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مكتب االجتماع الخامس عشر لألطراف في                   
بروتوكول مونتریال بشأن المواد المستنفدة                 

 لطبقة األوزون
 االجتماع األول

 ٢٠٠٤مارس /آذار ٢٢مونتریال، 
 *اعتماد التقریر:  من جدول األعمال٦البند 

تقریر اجتماع مكتب االجتماع الخامس عشر لألطراف في بروتوكول                              
 مونتریال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون 

 مقدمة
اجتمع مكتب االجتماع الخامس عشر لألطراف في بروتوكول مونتریال بشأن                  - ١

بقة ألوزون في مقر المنظمة الدولیة للطیران المدني في مونتریال،              المواد المستنفدة لط   
 .٢٠٠٤مارس / آذار٢٢في 

 افتتاح االجتماع -أوًال 
 من صبیحة   ١٠ر١٥الساعة  إلى االنعقاد في    االجتماع  رئیس  لسید هالفاسك   دعا ا  - ٢

 .٢٠٠٤مارس / آذار٢٢یوم األثنین، 

هذه لشغل   هم   اؤهم الذین إنتخب     وحضر االجتماع أعضاء المكتب التالیة أسم               - ٣
 إلى  ١١مناصب االجتماع الخامس عشر لألطراف المعقود في نیروبي في الفترة من                ال

 من النظام     ٢٤حكوماتهم وفقًا للمادة       ، أو رشحتهم       ٢٠٠٣نوفمبر   / تشرین الثاني    ١٤
 :الداخلي

 )الجمهوریة التشیكیة(جیري هالفاسك  السید

                                                           
* UNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/1. 
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 )یة الدومینیكیةالجمهور(لبو یخوان توماس ف السید
 )نیجیریا(ماندي . باال م السید
 )الوالیات المتحدة األمریكیة(وري  ماكاآلنسة

 .وترد قائمة كاملة بالمشاركین في مرفق هذا التقریر - ٤

 إقرار جدول األعمال -ثانیًا 
 :UNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/1تم إقرار جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثیقة  - ٥

 . االجتماعافتتاح - ١

 .إقرار جدول األعمال - ٢

 بشأن مقررات االجتماع الخامس عشر لألطراف في        ة المتخذ اتاإلجراء - ٣
 ١٤ إلى     ١١بروتوكول مونتریال المعقود في نیروبي في الفترة من                   

 .٢٠٠٣نوفمبر /تشرین الثاني

استعراض عام لوثائق العمل المعدة لالجتماع االستثنائي األول لألطراف  - ٤
 ٢٤ي بروتوكول مونتریال الذي تقرر عقده في مونتریال في الفترة من   ف

 .٢٠٠٤مارس / آذار٢٦إلى 

 .مسائل أخرى - ٥

 .اعتماد التقریر - ٦

 .اختتام االجتماع - ٧

 بشأن مقررات االجتماع الخامس عشر لألطراف في                               ة المتخذ    اتاإلجراء -ثالثًا 
 تشرین   ١٤ إلى      ١١رة من      بروتوكول مونتریال المعقود في نیروبي في الفت               

 ٢٠٠٣نوفمبر /الثاني
 التي لخصت اإلجراءات     UNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/2 اإلنتباه إلى مذكرة األمانة       َهِجُو - ٦

 لألطراف في اجتماعها         ١٥/٥٦ و  ١٥/٥٤بشأن المقررین      التي اتخذتها األطراف         
 .الخامس عشر

تقریرًا شفهیًا آخر )  األوزونیذي، أمانةنفاألمین الت(وقدم السید ماركو غونزالیس  - ٧
 للجنة الخیارات التقنیة المعنیة        صعن اإلجراءات المتخذة بما في ذلك االجتماع الخا             

 في لوس     ٢٠٠٤فبرایر   / شباط  ١٢ إلى      ١٠ببرومید المیثیل المعقود في الفترة من                
عیینات لت"  ُعِلَمْت" وذلك لتقییم الفئة المصنفة في         ،أنجلوس، الوالیات المتحدة األمریكیة    

