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اجتماع مكتب االجتماع احلادي والعشرين 
لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد 

  املستنفدة لطبقة األوزون
  ٢٠١٠ نوفمرب/ الثاينتشرين ٥ ،بانكوك

 

تقرير اجتماع مكتب االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال 
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 مقدمة

مكتب االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة عقد   -  ١
نوفمرب / تشرين الثاين٥األمم املتحدة للمؤمترات ببانكوك يوم اجلمعة  اجتماعاً يف مركز لطبقة األوزون

٢٠١٠. 

  افتتاح االجتماع  - أوالً

 بعد ٢٠/٥، رئيس املكتب، يف متام الساعة )غرينادا(افتتح االجتماع السيد مايكل جريج   -  ٢
 .الظهر

االجتماع يتم يف ظل ، األمني التنفيذي ألمانة األوزون، إن هذا زوقال السيد ماركو غونزالي  -  ٣
فقد كانت مسامهة األطراف يف التخلص التدرجيي . عدد من املعامل الرئيسية يف تاريخ بروتوكول مونتريال

 ودرجة االمتثال اليت جتلت خالل ٢٠١٠من معظم املواد املستنفدة لألوزون متشياً مع أهداف عام 
مت تفاديها من خالل اإلجراءات املتخذة مبوجب العقدين السابقني أمراً رائعاً، كما أن االنبعاثات اليت 

الربوتوكول واحلماية اليت وفرت الحقاً لطبقة األوزون وإعاقة حدوث التغري املناخي جتاوزت كثرياً 
وحتول تركيز الربوتوكول إىل التحدي املتمثل يف التخلص التدرجيي . النتائج اليت كانت متوقعة يف البداية

وفيما يتعلق باالجتماع الثاين والعشرين القادم لألطراف يف . روكلورية فلوريةمن مركبات الكربون اهليد
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون فقد وضعت املسائل املالية يف طليعة جدول 
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لية األعمال، مبا يف ذلك جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وتقييم اآل
ويف ختام حديثه عرب األمني التنفيذي عن الشكر حلكومة تايلند على استعدادها الستضافة سلسلة . املالية

املؤمترات احلالية خالل مدة وجيزة بعد تغيري مكان عقد االجتماع من كمباال وعرب عن التقدير 
  .للحاضرين على دعمهم ومرونتهم رغم التعقيدات الناشئة عن التغيري املتأخر

الحظ املكتب مع التقدير مساعدة حكومة تايلند يف استضافة االجتماعات وهنأ أمانة األوزون   -  ٤
 .على اجلهود اليت بذلتها لتنظيم تغيري مكان االجتماعات خالل مهلة زمنية قصرية

 :حضر االجتماع أعضاء املكتب التالية أمساؤهم  -  ٥

  ) أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييبجمموعة) (غرينادا( مايكل جريج /السيد    :الرئيس

با الغربية والبلدان وجمموعة بلدان أور) (أستراليا( باتريك ماكلنريين /السيد  :نواب الرئيس
  )األخرى

  )جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ) (باكستان( عابد علي /السيد

با وجمموعة أور) (البوسنة واهلرسك( أزرا روغوفيك غروبيك /السيدة  :املقرر
  )سطى والشرقيةالو

وترد قائمة كاملة باملشاركني يف املرفق ذا التقرير الذي مل . مل حيضر عضو املكتب من كينيا  -  ٦
 .حيرر بشكل رمسي

  اعتماد جدول األعمال  -  ثانياً

على ، UNEP/OzL.Pro.21/Bur.1/1اعتمد جدول األعمال املؤقت لالجتماع، املضمن يف الوثيقة   -  ٧
  :النحو التايل

 .افتتاح االجتماع  -  ١

 .اعتماد جدول األعمال  -  ٢

العمل اجلاري حىت اآلن املتعلق بتنفيذ مقررات االجتماع احلادي والعشرين لألطراف   -  ٣
 ٨ إىل ٤يف بروتوكول مونتريال، الذي عقد يف بورت غالب مبصر خالل الفترة من 

 .٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

جتماع الثاين والعشرين لألطراف يف بروتوكول عرض عام لوثائق العمل املعدة لال  -  ٤
 .مونتريال

عرض عام جلدول األعمال وتقدمي خريطة طريق لعقد االجتماع الثاين والعشرين   -  ٥
 .لألطراف

