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لمؤتمر األطراف في العاشر مكتب االجتماع 
 لحماية طبقة األوزوناتفاقية فيينا 

 
 االجتماع األول

 1327 سر ما/آذار 03، جنيف

لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا لحماية العاشر لمكتب االجتماع األول تقرير االجتماع 
 طبقة األوزون

 مقدمة
مع االجتماع العاشر  بالتزامناألول ُعقد االجتماع  2/6من ادلقرر ‘ 2’ (أمبوجب الفقرتني الفرعيتني ) -2

. وقد ُعقد االجتماع يف ادلقر الرئيسي للمنظمة فيينا حلماية طبقة األوزوندلديري حبوث األوزون التابع التفاقية 
 العادلية لألرصاد اجلوية.

، أي 1327آذار/مارس  03ُعقد االجتماع على ىامش االجتماع العاشر دلديري حبوث األوزون يوم و  -1
 ة لجاجتماع مباشرة، وذل  دلناقةة يميع البنود الواردة يف جدول أعمال االجتماع.قبل الدورة األخي 

 افتتاح االجتماع -أواًل 
ميلسون )غواتيماال(، رئيس ادلكتب يف دتام الساعة  سامويلالسيد سيدين ألكسندر االجتماع افتتح  -0

 :ظهراً. وقد حضر االجتماع أعضاء ادلكتب التالية أمساؤىم 21:21
ميلسون )غواتيماال( )دول أمريكا الجاتينية والبحر  سامويلسيدين ألكسندر السيد  الرئيس:

 الكارييب(
 ( )دول أوروبا الغربية ودول أخرى(سًتالياأل )يغابريين آالسيدة  نواب الرئيس:
)بنغجاديش( )دول  يعقوبسعادة عبد اهلل إسجام  بالنيابة عنساتيندرا كومار بوركاياستا  

 ودول احمليط اذلادئ(آسيا 
 السيد أولزاس أغابيكوف )دول أوروبا الةرقية( 

 قائمة كاملة بادلةاركني يف مرفق ىذا التقرير. وترد



UNEP/OzL.Conv.10/Bur.1/3 

2 

 إقرار جدول األعمال -ثانياً 
، على النحو UNEP/OzL.Conv.10/Bur.1/1أُقر جدول األعمال ادلؤقت لجاجتماع، الوارد يف الوثيقة  -2

 التايل:
 االجتماع.افتتاح  -2

 إقرار جدول األعمال. -1

ادلقررات الصادرة عن االجتماع العاشر دلؤدتر األطراف بةأن  اإلجراءات ادلتخذة والتقدم احملرز -0
ل اللجنة االستةارية للصندوق االستئماين لتمويل أنةطة اعمأ مبا يف ذل يف اتفاقية فيينا، 

 ذات الصلة باتفاقية فيينا. ادلنتظموالرصد ث و البح

عام للتوصيات ادلتوقعة لجاجتماع العاشر دلديري حبوث األوزون لألطراف يف اتفاقية  راضاستع -2
 فيينا.

 مسائل أخرى.  -1

 اعتماد التقرير. -6

 اختتام االجتماع. -7
المقررات الصادرة عن االجتماع العاشر لمؤتمر  اإلجراءات المتخذة والتقدم المحرز بشأن -ثالثاً 

األطراف في اتفاقية فيينا، بما في ذلك ما يتعلق بأعمال اللجنة االستشارية للصندوق االستئماني 
 ذات الصلة باتفاقية فيينا والرصد المنتظمالمتعلقة بالبحوث لتمويل األنشطة 

من جدول األعمال،  0ألمانة األوزون البند  ةنفيذيالت ةاألمين تبناًء على دعوة من رئيس ادلكتب، قدم -1
، اليت تقدم معلومات عن حالة تنفيذ ادلقررات (UNEP/OzL.Conv.10/Bur.1/1إىل مذكرة األمانة )الوثيقة  مةياً 

 27قد يف باريس خجال الفًتة من الصادرة عن االجتماع العاشر دلؤدتر األطراف يف اتفاقية فيينا الذي عُ اخلمسة 
 .1322تةرين الثاين/نوفمرب  12إىل 

حالة التصديق على اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونتريال وتعديالت لندن وكوبنهاجن ومونتريال وبيجين التي  :01/0المقرر 
 ُأدخلت على بروتوكول مونتريال

على تعديل بيجني يف   ،عن التصديق تأخربلد م آخر ،صرحت األمينة التنفيذية أنو بتصديق موريتانيا -6
، احتفل العامل بالتصديق العادلي على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونًتيال جبميع 1322كانون األول/ديسمرب 

