٥يف
خمتلف اجتماعات بروتوكول مونرتايل ميزانية قدرها  ٥ 000دوالر
لكل ممثل يف كل اجتماع ،وهي تكلفة وسطية تستخدم ألغراض وضع
امليزانية .وحتتسب التكلفة املعيارية البالغة  ٥ 000دوالر ابستخدام
أنسب تذاكر الدرجة االقتصادية وأكثرها مزااي ،وكذلك احلال ابلنسبة
لبدالت اإلقامة اليومية اليت تدفعها األمم املتحدة.
اخنفضت تكاليف سفر اخلرباء إىل اجتماعات أفرقة التقييم عن
التكاليف احملتسبة لعام  ،2019ابلنظر إىل أن التقييمات ال جترى يف
العامني  2020و.2021
ارتفعت التكاليف للعامني  2020و 2021عن مستوى العام
.2019
ارتفعت التكاليف للعامني  2020و 2021عن مستوى العام
.2019
يشمل تكاليف سفر أعضاء املكتب من األطراف العاملة ابملادة ٥
حلضور اجتماعات املكتب واجتماعات األطراف ،واخنفضت
خمصصاهتا يف امليزانية عن مستوى العام .2019
’ ‘1يشمل تكاليف سفر أعضاء جلنة التنفيذ من األطراف العاملة
ابملادة  ٥حلضور اجتماعي جلنة التنفيذ واجتماعات الفريق
العامل املفتوح العضوية واجتماعات األطراف؛
’ ‘2اخنفضت ميزانيتا العامني  2020و 2021ابملقارنة مع ميزانية
العام .2019
تشمل امليزانيتان سفر موظفي األمانة لتنظيم وحضور اجتماعات
بروتوكول مونرتايل وغريها من االجتماعات ذات الصلة مثل
اجتماعات مسؤويل األوزون يف إطار الشبكات اإلقليمية التابعة
لربانمج عمل األوزون من أجل توفري الدعم الفين لالجتماعات ذات
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فئة التكاليف

بند امليزانية

تكاليف التشغيل األخرى

1602-1601
٥300-4100
4100
4200
4300
٥100

٥200

٥300
٥201

مالحظات

األمهية ابلنسبة للعمل اجلاري الذي تقوم به األمانة لتنفيذ املقررات
والطلبات اليت تقدمها األطراف.
أُبقيت امليزانية على املستوى الذي كانت عليه للعام .2019
املستهلكة/املعمرة غري املستهلكة ،وإجيار
يتضمن هذا الباب املعدات
ّ
مباين املكاتب ،وتكاليف إعداد التقارير ،واملصروفات النثرية وتكاليف
التوعية العامة واالتصاالت.
تشمل امليزانية تكاليف تراخيص الرباجميات ،والقرطاسية ،واللوازم
املكتبية واملواد االستهالكية .أُبقيت التكاليف عند نفس املستوى
الذي كانت عليه للعام .2019
يوفر هذا البند من امليزانية تكاليف احلواسيب واألجهزة الطرفية
واألاثث .أُبقيت التكاليف عند نفس املستوى الذي كانت عليه للعام
.2019
زيدت تكلفة إجيار مكاتب األمانة يف نريويب الحتساب نسبة
التضخم.
ابلنسبة لتشغيل وصيانة املعدات ،تشمل امليزانية اتفاقات مستوى
اخلدمات للطابعات وآالت النسخ ،ودعم تكنولوجيا املعلومات الذي
يقدمه مكتب األمم املتحدة يف نريويب ،والتأمني على املعدات .وأُبقيت
تكاليف العام  2020عند نفس املستوى الذي كانت عليه للعام
 ،2019يف حني زيدت التكاليف للعام .2021
أُبقيت عند نفس املستوى الذي كانت عليه للعام  ،2019وتشمل
تكاليف إعداد التقارير ‘1’ :اإلبالغ والتغطية من املعهد الدويل
للتنمية املستدامة يف اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية
واجتماعات األطراف؛ ’ ‘2تقارير أفرقة التقييم؛ ’ ‘3الرتمجة والتحرير
املناسبني للغرض للواثئق اليت ال تتعلق ابالجتماعات؛ ’ ‘4املنشورات.
للعام  2020بنفس املستوى الذي كانت عليه يف العام ،2019
وتشمل املصروفات النثرية ما يلي ‘1’:تكاليف االتصاالت السلكية
والالسلكية؛ ’ ‘2تكاليف الشحن؛ ’ ‘3التدريب.
يشمل بند امليزانية املتعلق ابلتوعية العامة واالتصاالت للعامني 2020
و 2021ما يلي ‘1’ :االحتفاالت ابليوم الدويل لألوزون؛ ’ ‘2املواد
البصرية؛ ’ ‘3االستضافة الشبكية وأعمال الصيانة املتعلقة هبا؛ ’‘4
احلمالت اإلعالمية.
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التذييل الثاين للجدول ألف
مالحظات توضيحية بشأن األنشطة اإلضافية
فئة التكاليف