 لفریق التكنولوجیا والتقییم االقتصادي         خاصاالستخدامات الحرجة؛ وعن االجتماع ال        
أسفر عن  و  ، أیضًا في لوس أنجلوس      ٢٠٠٤فبرایر  / شباط ١٤ و ١٣ ذلك في      الالذي ت 
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الستخدامات ا لفریق التكنولوجیا والتقییم االقتصادي بشأن تعیینات        ٢٠٠٤تقریر تكمیلي   
 الذي وزع على األطراف للنظر فیه في          ،٢٠٠٤فبرایر  /ط شبا ١٤الحرجة الصادر في    

اجتماع األطراف االستثنائي األول المقبل؛ وعن المشاورة غیر الرسمیة بشأن برومید                
لتحدید الخیارات  وذلك    ٢٠٠٤مارس  / آذار ٥ و ٤ینس آیرس في    والمیثیل المعقودة في ب   

جدول في   المیثیل المدرجة     مختلف القضایا المتصلة ببرومید    المتعلقة ب المحتملة للحلول   
أعمال االجتماع االستثنائي لألطراف؛ وعن المشاورة غیر الرسمیة مفتوحة العضویة                

ینس آیرس غیر وتوصیة مشاورة ب، بناء على المقبلة بشأن برومید المیثیل المقرر عقدها
 في مونتریال؛ وعن تنظیم االجتماع االستثنائي الذي ٢٠٠٤مارس / آذار٢٣الرسمیة في 

 . في مونتریال٢٠٠٤مارس / آذار٢٦ إلى ٢٤تقرر عقده في الفترة من 

 UNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/2وأحاط المكتب علمًا بالمعلومات الواردة في الوثیقة                       - ٨
 . شفهیًاوالمعلومات األخرى التي قد قدمها السید غونزالیس

ول لألطراف في      استعراض عام لوثائق العمل المعدة لالجتماع االستثنائي األ                   -رابعًا 
 ٢٦ إلى      ٢٤بروتوكول مونتریال المقرر عقده في مونتریال في الفترة من                         

 ٢٠٠٤مارس /آذار
) الموظفة األقدم للشؤون العلمیة، أمانة األوزون       (میبجومي سیكي    قدمت اآلنسة     - ٩

 التي تضمنت وثائق أعدتها األمانة لالجتماع                UNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/3مذكرة األمانة      
ووجهت النظر أیضًا إلى وثائق العمل ووثائق المعلومات            .  نائي األول لألطراف   االستث

 كما أن الورقة المقدمة من أسترالیا إلى االجتماع الخامس عشر              ،األساسیة المدرجة هنا  
 عملیة إعفاء    إطارتقاریر اإلبالغ السنویة في        الالزمة لتبسیط     لألطراف عن الثوابت       

روضة على االجتماع االستثنائي لألطراف برسم الوثیقة االستخدام الحرج التي كانت مع 
UNEP/OzL.Pro.15/CRP.13   في الوثیقة   بهذا الرمز    ومدرجةUNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/3   قام، قد 

على االجتماع االستثنائي لألطراف    ، وهكذا سوف تعرض     نولمؤلفاتنقیحها واستكمالها   ب
 .UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/CRP.1برسم الوثیقة 

 UNEP/OzL.Pro.15/Bur.1/3  ةأخذ المكتب علمًا بالمعلومات الواردة في الوثیق                         - ١٠
 .وبالمعلومات األخرى التي قدمتها اآلنسة سیكي

 مسائل أخرى -خامسًا 

مارس / آذار  ٢٣(المشاروة غیر الرسمیة مفتوحة العضویة عن برومید المیثیل                         -ألف 
٢٠٠٤( 