، اعتمد االجتماع الثامن والعةرون لألطراف يف 1326. وأضافت أنو يف تةرين األول/أكتوبر تعديجاتو
ض التدرجيي يخفتعلى بروتوكول مونًتيال لل كيغايلتعديل  ، رواندا، كيغايلبروتوكول مونًتيال الذي ُعقد يف  
 .ألوزون وإمنا تسبب احًتار ادلناخال تستنفد ارلموعة جديدة من ادلواد  يدلركبات الكربون اذليدروفلورية، وى
ما ال يقل عن  قيام، شريطة 1329كانون الثاين/يناير   2يف  النفاذيدخل حيز سوأشارت إىل أن ىذا التعديل 

 يدخل، حبلول ذل  التاريخيف غياب التصديقات ادلطلوبة و عليو،  بادلصادقةطرفًا يف بروتوكول مونًتيال  13
 بعد مرور تسعني يوماً على التصديق العةرين. النفاذالتعديل حيز 

 على أكدت األمينة التنفيذية استعداد األمانة دلساعدة يميع األطراف يف الربوتوكول لإلعداد للتصديقو  -7
التصديق على ’’بعنوان  إعداد األمانة ذلذا الغرض مذكرة إحاطة، وأشارت إىل دهاعتماأو أو قبولو ايل غتعديل كي
 ،1327شباط/فرباير  12إىل يميع األطراف يوم أُرسلت ىذه وأضافت أن مذكرة اإلحاطة . ‘‘كيغايلتعديل  

من األطراف بدأ بالفعل  عدداً إشارهتا إىل أن  ويف سياقنًتنت. لى ادلوقع الةبكي لألمانة على اإلع وىي متاحة
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العدد الجازم من صكوك التصديق، أو القبول أو االعتماد لدى  يودععملية التصديق، أعربت عن أملها يف أن 
يف   النفاذاألمني العام لألمم ادلتحدة، وىو الوديع لربوتوكول مونًتيال، يف وقت يسمح بدخول التعديل حيز 

. واقًتحت يف ىذا الصدد أن ادلكتب قد يرغب يف تةجيع األطراف على التصديق 1329ر كانون الثاين/يناي
 يف أسرع وقت ممكن. كيغايلعلى تعديل  

فيما يتعلق وطلب أحد أعضاء ادلكتب إىل األمانة أن تقدم للحكومات يميع ادلعلومات الضرورية  -8
. وأضاف عضو آخر، أنو على الرغم 1329يف وقت مبكر وقبل  كيغايلعلى تعديل   تصديقهاأمهية  بدواعي
، بصفتو ىيئة تابعة للمؤدتر توقيت التصديق، فإنو ينبغي دلكتب مؤدتر األطرافلكل طرف حرية حتديد من أن 

ميكن أن اليت أن يدعما ادلقررات اليت تتخذىا األطراف و  بصفتو ىيئة تابعة لجاتفاقيةمكتب اجتماع األطراف و 
 وقت ممكن. أقربيف تةجع األطراف على التصديق 

 توصيات االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون :01/2المقرر 
قد يف أنو أثناء االجتماع العاشر دلؤدتر األطراف يف اتفاقية فيينا الذي عُ  أوضحت األمينة التنفيذية -9

التقرير الذي قدمتو أمانو األوزون يف تقرير االجتماع التاسع دلديري حبوث األوزون و  يفاألطراف  نظرت، 1322
 إىلىذا ادلقرر  واستند. 23/1ادلقرر  واختذت، والرصد ادلنتظمث و لبحلتمويل ابةأن الصندوق االستئماين 

. 1322 العام رئيس مكتب االجتماع التاسع دلؤدتر األطراف يف آنذاكممثل جورجيا الذي كان  قدموُمقًتح 
التنفيذية بأن ادلكتب احلايل قد يرغب يف أن يأخذ يف احلسبان النتائج والتوصيات ادلتوقعة من  األمينةوذكرت 

 مؤدترصلة، كمةروع مقرر يُعرض على  ييف التقدم مبقًتح ذ وأن يفكراالجتماع العاشر دلديري حبوث األوزون 
 .1327يف تةرين الثاين/نوفمرب  للنظر فيواألطراف 

 ذات الصلة باتفاقية فيينا المنتظم والرصدث و االستئماني العام لتمويل األنشطة المتعلقة بالبحالصندوق  :01/3المقرر 
يف  23/0بالصندوق االستئماين أبرزت أمهية ادلقرر  ادلتعلقةتناول األمينة التنفيذية للقضايا  ويف سياق -23