بند امليزانية

مرتبات املوظفني وبدالهتم 1110
واستحقاقاهتم
٥210
ذكرى اتفاقية فيينا

تعزيز احلضور يف الوسائط الرقمية
٥407
-٥408
٥410

التعليق

تدرج تكاليف رفع رتبة موظف االتصاالت من ف 3-إىل ف 4-يف ميزانية العام
 2020فقط.
ختصص هذه امليزانية لالحتفال ابلذكرى السنوية اخلامسة والثالثني التفاقية فيينا
يف العام  .2020وستكمل من امليزانية املخصصة لألنشطة الرتوجيية املعتمدة يف
إطار الصندوق االستئماين التفاقية فيينا.
وتوفر هذه الفئة من امليزانية التعزيز واالستقرار حلضور األمانة يف الوسائط الرقمية،
مبا يف ذلك موقعها الشبكي وبوابة االجتماعات وتطبيقات األجهزة احملمولة.
سيعني موظف برامج مؤقت برتبة ف 3-من أجل تنفيذ عمليات التحسني
َّ
والصيانة الرقمية.
تشمل هذه البنود التطوير واخلدمات لعناصر احلضور يف الوسائط الرقمية وما
يرتبط بذلك من الرباجميات الالزمة ملا يلي ‘1’ :نظام إدارة جهات االتصال؛
’ ‘2تطبيق األجهزة احملمولة ملركز البياانت؛ ’ ‘3أداة املزائج

اجلدول ابء
املسامهات اليت قدمتها األطراف إىل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة
األوزون
(بدوالرات الوالايت املتحدة)
(عمالً بقرار اجلمعية العامة  271/73املؤرخ  22كانون األول/ديسمرب  ،2018مع وضع حد أقصى ملعدل االشرتاكات
املقررة قدره  22يف املائة)
اسم الطرف

1
2
3
4
٥
6
7
8
9
10
11
24

أفغانستان
ألبانيا
اجلزائر
أندورا
أنغوال
أنتيغوا وبربودا
األرجنتني
أرمينيا
أسرتاليا
النمسا
أذربيجان

جدول األمم املتحدة مسامهات األطراف
لعام 2020
املعدل مع مراعاة أال
يتجاوز احلد األقصى
لالشرتاك املقرر ألي
طرف  22يف املائة

0,138
0,912
2,203
0,67٥
-

7 321,00
48 ٥4٥,00
117 249,00
3٥ 917,00
-

مسامهات
األطراف لعام

 2021املعادلة
للميزانية املقرتحة
7 446,00
49 367,00
119 236,00
36 ٥26,00
-

مسامهات األطراف
لعام  2021املعادلة
مليزانية النمو االمسي
الصفري

7 328,00
48 ٥8٥,00
117 346,00
3٥ 947,00
-
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اسم الطرف

12
13
14
1٥
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2٥
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3٥
36
37
38
39
40
41
42
43
44

جزر البهاما
البحرين
بنغالديش
برابدوس
بيالروس
بلجيكا
بليز
بنن
بواتن
بوليفيا (دولة  -املتعددة
القوميات)
البوسنة واهلرسك
بوتسواان
الربازيل
بروين دار السالم
بلغاراي
بوركينا فاسو
بوروندي
كابو فريدي
كمبوداي
الكامريون
كندا
مجهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
شيلي
الصني
كولومبيا
جزر القمر
الكونغو
جزر كوك
كوستاريكا
كوت ديفوار
كرواتيا
كواب

جدول األمم املتحدة مسامهات األطراف
لعام 2020
املعدل مع مراعاة أال
يتجاوز احلد األقصى
لالشرتاك املقرر ألي
طرف  22يف املائة

0,818
-

43 ٥٥7,00
-

2,939
2,72٥
0,406
11,967
0,287
-

1٥6 402,00
14٥ 048,00
21 ٥93,00
636 911,00
1٥ 280,00
-

مسامهات
األطراف لعام

 2021املعادلة
للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف
لعام  2021املعادلة
مليزانية النمو االمسي
الصفري

