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لمؤتمر األطراف لث والعشرين مكتب االجتماع الثا

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة في 
  األوزون
  ٢٠١٢اين/نوفمرب تشرين الث ١٠جنيف، 

  

 بشأنبروتوكول مونتريال في  ألطرافوالعشرين ل لثلثاااالجتماع اجتماع مكتب تقرير 
  المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  افتتاح االجتماع  -أوالً 

ة دبشأن املواد املستنفبروتوكول مونرتيال يف  ألطرافلث والعشرين لاالجتماع الثامكتب  عقد  - ١
تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠اعًا يف مركز جنيف للمؤمترات الدولية، جبنيف، يف يوم السبت اجتم لطبقة األوزون

٢٠١٢.  
  صباحاً. ٤٠/١٠ الساعة رئيس املكتب، وذلك يف ،ليو (أنغوال)يافتتح االجتماع السيد سيانغا اب  - ٢
يصادف  ٢٠١٢قال السيد ماركو كونزاليز، األمني التنفيذي ألمانة األوزون، مشريًا إىل أن عام   - ٣

الذكرى اخلامسة والعشرين لربوتوكول مونرتيال، إن هذا العام شهد تنظيم العديد من األنشطة واألحداث 
احتفاًال بتلك املناسبة. وقد أعدت األمانة جمموعة من الوثائق واملواد األخرى، اليت مشلت ملفات صحفية 

انة أيضًا مسابقة فيديو عاملية للشباب، كانت جديدة وكتيبات لزيادة الوعي بالربوتوكول. كما أطلقت األم
ما دون اخلامسة والعشرين، وسُتمنح شهادة للفائز، وهو من الصني، وسيتم عرض يف سن مفتوحة للشباب 

أفضل عشرة فيديوهات على مدار العام على موقع بروتوكول مونرتيال على اإلنرتنت وعلى املواقع األخرى 
ذه الذكرى فيما الُنظمت أنشطة عديدة على املستوى الوطين لوقد  ذات الصلة على اإلنرتنت. حتفال 

، ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١١ستشمل االحتفاالت العاملية تنظيم حلقة تدارس تُعقد يف جنيف يف 
وستتألف حلقة التدارس هذه من ثالث ‘‘. محاية غالفنا اجلوي من أجل األجيال القادمة’’حول موضوع 

منظورات بشأن اخلربات املكتسبة وفوائدها ملواجهة التحديات ’’ملواضيع الرئيسية التالية جلسات تناولت ا
السياسات الرامية حلماية الغالف ’’و؛ ‘‘علوم الغالف اجلوي (األوزون واملناخ)’’و؛ ‘‘العاملية األخرى
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ع هذه بسيتدث و يف هذا احلتكلمني الرفيعي املستوى املوطوال هذا اليوم سيشارك العديد من ‘‘. اجلوي
  احللقة الدراسية حفل استقبال تستضيفه احلكومة السويسرية.

 ٢٠١٢ال من منصفه يف أيلول/سبتمرب قاستقد وأبلغ املكتب بأن نائب األمني التنفيذي    - ٤
بدأ عملية تعيني موظف لشغل املنصب، عقب االجتماع الرابع والعشرين يألسباب شخصية ملحة. وس

  من داخل األمانة للعمل خالل الفرتة االنتقالية.بالوكالة ني نائب لألطراف؛ وقد مت تعي
  وقد حضر االجتماع أعضاء املكتب التالية أمساؤهم:  - ٥

  السيد سيانغا ابيليو (أنغوال) (الدول األفريقية)    الرئيس:  
  فيتش غروبيش (البوسنة واهلرسك) (دول أوروبا الشرقية)و السيدة عزرا روغ  نواب الرئيس:  

منطقة دول أمريكا الالتينية و (يد خافيري إرنستو كامارغو (كولومبيا) الس  
  الكارييب)

  )دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ(السيدة سوليستيوايت هنايف (إندونيسيا)       
  برينارد مادى (كندا) (دول أوروبا الغربية ودول أخرى)السيد     املقرر:  

  .املشاركنيقائمة كاملة ب وترد يف مرفق هذا التقرير  - ٦
  إقرار جدول األعمال  - ثانياً 