 .مسائل أخرى  -  ٦

 .اعتماد التقرير  -  ٧

 اختتام االجتماع  -  ٨
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ادي والعشرين لألطراف يف العمل اجلاري حىت اآلن املتعلق بتنفيذ مقررات االجتماع احل  - ثالثاً 
 تشرين ٨ إىل ٤بروتوكول مونتريال، الذي عقد يف بورت غالب مبصر خالل الفترة من 

 ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
اليت  UNEP/OzL.Pro.21/Bur.1/2قدم ممثل أمانة األوزون هذا البند مشرياً بإجياز إىل الوثيقة   -  ٨

ت املتخذة لتنفيذ املقررات اليت اعتمدها االجتماع احلادي تضمن املرفق األول ا موجزاً جمدوالً لإلجراءا
 .والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال

ورداً على استفسار بشأن الشواغل على صعيد تنفيذ املقررات، وجه املمثل االنتباه إىل القرارات   -  ٩
ونتريال، على التصديق املتكررة اليت حتث مجيع الدول، اليت مل تصدق بعد على تعديالت بروتوكول م

عليها، والحظ أن التصديق العاملي مطلوب لتحقيق أهداف الربوتوكول، وذلك فيما يتعلق، على سبيل 
وأشار . املثال، بتنفيذ أنظمة إصدار التراخيص ومنع االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون

بقة من جانب فرادى األطراف اليت مل متتثل يف املمثل أيضاً إىل سجل االمتثال الرائع للمقررات السا
 .السابق لتلك املقررات

أضاف األمني التنفيذي قائالً إن بذل جهود حمددة تستهدف األطراف اليت مل تصدق حىت اآلن   - ١٠
وقد طلبت بعض . على التعديالت من شأنه املساعدة يف تعجيل التصديق العاملي على مجيع التعديالت

د على حنو أفضل فيما يتعلق بتقدميها لتقارير اُألطر ي من التشجيع حىت تتقيد باملواعاألطراف املزيد
بقة احملاسبية وسداد املتأخرات واألنصبة غري املسددة للصناديق االستئمانية لتنفيذ اتفاقية فيينا حلماية ط

  .األوزون وبروتوكول مونتريال

 .حاط املكتب علماً باملعلومات املقدمةأ  - ١١

 عرض عام لوثائق العمل املعدة لالجتماع الثاين والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال  -اً رابع
الذي يتضمن  UNEP/OzL.Pro.21/Bur.1/2سترعى ممثل األمانة االنتباه إىل املرفق الثاين بالوثيقة ا  - ١٢

 .لالجتماع الثاين والعشرين لألطرافقائمة بالوثائق املعدة 

 .علماً باملعلومات املقدمةحاط املكتب أ  - ١٣

 عرض عام جلدول األعمال وتقدمي خريطة طريق لعقد االجتماع الثاين والعشرين لألطراف -  خامساً
وجز ممثل األمانة برنامج العمل املتوقع اخلاص باالجتماع الثاين والعشرين لألطراف ملخصاً أ  - ١٤

وكجزء من . UNEP/OzL.Pro.21/Bur.1/2 ومضيفاً املعلومات املضمنة يف الفصل الثالث من الوثيقة
 .املناقشات املتعلقة بوظيفة األمني التنفيذي ألمانة األوزون انسحب األخري من قاعة االجتماع

تعلق مبسألة امليزانية، قال ممثل األمانة إن هناك بندان سيثريان على األرجح بعض املناقشات يفيما   - ١٥
تقييم اآللية املالية وآثار ترقية وظيفة األمني التنفيذي : اف، ومهاخالل االجتماع الثاين والعشرين لألطر
وفيما يتعلق باملسألة األوىل، ميكن أن جيرى التقييم . م املساعدألمانة األوزون إىل وظيفة األمني العا

والحظ . مستشار خارجي، كما هو احلال يف السابق، أو أن جيريه كيان ضمن منظومة األمم املتحدة
أحد األعضاء أن من الصعب للغاية تقدير تكلفة مثل هذا التقييم إىل حني أن تتضح أكثر العوامل ذات 

ووافق على ذلك ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف قائالً إنه استناداً . ق االختصاصالصلة، ومنها نطا
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إىل خربته فإن حماولة إجراء مثل هذا التقدير للتكاليف هي أمر صعب، وأضاف أن إجياد وحدة تقييم 
 بترقية وظيفة وفيما يتعلق. تابعة لألمم املتحدة ليست هلا مصلحة مكتسبة يف هذا األمر رمبا يثري إشكاالت