44 296,00
-

43 ٥93,00
-

1٥9 0٥2,00
147 ٥07,00
21 9٥9,00
647 706,00
1٥ ٥39,00
-

1٥6 ٥31,00
14٥ 169,00
21 611,00
637 440,00
1٥ 293,00
25
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4٥
46
47
48
49
٥0
٥1
٥2
٥3
٥4
٥٥
٥6
٥7
٥8
٥9
60
61
62
63
64
6٥
66
67
68
69
70
71
72
73
74
7٥
76
77
26

قربص
تشيكيا
مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية

مجهورية الكونغو الدميقراطية
الدامنرك
جيبويت
دومينيكا
اجلمهورية الدومينيكية
إكوادور
مصر
السلفادور
غينيا االستوائية
إريرتاي
إستونيا
إسواتيين
إثيوبيا
االحتاد األورويب
فيجي
فنلندا
فرنسا
الغابون
غامبيا
جورجيا
أملانيا
غاان
اليوانن
غرينادا
غواتيماال
غينيا
غينيا  -بيساو
غياان
هاييت
الكرسي الرسويل

جدول األمم املتحدة مسامهات األطراف
لعام 2020
املعدل مع مراعاة أال
يتجاوز احلد األقصى
لالشرتاك املقرر ألي
طرف  22يف املائة

0,310
0,٥٥2
0,18٥
2,492
0,420
4,413
6,071
0,36٥
-

16 ٥00,00
29 392,00
9 868,00
132 63٥,00
22 336,00
234 868,00
323 098,00
19 417,00
-

مسامهات
األطراف لعام

 2021املعادلة
للميزانية املقرتحة
16 780,00
29 890,00
10 036,00
134 883,00
22 714,00
238 849,00
328 ٥74,00
19 746,00
-

مسامهات األطراف
لعام  2021املعادلة
مليزانية النمو االمسي
الصفري

16 ٥14,00
29 416,00
9 877,00
132 74٥,00
22 3٥4,00
23٥ 063,00
323 366,00
19 434,00
-
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78
79
80
81
82
83
84
8٥
86
87
88
89
90
91
92
93
94
9٥
96
97
98
99
100
101
102
103
104
10٥
106
107
108
109
110

هندوراس
هنغاراي
آيسلندا
اهلند
إندونيسيا
إيران (مجهورية-اإلسالمية)
العراق
أيرلندا
إسرائيل
إيطاليا
جامايكا
الياابن
األردن
كازاخستان
كينيا
كرييباس
الكويت
قريغيزستان
مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية
التفيا
لبنان
ليسوتو
ليرباي
ليبيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لكسمربغ
مدغشقر
مالوي
ماليزاي
ملديف
مايل
مالطة

جدول األمم املتحدة مسامهات األطراف
لعام 2020
املعدل مع مراعاة أال
يتجاوز احلد األقصى
لالشرتاك املقرر ألي
طرف  22يف املائة

0,20٥
0,831
0,٥41
0,397
0,129
0,370
0,488
3,296
8,٥37
0,177
0,2٥1
-

10 929,00
44 247,00
28 809,00
21 116,00
6 844,00
19 683,00
2٥ 996,00
17٥ 4٥0,00
4٥4 3٥3,00
9 443,00
13 370,00
-

0,340
-

18 092,00
-

مسامهات
األطراف لعام

 2021املعادلة
للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف
لعام  2021املعادلة
مليزانية النمو االمسي
الصفري

11 114,00
44 997,00
29 297,00
21 474,00
6 960,00
20 017,00
26 437,00
178 423,00
462 0٥4,00
9 603,00
13 ٥96,00
-

10 938,00
44 284,00
28 832,00
21 133,00
6 8٥0,00
19 699,00
26 018,00
17٥ ٥9٥,00
4٥4 730,00
9 4٥1,00
13 381,00
-

18 398,00
-

18 106,00
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111
112
113
114
11٥
116
117
118
119
120
121
122
123
124
12٥
126
127
128
129
130
131
132
133
134
13٥
136
137
138
139
140
141
142
143
28

جدول األمم املتحدة مسامهات األطراف
لعام 2020
املعدل مع مراعاة أال
يتجاوز احلد األقصى
لالشرتاك املقرر ألي
طرف  22يف املائة