وهو ، UNEP/OzL.Pro.23/Bur.1/R.1اعتمد جدول األعمال املؤقت لالجتماع املبني يف الوثيقة   - ٧
  على النحو التايل:

  افتتاح االجتماع.  - ١
  إقرار جدول األعمال.  - ٢
لألطراف يف  العمل املنجز حىت اآلن يف تنفيذ مقررات االجتماع الثالث والعشرين  - ٣

  بروتوكول مونرتيال.
عرض عام لوثائق العمل اليت أُعدت لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول   - ٤

  مونرتيال.
استعراض جدول أعمال االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال وعرض   - ٥

  خلريطة طريق لتسيري أعمال االجتماع.
  مسائل أخرى.  - ٦
  اعتماد التقرير.  - ٧
  اختتام االجتماع.  - ٨
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االجتماع الثالث والعشرين لألطراف في بروتوكول تنفيذ مقررات لاآلن  تيالعمل المنجز ح  - ثالثاً 
  مونتريال

تضمن اخلطوط العريضة ملذكرة األمانة بشأن من جدول األعمال،  ٣لبند اممثل أمانة األوزون  قدم  - ٨
ري أعمال االجتماع يستلوثائق العمل وخريطة طريق ل اً عام اً تنفيذ املقررات، وعرض العمل املنجز حىت اآلن يف
موجزاً . ويتضمن املرفق األول لتلك املذكرة جدوًال )UNEP/OzL.Pro.23/Bur.1/2(الرابع والعشرين لألطراف 

يف بروتوكول الثالث والعشرين لألطراف االجتماع إلجراءات املتخذة لتنفيذ املقررات اليت اعتمدها با
  مونرتيال.

طرفًا مل تكمل حىت اآلن التصديق على تعديل مونرتيال  ١٤وأشارت األمانة مع القلق إىل أن   - ٩
أن األطراف اليت مل ُتكمل عملية التصديق بنهاية عام أضافت و/أو تعديل بيجني على بروتوكول مونرتيال. و 

كانون   ١ون اهليدروكلورية فلورية اعتبارًا من سوف تواجه قيودًا على التجارة يف مركبات الكرب ٢٠١٢
ا هذه األطراف لتمديد  ٢٠١٣الثاين/يناير  إذا قرر مؤمتر األطراف عدم املوافقة على أي طلبات تتقدم 

  عدم تطبيق اجلزاءات التجارية.
وردًا على طلب توضيح من أحد األعضاء بشأن اجلدول املوجز باإلجراءات املتخذة، قال ممثل   -  ١٠

األمانة إن القصد منه هو أن يكون مبثابة عرض عام وأن الوثائق اليت أعدت الجتماعات اهليئات األخرى، 
مثل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال والفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف، 

كما أن الوثائق املعدة لبنود معينة على حتتوي على تفاصيل أكثر عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ املقررات.  
جدول أعمال االجتماع الرابع والعشرين لألطراف تتضمن أيضًا معلومات عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ 
مقررات االجتماعات السابقة. وردًا على نفس العضو الذي تساءل عن اآلثار املرتتبة على األطراف من 

بالعواقب املرتتبة من عدم التصديق على  تدرك متاماً ألطراف األربعة عشرة اجلزاءات التجارية، قال املمثل إن ا
إجراءات مطولة على الصعيد الوطين ترتبط من مواجهة التعديالت، ولكن كان ال مناص للعديد منها 

وقد قدمت ا الدائمة يف نيويورك قبل أن تتمكن من تأكيد تصديقها. اا ذات الصلة وبعثاا ووزار ابربملان
شرح عه من مساعدات للتعجيل بالتصديق أو تيسريه، مبا يف ذلك زيارة البلدان املعنية لياألمانة ما تستط

األطراف األربعة عشرة على اجتياز املراحل النهائية  فف حاليًا قرابة نصكعالعملية للسلطات املختصة. وت
من التصديق ولكن ال يزال عليها االتصال مبكتب الشؤون القانونية التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة 

