
  التاسع عشر  لألطراف في بروتوآول مونتريالاالجتماعآلمة ممثل البحرين في 
 2007 سبتمبر 17 آندا –مونتريال 

 
ة ل   ذه الفرص ز ه ى    ننته دير إل شكر والتق الص ال دم بخ ةنتق ى   الحكوم ضافتنا عل ة الست  الكندي

شكر           لالجتماعأراضيها   دم بال ا نتق ى    التاسع عشر لألطراف لبروتوآول مونتريال ، آم ل إل  الجزي
ول    أ ة األوزون وبروتوآ ام ألمان ين الع ونزالز األم ارآو ج سيد م ها ال ى رأس ة األوزون وعل مان

ب و  ي ترتي ه ف ة مع رق العامل ال والف ذا إمونتري اح ه اعنج ة  االجتم ى آاف شكر موصول إل ، وال
 .المنظمات المنفذة والعاملة في مجاالت حماية البيئة وخصوصًا حماية طبقة األوزون

 
ة األطراف والمنظمات              إن   ين آاف ا ب سيق فيم اون والتن ة التع دًا أهمي مملكة البحرين إذ تدرك جي

 . البيئيةاالتفاقياتنجاح تنفيذ إالبيئية ألجل 
ا م  وإن م ال ، ل ول مونتري ذ بروتوآ ه من نجاحات في تنفي ك اصل إليهنكن نوصلنا ل وال ذل  ل

واد المستنف      التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات في شأن الرقاب          ى الم ة األوزون ،     دة عل ة لطبق
ال             نومن هنا    ول مونتري ى بروتوآ ًا عل ا     . بارك للجميع مرور عشرون عام تكن احتفاالتن ذا  بول ه
ذآرى رور   ال ط لم يس فق ل        ل ن أج ا م ال، وإنم ول مونتري ع بروتوآ ى توقي ًا عل شرون عام ع

 . البيئية األخرىتفاقياتاالة مقارنة مع باقي راإلنجازات التي تحققت في هذه المدة القصي
 

ى                      ة األطراف من أجل الوصول إل إن مملكة البحرين آما عهدتموها، ستواصل المسيرة مع آاف
ال   أغايات و  ة األوزون           هداف بروتوآول مونتري ة طبق رغم من التحديات          من أجل حماي ى ال  عل

دأت تنشط             ر م      المستقبلية سواء على صعيد التجارة غير المشروعة التي ب دان   في آثي  أو  ن البل
ا وإن.  من التحديات  غيرها ائي من                ط نت  في البحرين      ن تخلص النه ذ مشروع ال ى تنفي رًا إل ع آثي ل

ا    غيرها التزاماً  وأ) CFC ( فلورية  آلورية نالكربواستهالك المواد    ال      منه ول مونتري ببروتوآ
 .لتخلص التدريجي التام لتلك الموادل

 
ة مواص ى أهمي د عل ود أن نؤآ ام، ن ضمان في الخت ة ل دول النامي ساعدة لل دعم والم وفير ال لة ت

 . للتخلص النهائي من آافة المواد المستنفدة لطبقة األوزون في هذه المسيرة الناجحةاالستمرار
 

 االجتماع التوفيق والنجاح لهذا ًاجميعكم متمنين ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opening statement of the representative of Bahrain in the Nineteenth 
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol 17 Sep. 2007 

 
It is my pleasure to take this opportunity to express our sincere 
thanks and appreciation to the Canadian government we host on its 
territory for the 19th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol, 
and our sincere thanks to the Ozone Secretariat, headed by Mr. 
Marco Gonzalez General Secretary of the Ozone Secretariat, and his 
working groups for the arrangement and the success of this meeting, 
and thanks go to all the executing organizations that working in the 
areas of environmental protection, especially in the protection of the 
ozone layer.  

 
The Kingdom of Bahrain as well aware of the importance of 
cooperation and coordination among all parties and environmental 
organizations for the successful implementation of environmental 
conventions. What we have successes in the implementation of the 
Montreal Protocol, we could  not get it without that cooperation, 
coordination and exchange of information regarding the control of 
ozone-depleting substances, and here to welcome all over the 20th 
anniversary of the Montreal Protocol. Let our celebrations of this 
anniversary, not only for the passage of the 20th anniversary of the 
signing of the Montreal Protocol, but for the achievements made in 
this short period compared with the rest of other environmental 
conventions. 
 
 The Kingdom of Bahrain also assure, will continue to march with all 
parties in order to reach the goals and objectives of the Montreal 
Protocol to protect the ozone layer and will combat the challenges 
ahead both at the level of the illegal trades, which began operating in 
many countries, or other challenges. We in Bahrain very much look 
forward to the implementation of the terminal phase out project for 
the consumption of CFCs and other ODS to commit to the Montreal 
Protocol to fully phase out such materials.  
 
At the end, we would like to stress the importance of continuing of 
providing support and assistance to developing countries to ensure 
the continuation of this process of successfulness of complete phase 
out of all ozone-depleting substances.  

 
Wish you all success for this meeting 

 


