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 برانمج األمم

 املتحدة للبيئة
  

 ن لألطرافيوالعشر  التاسعاالجتماع مكتب 
 يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة

 لطبقة األوزون
 االجتماع األول

 2018تشرين الثاين/نوفمرب  4تو، كي

 

تقرير اجتماع مكتب االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد 
 املستنفدة لطبقة األوزون

 افتتاح االجتماع -أوالا 
عقد اجتماع مكتب االجتماع التاسع والعشرين األطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة  

 .2018تشرين الثاين/نوفمرب  4لطبقة األوزون يف مركز املؤمترات كوروم كيتو مبدينة كيتو، يوم 
 .16:15وافتتح االجتماع رئيس املكتب السيد يعقوب املعتوق )الكويت( يف الساعة  
 ضر االجتماع أعضاء املكتب التالية أمساؤهم: وح 

 )دول آسيا واحمليط اهلادئ( الكويت ،السيد يعقوب املعتوق الرئيس:
 (الشرقية أورواب دول) واهلرسك البوسنة ،غروبيش روغوفيتش آزرا السيدة :الرئيس نواب

 )دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب( الربازيل ،لييت السيدة ابتريسيا سواريس 
 )دول أورواب الغربية ودول أخرى( الوالايت املتحدة األمريكية ،السيدة لورين ستو 

 )الدول األفريقية( بوركينا فاسو ،السيد سامويل ابريه املقرر:
 .وترد القائمة الكاملة للمشاركني يف مرفق هذا التقرير 

 إقرار جدول األعمال -اثنياا 
، على UNEP/OzL.Pro.29/Bur.1/1أُِقرَّ جدول األعمال املؤقت لالجتماع، بصيغته الواردة يف الوثيقة  

 النحو التايل:
 الجتماع.افتتاح ا - 1

 إقرار جدول األعمال. - 2



UNEP/OzL.Pro.29/Bur.1/3 

2 

العمل املنجز حىت اآلن فيما يتعلق بتنفيذ مقررات االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف  - 3
 بروتوكول مونرتايل.

استعراض جدول أعمال االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل وعرض خريطة  - 4
 الطريق اخلاصة بسري عمل االجتماع، وحملة عامة عن واثئق العمل املَعدَّة له.

 مسائل أخرى. - 5

 اعتماد التقرير. - 6

 .اختتام االجتماع - 7

اع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول العمل املنجز حىت اآلن فيما يتعلق بتنفيذ مقررات االجتم -اثلثاا 
 مونرتايل
عرض ممثل أمانة األوزون البند، فوجه االنتباه إىل مذكرة األمانة بشأن العمل املنجز حىت اآلن فيما يتعلق  

بتنفيذ مقررات االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، وفيما يتعلق ابستعراض جدول أعمال 
ع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل وعرض خريطة الطريق اخلاصة بسري عمل االجتماع، وحملة عامة االجتما 

هبا استجابة  وأبرز اجلوانب الرئيسية لألنشطة املضطلع (UNEP/OzL.Pro.29/Bur.1/2) عن واثئق العمل املَعدَّة له
ن لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، على و مقرراً اليت اعتمدها االجتماع التاسع والعشر  25للمقررات البالغ عددها 

النحو املبني يف مرفق تلك املذكرة. وأثىن على اجلهود املبذولة لتنفيذ القرارات، مشرياً بصفة خاصة إىل ازدايد عدد 
، الذي حث األطراف على النظر 29/3كول مونرتايل يف أعقاب صدور املقرر األطراف يف تعديل كيغايل لربوتو 

يف التصديق على هذا التعديل. ومن بني التعديالت األربعة السابقة على الربوتوكول، مل يتمكن أي منها اجتذاب 
التعديالت.  احلد األدىن للعدد املطلوب من األطراف من أجل دخوهلا حيز النفاذ يف املواعيد احملددة يف تلك

على العدد املطلوب من األطراف قبل املوعد املتوقع لبدء النفاذ، والذي تقرر أن حصل تعديل كيغايل  ووحده
. واختتم كلمته ابلتشديد على أن أحد أوجه القوة يف بروتوكول مونرتايل هو 2019كانون الثاين/يناير   1يكون يف 

 .ال هلاتنفيذ املقررات اليت تعتمدها األطراف واالمتث
 .وأحاط املكتب علماً ابملعلومات املقدمة 

استعراض جدول أعمال االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل وعرض خريطة الطريق  -رابعاا 
 اخلاصة بسري عمل االجتماع، وحملة عامة عن واثئق العمل املَعدَّة له

، األمينة التنفيذية ألمانة األوزون ابملشاركني، وقالت إن االجتماع الثالثني رحبت السيدة تينا بريمبيلي 
طرفاً. ووجهت  150املقبل سيكون أسبوعًا صعباً، فجدول أعماله مزدحم جداً، وحيضره ممثلون من أكثر من 