ا األمانة العامة إىل عدد األعضاء من  ةواحد تإلكمال العملية. وقد أعرب عن تقديرها للزيارات اليت قامت 
ا أداة قيمة من البلدا لتعجيل بعملية التصديق على يف ان، مبا يف ذلك بلدها؛ وقد أثبتت هذه الزيارات أ

  التعديالت.
  أحاط املكتب علماً باملعلومات املقدمة.  -  ١١

  عرض عام لوثائق العمل التي أعدت لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  - ربعاً 
الذي يتضمن  ،UNEP/OzL.Pro.23/Bur.1/2نتباه إىل املرفق الثاين للوثيقة الة اوجه ممثل األمان  -  ١٢

 ،تلك الوثيقةإصدار ومنذ  ،قائمة بالوثائق اليت أعدت لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف. وأبلغ املكتب أنه
ب قائمة مستكملة مت إعداد وثيقتني اعالميتني إضافيتني تتم إتاحتهما على املوقع على اإلنرتنت إىل جان

  بالوثائق املعدة الجتماع األطراف.
  بالوثيقة املقدمة.وأحاط املكتب علماً   -  ١٣
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استعراض جدول أعمال االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال وعرض   - خامساً 
  االجتماعأعمال خريطة طريق لتسيير 

الجتماع الرابع والعشرين لألطراف، ملخصًا ومضيفاً لأوجز ممثل األمانة برنامج العمل املتوقع   -  ١٤
  .UNEP/OzL.Pro.23/Bur.1/2املعلومات املضمنة يف الفصل الرابع من الوثيقة 

قودة على تناول عوفيما يتعلق خبريطة الطريق للجزء التحضريي، قال األمني التنفيذي إن النية م  -  ١٥
اليوم الثاين، مبا يف ظهر ات العامة بنهاية جلسة ما بعد مجيع البنود املدرجة على جدول األعمال يف اجللس

ترك اليوم الثالث شاغرًا الجتماعات أي أفرقة اتصال يتم إنشاؤها. و ذلك إنشاء أفرقة االتصال الضرورية، 
ترتيبات فهناك البنود يف جلسات عامة،  مجيعبيد أنه إذا احتاجت األطراف إىل مزيد من الوقت ملناقشة 

أكد أن  ،اليوم الثاين. ورداً على تعليق ألحد األعضاء فيما يتعلق بأفرقة االتصال لعقد جلسة مساءموضوعة 
. وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة للوفود مبا يف عقد يف مواعيد متعاقبةاجتماعاته، تبعًا للممارسة املتبعة، ست

  من اجملموعات. اليت تضم أعداداً صغرية من املمثلني، باملشاركة يف أكرب عدد يرغبون املشاركة فيهذلك 
يف االجتماعات السابقة  ار أحد األعضاء إىل أن العديد من األطراف، كانت قد أعربت،شوأ  -  ١٦

لألطراف، عن خيبة أملها حيال عدم التوصل إىل اتفاق بشأن تشكيل فريق اتصال ملناقشة التعديالت 
ية. ونظرًا ألن هذه املسألة رمبا تثار مبركبات الكربون اهليدروفلور فيما يتعلق املقرتحة على بروتوكول مونرتيال 

أعرب عن أمله يف أن تكون مجيع األطراف أكثر تقبًال لفكرة  ،ثانية يف االجتماع الرابع والعشرين لألطراف
  إنشاء فريق اتصال ملناقشة تلك التعديالت.

  مسائل أخرى  -سادساً 
  يف أي مسائل أخرى.االجتماع نظر يمل   -  ١٧

  اعتماد التقرير  - سابعاً 
تعميمه على أعضاء املكتب يف أقرب وقت قال الرئيس إن األمانة ستقوم بإعداد مشروع للتقرير و   -  ١٨

م بعني االعتبار مث عرضيُوضع التقرير ذلك بعد ممكن. و  عليهم التقرير  يف صورته النهائية بعد أخذ تعليقا
  .يهللموافقة عل

  اختتام االجتماع  -ثامناً 
  بعد الظهر. ٢٥/١٢الجتماع يف الساعة أعلن الرئيس اختتام ا  -  ١٩
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