إىل  قدمومقًتح ىل إ يستند أيضاً ادلقرر استمرار الصندوق االستئماين وتةغيلو بصورة فعالة، ُمةية إىل أن ىذا 
العاشر دلؤدتر األطراف ممثل جورجيا الذي كان حينئذ رئيس مكتب االجتماع التاسع دلؤدتر األطراف.  االجتماع

وأشارت إىل أن البندين الرئيسيني يف ادلقرر ومها طلب األطراف إىل ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة 
، وإنةاء جلنة استةارية للصندوق 1313كانون األول/ديسمرب   02االستئماين حىت لصندوق ا فًتةدتديد 

 يف إطاروضع اسًتاتيجية طويلة األجل وتنفيذ األىداف واألولويات  يةمجاناالستئماين ذات والية زلددة، 
أثناء اليوم األول من موجزاً لعمل اللجنة، اللجنة الربوفيسور أ.ر رافيةانكارا وعرض رئيس الصندوق االستئماين. 

 االجتماع.
لدى األمانة عرضًا عامًا عن حالة الصندوق االستئماين،  كبي موظفي شؤون البيئةقدم   بعد ذل  -22

، 1327/فرباير شباط 18حىت  1330إنةائو يف العام منذ  مجاحظًا أن الدخل الكلي للصندوق االستئماين
دوالر على تسعة أنةطة  283 333 الر بدوالرات الواليات ادلتحدة أُنفق منو حنودو  023 333تقريبًا  بلغ

. 1328و 1327 العامني يف تنجزدوالر لتنفيذ أربعة أنةطة من ادلقرر أن  223 333ُخصص مبلغ ، و أجنزت
 ةمقًتح مةاريعدوالر. وأشارت أيضًا إىل أن ستة  13 333 على ىذه األرقام يكون الرصيد ادلتاح حنو وبناء

من الواضح أن األموال ادلتاحة فدوالر. لذل   183 333 ، وطلبت حنو1326جديدة قد ُقدمت لتمويلها يف 
 لدعم ادلقًتحات ادلقدمة.تكفي  ال
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اللجنة  وأعمالحالة الصندوق االستئماين،  النظر يفوذكرت األمينة التنفيذية أن ادلكتب قد يرغب يف   -21
إمكانية تقدمي مقًتح يف صورة مةروع مقرر يُعرض على  حبثصلة بغرض الخرى ذات األسائل ادلاالستةارية و 

النتائج ادلتوقعة مع مراعاة ، 1327يف تةرين الثاين/نوفمرب  للنظر فيواالجتماع احلادي عةر دلؤدتر األطراف 
 وتوصيات االجتماع العاشر دلديري حبوث األوزون.

 الميزانيات التفاقية فييناالتقارير المالية و  :01/4المقرر 
الة الصندوق االستئماين التفاقية فيينا عن السنوات ادلتعلقة حباىتمام ادلكتب إىل ادلعلومات ُوجِّو  -20

يف مذكرة األمانة. وأبلغت األمينة التنفيذية ادلكتب حبالة االحتياطي  الواردنحو ال، على 1322-1326
الرصيد النقدي  يتوقع أال يكفي 1313حبلول  وية فيينا، وأشارت إىل أنالتةغيلي يف الصندوق االستئماين التفاق

لتغطية النفقات. وستوجو األمانة انتباه مؤدتر األطراف إىل ىذه ادلسألة لبحثها أثناء االجتماع احلادي لصندوق ل
يف وثيقة ادليزانية ادلقًتحة  دفع االشًتاكاتوسيناريوىات  ادلزيد من التحليل ادلنقحعةر دلؤدتر األطراف، وستقدم 

 .1313و 1329و 1328 لألعوامنقحة وادليزانيات ادلقًتحة ُـ ادل 1327بةأن ميزانية 
على أمهية احلصول على ىذه السيناريوىات ادلتعلقة بالرصيد  أعضاء ادلكتبت واحدة من شددو  -22

قد طلب إىل ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة دتديد  23/2النقدي. والحظت أيضًا بأن ادلقرر 
 لدواعي حدوث ىذا التمديد، وطلبت توضيحات 1311كانون األول/ديسمرب   02الصندوق االستئماين حىت 

. ورداً على ذل ، أوضحت األمينة التنفيذية أن يمعية األمم ادلتحدة للبيئة أثناء اجتماعها فقط 1329هناية  إىل
موافقة شاملة على دتديد الصناديق االستئمانية يف إطار برنامج  أصدرت، 1326الثاين الذي ُعقد يف أيار/مايو 
اليت تكفل اإلجراءات الضرورية انة األم. وتتخذ 1329كانون األول/ديسمرب   02األمم ادلتحدة للبيئة حىت 