مشرية إىل أن  ،(UNEP/OzL.Pro.30/INF/8)االنتباه إىل قائمة الواثئق اليت أعدت لالجتماع الثالثني لألطراف 
الواثئق تنقسم إىل ثالث فئات: واثئق العمل والواثئق اإلعالمية وواثئق املعلومات األساسية. ويف الفئة األخرية، 
لفتت االنتباه بوجه خاص إىل املوجز التنفيذي للتقرير الذي يصدر كل أربع سنوات عن فريق التقييم العلمي، 

. وتتسم ابألمهية أيضاً 2018العلمي الستنفاد طبقة األوزون: عن العام التقييم الذي عرض النتائج الرئيسية لـ 
اإلعالمية بشأن األنشطة املتعلقة ابلطلبات اليت تقدمها األطراف، وال سيما تلك اليت تضمنت عرضاً عاماً  الواثئق

، (UNEP/OzL.Pro.30/INF/3)جمدواًل ملعايري األمان يف أنظمة ومعدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية 
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ملشبعة ابلفلور األكثر تداوالً يف التجارة واليت حتل حمل مركبات وعن الرموز اليت مت تعيينها يف النظام املنسق للبدائل ا
 . وسلطت الضوء أيضاً (UNEP/OzL.Pro.30/INF/7)الكربون اهليدروكلورية فلورية وملركبات الكربون الكلوروفلورية 

إلدارة البيئية على املسائل اليت تتطلب أن تتبع كياانت األمم املتحدة هنجًا مشرتكًا بشأهنا، مبا يف ذلك فريق ا
 وامليثاق العاملي للبيئة.

وخبصوص السري العام ألعمال االجتماع، قدمت حملة عامة وموجزًا عن جدول األعمال وتنظيم العمل  
، وجزء رفيع 2018تشرين الثاين/نوفمرب  7إىل  5لالجتماع، الذي سيتألف من جزء حتضريي، ميتد يف الفرتة من 

. ويتوقع أنه بعد مناقشة مجيع بنود جدول األعمال خالل 2018الثاين/نوفمرب  تشرين 9و 8املستوى، يعقد يومي 
اجلزء التحضريي، سُتعقد اجتماعات أفرقة االتصال وجترى املناقشات غري الرمسية يف وقت متأخر من بعد ظهر 

ام هبا من أجل تعزيز يومي الثالاثء واألربعاء. وأخرياً، دعت أعضاء املكتب إىل النظر يف الكيفية اليت ميكن اإلسه
كفاءة االجتماع خالل األسبوع املقبل، مبا يف ذلك التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسائل الرئيسية، مثل الزايدة 

 (.11-غري املتوقعة يف انبعااثت اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلوروفلوري
لغات، قالت األمينة التنفيذية إن الواثئق اإلعالمية وواثئق على استفسار بشأن ترمجة الواثئق إىل ال ورداً  

املعلومات األساسية تصدر عادة ابإلنكليزية فقط، بيد أن األمانة ستنظر يف ترمجة املذكرات اإلعالمية إىل اللغات 
نظام املنسق، واليت األخرى. وابلنسبة للمسألة احملددة املتمثلة يف الوثيقة اإلعالمية اليت تتناول تعيني الرموز يف ال

تتاح ابللغتني اإلنكليزية والفرنسية، قال ممثل األمانة إن املعلومات وردت من منظمة اجلمارك العاملية هباتني اللغتني، 
 .وأبقي على هذا التنسيق. وسترتجم الرموز إىل مجيع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، بعد اعتمادها رمسياً 

ن ما إذا كان بوسع فريق التقييم العلمي أن يقدم عرضاً للجلسة العامة عن الزايدة على استفسار بشأ ورداً  
، قالت األمينة التنفيذية إن أعضاء فريق التقييم 11-اليت حدثت مؤخراً يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري

األطراف، ولتقدمي موجز العلمي وفريق التقييم التقين واالقتصادي مستعدون وجاهزون للرد على األسئلة من 
وغريها من املسائل ذات الصلة.  11-مستكمل عن احلالة الراهنة فيما يتعلق ابنبعااثت مركب الكربون الكلورفلوري

ال يزال ميثل أفضل  11-وأضافت أن احلدث اجلانيب املقرر لتناول مسألة انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري
 ابملزيد من املعلومات املفصلة.الوسائط لتزويد األطراف املهتمة 

 وأحاط املكتب علماً ابملعلومات املقدمة. 

 مسائل أخرى -خامساا 
 مل تُناقش أية مسائل أخرى. 