 وأنه ینوي    ،رسمیة مع ممثلین إقلیمیین    ات غیر    رأنه قد عقد مشاو    بئیس  الرأفاد   - ١١
 ٢٠٠٤مارس   / آذار  ٢٣ة غیر الرسمیة مفتوحة العضویة في                  رالمشاوعقد   اقتراح   
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دابو أفوالبي   اوالوالسید   )  فنلندا  (أوسوكیننالسید جوكا     ویرأسها الرئیسان المشاركان       
 ).نیجیریا(

 االجتماع االستثنائي لألطراف -باء 

ضرورة  أن یقترح على االجتماع االستثنائي لألطراف         أعلن الرئیس أن في نیته      - ١٢
فریق اتصال أو فریق عامل مفتوح العضویة للنظر في أسالیب عملیات                   قیامه بإنشاء    

لجنة الخیارات التقنیة المعنیة ببرومید المیثیل إن لم تكتمل هذه القضیة أثناء االجتماع                     
 وقبل  ،تلي االجتماع االستثنائي   التي  ویمكن للفریق أن یجتمع أثناء الفترة            .  االستثنائي

یولیه بغیة  /اد االجتماع الرابع والعشرین للفریق العامل مفتوح العضویة في تموز                 قعان
الجتماع السادس عشر      ایقوم   كي   وضع التوصیات للفریق العامل مفتوح العضویة ل               

لى إوطلب الرئیس    .  نوفمبر في براغ   /في تشرین الثاني   النظر فیها    بمواصلة  لألطراف  
أعضاء المكتب طرح مقترحات بشأن ما إذا كان یتعین أن یكون للفریق رئیس واحد أو                  

 .ینلمنصب أو المنصْبلشغل ارئیسان مشاركان وطرح األسماء 

 .وجود رئیسین مشاركین لفریق عامل كهذا               ضرورة    واقترح السید ماندي           - ١٣
ن ن المشاركیْ د الرئیسیْ أحلیكون   اسم السید بییر بنو من كندا           ورياك اآلنسة م   اقترحتو

 .بهذه القضایاإلمام وذلك نظرًا لما یتمتع به من خبرة و

لترجمة إلى توفیر ا     على الحاجة      )  كیةیالجمهوریة الدومین  (لبو   یوشدد السید ف      - ١٤
جتماعات ، ولال   الفوریة أثناء اجتماعات فریق االتصال أو الفریق العامل المقترح                         

بهذا الصدد أكد على الحاجة إلى التوصل         فیها و عالة  خرى وذلك لتمكین المشاركة الف     األ
 .جمیع البنود المدرجة على جدول أعمال االجتماع االستثنائي لألطرافإلى اتفاق بشأن 

 فكرة إنشاء فریق أو أفرقة اتصال أو فریق عامل )نیجیریا(البي فوأكما أید السید  - ١٥
الخیارات التقنیة المعنیة ببرومید     أو أفرقة عاملة، لیس فقط بشأن أسالیب عملیات لجنة              

المیثیل بل أیضًا بشأن قضایا أخرى مدرجة على جدول أعمال االجتماع االستثنائي                        
أفرقة االتصال في أقرب فرصة ممكنة ضرورة إنشاء  اقترح ،إضافة إلى ذلك. لألطراف

ذلك فورًا بعد     االجتماع   د   قبعرؤساء األفرقة     یقوم   في الیوم األول من االجتماع وأن             
وذلك بالنظر لوجود الكثیر من التداخل بین القضایا لتحدید مختلف المسؤولیات والقضایا   

 .بموجب مختلف بنود جدول األعمالللبحث المطروحة 

 .وأحاط الرئیس علمًا بتوصیات أعضاء المكتب - ١٦

 وثائق التفویض -جیم 

ارس للنظر في     م/ آذار  ٢٥أبلغ الرئیس المكتب أنه سیجتمع في یوم الخمیس،                  - ١٧
 .وثائق تفویض المشاركین في االجتماع االستثنائي لألطراف
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 اعتماد التقریر -سادسًا 
یعمم على   أنه سوف     التقریر و  األمانة ستقوم بوضع مشروع         أعلن الرئیس أن        - ١٨