دتديد للصندوق االستئماين التفاقية فيينا أثناء دورهتا الثالثة ادلقرر إعادة نظر يمعية األمم ادلتحدة للبيئة يف 
، هبدف التمديد لتل  الصناديق بناء على طلب مؤدتر األطراف الوارد 1327يف كانون األول/ديسمرب  عقدىا

وثائق ادليزانية ادلعنية ، سُتدرج األمانة ىذا التوضيح يف عضوة ادلكتب نفسهاء على طلب . وبنا23/2يف ادلقرر 
لتقدميها إىل االجتماع التاسع والعةرين لألطراف يف بروتوكول مونًتيال الذي يُعقد يف تةرين الثاين/نوفمرب 

1327. 
 وأن يةجعالة الصندوق االستئماين، أن ُُييط علماً حب يودأشارت األمينة التنفيذية إىل أن ادلكتب قد و  -21

كذل  األطراف اليت مل تدفع اشًتاكاهتا عن سنوات أن ُيث  فورًا وبالكامل، و  ااشًتاكاهتتسديد  علىاألطراف 
 سابقة أن تدفع اشًتاكاهتا يف أسرع وقت ممكن.

 االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا :01/5المقرر 
ف يف اتفاقية فيينا سُيعقد ااألمينة التنفيذية ادلكتب بأن االجتماع احلادي عةر دلؤدتر األطر أبلغت  -26

تةرين الثاين/نوفمرب  12إىل  13الفًتة من لألطراف خجال التاسع والعةرين االجتماع بصورة مةًتكة مع 
 يف مونًتيال. 1327
 .ادلعلوماتادلكتب علماً هبذه  وأحاط -27
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ر لمديري بحوث األوزون لألطراف في اتفاقية المتوقعة لالجتماع العاشاستعراض عام للتوصيات  - رابعاً 
 فيينا
 ث جاكس )الوالياتيجاجتماع العاشر دلديري حبوث األوزون ومها السيد كينلقدم الرئيسان ادلةاركان  -28

عن  الصادرة)جنوب أفريقيا(، إىل ادلكتب تقريرًا بةأن حالة التوصيات  تزييي كو خادلتحدة األمريكية( والسيد 
 واإلشراف ،البيانات وحفظوالرصد ادلنتظم،  ،أربعة رلاالت رئيسية: احتياجات البحوثب فيما يتعلقاالجتماع 

السرد الرئيسني ادلةاركني على  إىل الةكربقدم ادلكتب توبناء القدرات. وبعد االستماع إىل ىذا التقرير، 
وناقش الدور الذي  ىذه اللحظة، التفصيلي للتقدم الذي حققو االجتماع العاشر دلديري حبوث األوزون حىت

توصيات أن تنةر ومن ادلقرر  .عةر لألطراف يف طرح القضايا الرئيسية على االجتماع احلادي يقوم بوميكن أن 
وقت جتماع على ادلوقع الةبكي ألمانة األوزون يف اال بوابة األوزون على حبوث وتقرير االجتماع العاشر دلديري

 .http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/10orm/default.aspx: الرابط التايلعلى الحق 
على وضع  ،عقد االجتماع احلادي عةر دلؤدتر األطرافسيعمل، مع اقًتاب موعد وافق ادلكتب بأنو و  -29

مقًتح )مةروع مقرر( ميكن أن ُيةي مع التقدير إىل تقرير االجتماع العاشر دلديري حبوث األوزون، وأن يةجع 
 ارهتا.رغب ادلكتب يف إثيبةأن القضايا ذات الصلة اليت  أحكاماألطراف على األخذ بالتوصيات وصياغة 

 حبوث طلب رئيس ادلكتب ادلساعدة من األمانة، ومن الرئيسني ادلةاركني لجاجتماع التاسع دلديريو  -13
 إعداد مةروع ادلقًتح. من أجلاألوزون وكذل  الرئيسني ادلةاركني لفريق التقييم العلمي وذل  

 مسائل أخرى - خامساً 
 مل تُثر مسائل أخرى.  -12

 اعتماد التقرير –سادساً 
ادلكتب سُيكلف األمانة بإعداد مةروع تقرير وتوزيعو على أعضاء ادلكتب إلبداء  إنالرئيس  قال -11

وستوضع بعد ذل  الصيغة النهائية للتقرير، مع مراعاة التعليقات الواردة، التعليقات عليو يف أسرع وقت ممكن. 
 .وتقدم إليهم من أجل االعتماد