 اعتماد التقرير -سادسا  
وافق املكتب على أن يعهد إىل األمانة إبعداد مشروع تقرير لتعميمه على أعضاء املكتب التماساً  

 ستوضع الصيغة النهائية للتقرير وتعرض على أعضاء املكتب للموافقة عليها.لتعليقاهتم عليه. وبعد ذلك 
 اختتام االجتماع -سابعاا 

 .2018تشرين الثاين/نوفمرب  4من يوم األحد  16:40أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة  
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 املرفق
 *قائمة املشاركني

تشرين الثاين/نوفمرب  4بروتوكول مونرتايل، كيتو، األحد، مكتب االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف 
2018 
  الرئيس

 السيد يعقوب املعتوق
 رئيس قسم األوزون

 إدارة املتابعة ورصد نوعية اهلواء
 اهليئة العامة للبيئة

 13104الصفاة 
 الكويت
 006 797 99 965+اهلاتف: 
 006 797 99 965+: اخللوياهلاتف 

 almatouq1@hotmail.comالربيد اإللكرتوين: 

Mr. Yaqoub al-Matouq 

Head, Ozone Section 

Follow-Up & Air Quantity Monitoring 

Department 

Environment Public Authority 

Safat 13104 

Kuwait 

  نواب الرئيس

 روغوفيتش غروبيشآزرا السيدة 
 الرئيسة، وحدة األوزون الوطنية، مسؤولة االتصال الوطنية

 محاية البيئةإدارة 
 وزارة التجارة اخلارجية والعالقات االقتصادية

 البوسنة واهلرسك
 531 953 33 387+اهلاتف: 
 226 323 61 387+: اخللوياهلاتف 

 azra.rogovic-grubic@mvteo.gov.baالربيد اإللكرتوين: 

Ms. Azra Rogovic-Grubic 

Manager, National Ozone Unit, NFP for VC & 

MP 

Environmental Protection Department 

Ministry of Foreign Trade and Economic 

Relations 

Musala Street 9 

Sarajevo 71000 

Bosnia and Herzegovina 

 السيدة ابتريسيا سواريس لييت
 السكرتري األول

 شعبة املناخ واألوزون
 وزارة اخلارجية

 الربازيل
 9289 2030 61 55+اهلاتف: 

 patricia.leite@itamaraty.gov.brيد اإللكرتوين: الرب 

Ms. Patricia Soares Leite 

First Secretary 

Division of Climate and Ozone - DCLIMA 

Ministry of Foreign Affairs 

Brasilia DF 70170-900 

Brazil 

 السيدة لورين ستو
 موظفة الشؤون اخلارجية
 وزارة اخلارجية األمريكية

 الدوليةمكتب شؤون احمليطات والشؤون البيئية والعلمية 

Ms. Lauren Stowe  

Foreign Affairs Officer 

U.S. Department of State 

Bureau of Oceans, International 

Environmental and Scientific Affairs 

                                                           
 مل ختضع قائمة املشاركني لتحرير رمسي.  *

mailto:almatouq1@hotmail.com
mailto:patricia.leite@itamaraty.gov.br
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 الوالايت املتحدة األمريكية
 4833 647 202 1+اهلاتف:

 7934 531 202 1+اهلاتف اخللوي: 
 stowelc@state.govالربيد اإللكرتوين: 

2201 C. St. NW 

Washington, DC 

U.S.A. 

  املقرر
 السيد سامويل ابريه

 موظف االتصال التفاقية فيينا ولربوتوكول مونرتايل
 وزارة البيئة واالقتصاد األخضر وتغري املناخ

 بوركينا فاسو
 6861 2530 226+اهلاتف: 

 8417 7040 226+اهلاتف اخللوي: 
 samuel.pare@gmail.com; psam5@yahoo.frالربيد اإللكرتوين:

Mr. Samuel Paré 

Point Focal de la Convention de Vienne et du 

Protocole de Montreal, NOU 

Ministere de l’Environment, de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique  

03 BR 7044 Ouagadougou 03 

Burkina Faso 

 

  أمانة الصندوق املتعدد األطراف

 السيد إدواردو غامن
 كبري املوظفني

 أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل
 كندا

 7860 282 514 1+اهلاتف: 
 eganem@unmfs.orgالربيد اإللكرتوين: 

Mr. Eduardo Ganem  

Chief Officer  

Secretariat of the Multilateral Fund for the 

Implementation of the Montreal Protocol 

1000 De La Gauchetiere West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5 

Canada 

  أمانة األوزون

 تينا بريمبيليالسيدة 
 األمينة التنفيذية
 أمانة األوزون 

 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 نريويب، كينيا

 3885 762 20 254+اهلاتف: 
 Tina.Birmpili@un.orgالربيد اإللكرتوين: 

Ms. Tina Birmpili 

Executive Secretary 

Ozone Secretariat 

UN Environment  

P.O. Box 30552-00100 

Nairobi, Kenya 

 غيلربت ابنكوبيزا السيد
 رئيس الشؤون القانونية وشؤون االمتثال

 أمانة األوزون 
 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 نريويب، كينيا
 3854 762 20 254+اهلاتف: 

 Gilbert.Bankobeza@un.orgالربيد اإللكرتوين: 

Mr. Gilbert Bankobeza 

Chief, Legal Affairs and Compliance 

Ozone Secretariat 

UN Environment 

P.O. Box 30552-00100 

Nairobi, Kenya  

____________ 

mailto:stowelc@state.gov
mailto:samuel.pare@gmail.com
mailto:Tina.Birmpili@un.org
mailto:Gilbert.Bankobeza@un.org