 .تالیةالمشاركین للموافقة علیه في غضون األیام القلیلة ال

 اختتام االجتماع -سابعًا 
 . صباحًا١١رئیس االجتماع في تمام الساعة اختتم ال - ١٩
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 مرفق
الجتماع الخامس عشر لألطراف في االجتماع األول لمكتب افي قائمة بالمشاركین 

 ، مونتریال٢٠٠٤مارس / آذار٢٢بروتوكول مونتریال 

 الجمهوریة التشیكیة
Dr. Jiri Hlavacek 
Director of the Department of the 
  European Union 
Adviser to the Minister on International 
  Environmental Affairs 
Ministry of the Environment 
Vrsovicka 65 
100 10 Prague 
Czech Republic 
Tel: (+420 267) 122 086/122 759 
Fax: (+420 271) 734 221 
Email: jiri_hlavacek@env.cz 
 

 الجمهوریة الدومینیكیة

Mr. Juán Tomas Filpo 
Encargado Programa de Ozono 
SubSecretaría de Estado de Gestión  
  Ambiental 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 
  Recursos Naturales 
Santo Domingo 
Dominican Republic 
Tel: (1 809) 472 0626 
Fax: (1 809) 472 0631 
Email: cogord@codetel.net.do 
 

 نیجیریا

Hon. Bala M. Mande 
Minister of Environment 
Federal Ministry of Environment 
Floor 9 Federal Secretariat 
Shehu Shagari Way 
Abuja, Nigeria 
Tel: (+234 9) 523 4014/523 4119 
Fax: (+234 9) 523 4014 
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Prof. Oladapo Afolabi 
Director 
Department of Pollution Control and 
  Environmental Health 
Federal Ministry of Environment 
Plot 444 Aguiyi Ironsi Str. 
Maitama District 
PMB 265, Garki 
Abuja, Nigeria 
Tel: (+234 9) 803 715 3487 
Fax: (+234 9) 523 3807/413 6317 
Email: oladapoafolabi@hotmail.com 
 
Dr. David B. Omotosho 
Assistant Director/National Ozone Officer 
National Ozone Office 
Federal Ministry of Environment 
Plot 444 Aguiyi Ironsi Str. 
Maitama District 
Abuja, Nigeria 
Tel: (+234 9) 413 5971/523 2930 
Fax: (+234 9) 413 5972 
Email: ozonenig@rosecom.net/bolaomotosho@hotmail.com 
 

 الوالیات المتحدة األمریكیة

Ms. Claudia McMurray 
Deputy Assistant Secretary of State 
  for Environment 
Bureau of Oceans and International  
  Environmental and Scientific Affairs 
US Department of State 
2201 C Street, N.W., Room 7831 
Washington DC 20520 
United States of America 
Tel: (+1 202) 647 2232 
Fax: (+1 202) 647 0217 
Email: smithmk2@state.gov 
 

 أمانة الصندوق متعدد األطراف

Ms. Maria Nolan 
Chief Officer 
Multilateral Fund for the Implementation of the 
  Montreal Protocol 
1800 McGill College Avenue 
27th Floor, Montreal Trust Building 
Montreal, Quebec, Canada H3A 3J6 
Tel: (+1 514) 282 1122 
Fax: (+1 514) 282 0068 
Email: Maria.Nolan@unmfs.org 
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 األوزون أمانة

Mr. Marco Gonzalez 
Executive Secretary 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (+254 20) 623885 
Fax: (+254 20) 623601/3913 
Email: Marco.Gonzalez@unep.org 
 
Ms. Megumi Seki 
Senior Scientific Affairs Officers 
Ozone Secretariat, UNEP 
P.O. Box 30552 
Nairobi, Kenya 
Tel: (+254 20) 623452 
Fax: (+254 20) 623601/3913 
Email: Meg.Seki@unep.org 

_________ 