 اختتام االجتماع - سابعاً 
 بعد الظهر. 22:33الرئيس اختتام االجتماع الساعة أعلن  -10

 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/10orm/default.aspx
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 المرفق
 المشاركينقائمة 

 الرئيس:
 ميلسونامويل سفخامة سيدين ألكسندر 

 وزير
 وادلوارد الطبيعيةوزير البيئة 

20 calle 28-58 zona 10, 
Edificio MARN 01010 

Guatemala 
Tel: +502 2423 0500 

E-mail: epmerida@marn.gob.gt  
jjmathurin@marn.gob.gt  

 
 الرئيس:نواب 
 لي: آين غابري السيدة

 مساعدة ادلدير
 القسم الدويل حلماية األوزون وغازات الدفيئة الصناعية

 إدارة البيئة والطاقة
GPO 787 Canberra ACT 2601 

AUSTRALIA 
Tel: +61262742023 

Email: annie.gabriel@environment.gov.au 
 

 اتساتيندرا كومار بوركاياس
 موظف أقدم
 خلية األوزون

 وزارة البيئة والغابات
 بنغجاديش

Tel: (880) 017 130 133 10 
Email: purkayasthask@gmail.com 

 
 المقرر
 ابيكوفغأأولزاس 

 نائب مدير إدارة ادلناخ
 كازاخستانوزارة الطاقة يف يمهورية  
Block A, Avenue 19 

010000, Astana Kabanbai Batyr 
Kazakhstan 

Tel: +7 7172 74 02 28 
E-mail: oagabekov@mail.ru 
oagabekov@energo.gov.kz 

 
 مشارك إضافي
 ماروكنيأليسيا ماريا 

 البعثة الدائمة لغواتيماال
23 Avenue de France 

CH-1202 Geneva 
Switzerland 

Tel: +41 22 733 0850 
E-mail: onusuiza@minex.gob.gt 

الرئيسان المشاركان لالجتماع التاسع لمديري بحوث 
 األوزون
 ج أر كوتزي خييالسيد 

 خدمات األرصاد اجلوية جبنوب أفريقيا
SA Weather Service 

442 Rigel Avenue 229 
Pretoria 

South Africa 
Tel: +27-12 367 60 48 
Fax: +27-12 367 61 89 

E-mail: gerrie.coetzee@weathersa.co.za 
 

 س اكالسيد كينيث دبليو ج
اجلوي  الغجافادلدير، برنامج حبوث اجلزء األعلى من 

Manager, Upper Atmosphere Research Program 
Earth Science Division; Code DK 

Science Mission Directorate 
Mail Suite 3B83 

NASA Headquarters 
Washington, DC  20546 

USA 
Tel: +1 202 358 0476 

E-mail: Kenneth.W.Jucks@nasa.gov 
 

 أمانة األوزون
 السيدة تينا بيمبيلي

 تنفيذيةال األمينة
 أمانة األوزون

 برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
United Nations Avenue, Gigiri 

P.O. Box 30552 
Nairobi 00100 

Kenya 
Tel: +254 20 762 3885/3611 

Fax: +254 20 762 0335 
Email: tina.birmpili@unep.org 

 
 السيدة صوفيا ميلونا

 أقدم لةؤون البيئة ةموظف
 أمانة األوزون

 برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
United Nations Avenue, Gigiri 

P.O. Box 30552 
Nairobi 00100 

Kenya 
Tel: +254 20 762 3430/4016 

Fax: +254 20 762 0335 
E-mail: sophia.mylona@unep.org 

 
 
 

mailto:epmerida@marn.gob.gt
mailto:jjmathurin@marn.gob.gt
mailto:jjmathurin@marn.gob.gt
mailto:annie.gabriel@environment.gov.au
mailto:purkayasthask@gmail.com
mailto:oagabekov@mail.ru
mailto:oagabekov@energo.gov.kz
mailto:oagabekov@energo.gov.kz
mailto:onusuiza@minex.gob.gt
mailto:gerrie.coetzee@weathersa.co.za
mailto:Kenneth.W.Jucks@nasa.gov
mailto:tina.birmpili@unep.org
mailto:sophia.mylona@unep.org
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 السيد دان تينغو
 موظف اتصاالت
 أمانة األوزون

 برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
United Nations Avenue, Gigiri 

P.O. Box 30552 
Nairobi 00100 

Kenya 
Tel: +254 20 762 3532 
Fax: +254 20 762 0335 

E-mail: dan.tengo@unep.org 
 

mailto:dan.tengo@unep.org