 إىل مستوى األمني العام املساعد، وافق املكتب على دعم هذا ٢-األمني التنفيذي من املستوى مد
اإلجراء وأوصى بتقدميه إىل فريق االتصال املعين مبسائل امليزانية املنتظر إنشاؤه خالل االجتماع الثاين 

 .والعشرين لألطراف

قة مبسألة ترقية وظيفة األمني التنفيذي عاد األخري إىل قاعة عقب االنتهاء من املناقشات املتعل  - ١٦
االجتماع وأبلغ املكتب بالوضع احلايل فيما يتعلق بالتعديالت املقترحة اهلادفة إىل وضع مركبات الكربون 

وقد تواصلت املشاورات غري الرمسية مع األطراف املعنية اليت . اهليدروفلورية حتت إشراف الربوتوكول
موعة من وجهات النظر بشأن هذه املسألة، وذلك لتحديد أفضل السبل للتعامل مع االقتراحات تتبىن جم

خالل االجتماع الثاين والعشرين لألطراف، مع األخذ بعني االعتبار الوقت احملدود املتاح يف اجللسة 
ألة يف غاية وقد كانت هذه املس. العامة ودرجة استعداد األطراف إلحالة املناقشات إىل فريق اتصال

التعقيد كما أن هلا أبعاد  قانونية وتقنية ومالية، ومما زادها تعقيداً حقيقة أنه، باإلضافة إىل التعديالت 
املقترحة، توجد مقترحات أخرى أمام األطراف تتعلق جبوانب التحكم يف مركبات الكربون 

 .اهليدروفلورية

لتحضريي، قال األمني التنفيذي إنه كان من املزمع فيما يتعلق خبريطة الطريق الواردة يف اجلزء ا  - ١٧
 من جدول األعمال بنهاية اجللسة الصباحية يف اليوم الثاين، مبا يف ذلك إنشاء أفرقة ١٠-١معاجلة البنود 

االتصال الالزمة، باستخدام نفس الرؤساء املشاركني، ما أمكن، كما هو احلال يف االجتماع الثالثني 
وح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، للفريق العامل املفت

بعد ذلك أوجز األمني التنفيذي الترتيبات اخلاصة باجلزء . ٢٠١٠يونيه /الذي عقد يف جنيف يف حزيران
 .نوفمرب/ تشرين الثاين١٢ و١١الرفيع املستوى الذي سيعقد يف يومي 

 مسائل أخرى  -سادساً 
أبلغ العضو القادم من باكستان املكتب بأنه، وكجزء من االحتفاالت بيوم األوزون العاملي يف  - ١٨

باكستان، اخنرط األطفال يف إعداد كتيب وقرص فيديو رقمي يقدمان أغنية عن محاية طبقة األوزون، 
يد املكتب هذا وقد أ. وأنه يعتزم تقدميهما إىل مجيع املشاركني يف االجتماع الثاين والعشرين لألطراف

 .اإلجراء

يب نتيجةً للكوارث ـأشار الرئيس إىل أنه، ونظراً للدمار املكلف الذي حاق مبنطقة البحر الكاري  - ١٩
الطبيعية األخرية والصعوبات الناجتة اليت مرت ا الدول املتأثرة على صعيد الوفاء بتعهداا الدولية، فإن 

ىت البلدان واملنظمات للمساعدة يف الوفاء بالتزامات الدول املتأثرة من املمكن طرح نهج غري رمسية على ش
جتاه بروتوكول مونتريال، ما يغين عن احلاجة للبحث عن إعفاءات فيما يتعلق بالتربعات والتعهدات 

 .مبوجب الربوتوكول
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 اعتماد التقرير  - سابعاً 
أعضاء املكتب يف أقرب وقت علن الرئيس أن األمانة ستعد مشروع التقرير وتوزعه على أ  - ٢٠
 .ومن مث سيتم إكمال التقرير، مع أخذ تعليقام يف االعتبار، وتقدميه إليهم للموافقة عليه. ممكن

 اختتام االجتماع  - ثامناً
  . مساءا٠٥/٧ًعلن الرئيس اختتام االجتماع يف متام الساعة أ  - ٢١
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