جزر مارشال
موريتانيا
موريشيوس
1,288
املكسيك
ميكرونيزاي (والايت-املوحدة) -
موانكو
منغوليا
اجلبل األسود
املغرب
موزامبيق
ميامنار
انميبيا
انورو
نيبال
1,3٥2
هولندا
0,290
نيوزيلندا
نيكاراغوا
النيجر
0,249
نيجرياي
نيوي
مقدونيا الشمالية
0,7٥2
النرويج
0,11٥
عُمان
0,11٥
ابكستان
ابالو
بنما
اببوا غينيا اجلديدة
ابراغواي
0,1٥2
بريو
0,204
الفلبني
0,799
بولندا
0,349
الربتغال
0,281
قطر

68 ٥46,00
71 941,00
1٥ 439,00
13 263,00
40 003,00
6 101,00
6 101,00
8 063,00
10 876,00
42 ٥49,00
18 ٥69,00
14 962,00

مسامهات
األطراف لعام

 2021املعادلة
للميزانية املقرتحة
69 708,00
73 160,00
1٥ 700,00
13 488,00
40 681,00
6 20٥,00
6 20٥,00
8 200,00
11 060,00
43 270,00
18 883,00
1٥ 21٥,00

مسامهات األطراف
لعام  2021املعادلة
مليزانية النمو االمسي
الصفري

68 603,00
72 000,00
1٥ 4٥1,00
13 274,00
40 036,00
6 106,00
6 106,00
8 070,00
10 88٥,00
42 ٥84,00
18 ٥84,00
14 974,00
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144
14٥
146
147
148
149
1٥0
1٥1
1٥2
1٥3
1٥4
1٥٥
1٥6
1٥7
1٥8
1٥9
160
161
162
163
164
16٥
166
167
168
169
170
171
172
173
174
17٥
176

مجهورية كوراي
مجهورية مولدوفا
رومانيا
االحتاد الروسي
رواندا
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر
غرينادين
ساموا
سان مارينو
سان تومي وبرينسييب
اململكة العربية السعودية
السنغال
صربيا
سيشيل
سرياليون
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
جزر سليمان
الصومال
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
إسبانيا
سري النكا
دولة فلسطني
السودان
سورينام
السويد
سويسرا
اجلمهورية العربية السورية
طاجيكستان
اتيلند

جدول األمم املتحدة مسامهات األطراف
لعام 2020
املعدل مع مراعاة أال
يتجاوز احلد األقصى
لالشرتاك املقرر ألي
طرف  22يف املائة

2,260
0,197
2,397
-

120 274,00
10 ٥04,00
127 ٥9٥,00
-

1,168
0,483
0,1٥3
0,271
2,139
0,903
1,147
0,306

62 179,00
2٥ 731,00
8 117,00
14 430,00
113 8٥4,00
48 067,00
61 06٥,00
16 287,00

مسامهات
األطراف لعام

 2021املعادلة
للميزانية املقرتحة

مسامهات األطراف
لعام  2021املعادلة
مليزانية النمو االمسي
الصفري

122 312,00
10 682,00
129 7٥7,00
-

120 373,00
10 ٥13,00
127 701,00
-

63 233,00
26 168,00
8 2٥٥,00
14 67٥,00
11٥ 783,00
48 882,00
62 100,00
16 ٥63,00

62 231,00
2٥ 7٥3,00
8 124,00
14 442,00
113 948,00
48 107,00
61 11٥,00
16 301,00
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177
178
179
180
181
182
183
184
18٥
186
187
188
189
190
191
192
193
194
19٥
196
197
198

تيمور -ليشيت
توغو
تونغا
ترينيداد وتوابغو
تونس
تركيا
تركمانستان
توفالو
أوغندا
أوكرانيا
اإلمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية
مجهورية تنزانيا املتحدة
الوالايت املتحدة األمريكية
أوروغواي
أوزبكستان
فانواتو
فنزويال (مجهورية-البوليفارية)
فييت انم
اليمن
زامبيا
زمبابوي
اجملموع

جدول األمم املتحدة مسامهات األطراف
لعام 2020
املعدل مع مراعاة أال
يتجاوز احلد األقصى
لالشرتاك املقرر ألي
طرف  22يف املائة

 2021املعادلة
للميزانية املقرتحة
73 969,00
33 23٥,00
246 404,00

مليزانية النمو االمسي
الصفري

1,367
0,614
4,٥٥2

72 736,00
32 682,00
242 297,00

21,930
0,726
100,000

1 168 1٥3,00 1 186 967,00 1671 18٥,00
38 6٥٥,00
39 278,00
38 623,00
5 326 ٧22,00 5 412 514,00 5 322 308,00

____________
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مسامهات
األطراف لعام

مسامهات األطراف
لعام  2021املعادلة

72 797,00
32 709,00
242 498,00

