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مج   األمم بر
  للبيئة املتحدة

  

  لألطراف الثالثنياالجتماع مكتب 
ل بشأن املواد املستنفدةيف بروتوكول    مونرت

  لطبقة األوزون
  االجتماع األول

  ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣، روما

  

ل بشأن املواد املستنفدة  الثالثنيتقرير اجتماع مكتب االجتماع  لألطراف يف بروتوكول مونرت
  لطبقة األوزون

  افتتاح االجتماع  -أوالً 
ل بشأن املواد املستنفدة لطبقة ل الثالثنيد اجتماع مكتب االجتماع قِ عُ   ألطراف يف بروتوكول مونرت

  .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣، يوم ، يف رومالألغذية والزراعة ألمم املتحدةامقر منظمة األوزون يف 
  .١٦:١٠) يف الساعة أرمينيا( ليا غهرمانيان ةاملكتب السيد ةاالجتماع رئيس توافتتح 

  وحضر االجتماع أعضاء املكتب التالية أمساؤهم:  

  )الشرقية أورو دول( ، أرمينياليا غهرمانيانة السيد :ةالرئيس
ريه :ةالرئيس نواب   بوركينا فاسو (الدول األفريقية) ،السيد سامويل 

(بديًال للسيد خوان سباستيان سالسيدو)، إكوادور (دول  ،دانيل هريد مونيوس السيد 
  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب)

(دول أورو الغربية ودول مونزرت)، أملانيا  ثكرستيان ماينيكه (بديالً للسيدة إليزابيالسيد   
  أخرى)

  )آسيا واحمليط اهلادئدول ( إندونيسيا ،ذواحلسينبتول  ةالسيد :ةاملقرر 
  .وترد القائمة الكاملة للمشاركني يف مرفق هذا التقرير 
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  إقرار جدول األعمال  -نياً 
، على UNEP/OzL.Pro.30/Bur.1/R.1أُِقرَّ جدول األعمال املؤقت لالجتماع، بصيغته الواردة يف الوثيقة  

  النحو التايل:

  الجتماع.افتتاح ا - ١

  إقرار جدول األعمال. - ٢
لألطراف يف بروتوكول  الثالثنيالعمل املنجز حىت اآلن فيما يتعلق بتنفيذ مقررات االجتماع  - ٣

ل.   مونرت
عمال وعرض خريطة الطريق اخلاصة بسري عمل االجتماع، وحملة عامة عن األاستعراض جدول  - ٤

ئق العمل املَعدَّة  ل لالجتماع احلادي والثالثنيو   لألطراف يف بروتوكول مونرت

  مسائل أخرى. - ٥

  اعتماد التقرير. - ٦
  .اختتام االجتماع - ٧

ل الثالثنيالعمل املنجز حىت اآلن فيما يتعلق بتنفيذ مقررات االجتماع   -لثاً    لألطراف يف بروتوكول مونرت
عرض ممثل أمانة األوزون البند، فوجه االنتباه إىل مذكرة األمانة بشأن العمل املنجز حىت اآلن فيما يتعلق  

ستعراض جدول أعمال االجتماع  الثالثنيبتنفيذ مقررات االجتماع  ل، وفيما يتعلق  لألطراف يف بروتوكول مونرت
ئق الثالثني لألطرا ل وعرض خريطة الطريق اخلاصة بسري عمل االجتماع، وحملة عامة عن و ف يف بروتوكول مونرت
ة له ا استجابةً ، (UNEP/OzL.Pro.30/Bur.1/2) العمل املَعدَّ للمقررات  وأبرز اجلوانب الرئيسية لألنشطة املضطلع 
ل، على النحو املبني يف لألطراف  الثالثونمقررًا اليت اعتمدها االجتماع  ٢١البالغ عددها  يف بروتوكول مونرت

وقد نـُفِّذ اثنا عشر من تلك املقررات تنفيذاً كامًال فيما قطع بعضها أشواطًا خمتلفة يف سبيل مرفق تلك املذكرة. 
ت على اإلنرتنت  أُطِلقت التنفيذ. وقد ل بروتوكول من  ٧املنصوص عليها يف املادة أداة اإلبالغ عن البيا مونرت
دخل تعديل كما .  ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير   ١من  اً وستبدأ األطراف يف استعماهلا اعتبار ، ٢٠١٩ يف متوز/يوليه

طرفاً. وحثَّ سائر األطراف على  ٨٨وصدَّق عليه حىت اآلن  ٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ١كيغايل حيز النفاذ يف 
  األطراف كافًة. من أجل بلوغ التصديق الكامل منالتصديق على تعديل كيغايل 

ملعلومات املقدمة   .وأحاط املكتب علماً 

وعرض خريطة الطريق اخلاصة بسري عمل االجتماع، وحملة عامة عن االجتماع استعراض جدول أعمال   -رابعاً 
ئق العمل املَعدَّة  ل جتماع احلادي والثالثنياللو   لألطراف يف بروتوكول مونرت

ئق  ملشاركني ،األمينة التنفيذية ألمانة األوزونرحبت السيدة تينا بريمبيلي،   ووجهت االنتباه إىل قائمة الو
وعرضت الكيفية اليت ، )UNEP/OzL.Pro.31/INF/8/Rev.1(الثالثني لألطراف احلادي و اليت أعدت لالجتماع 
ا االجتماع  الثاين/نوفمرب  تشرين ٦إىل  ٤جزء حتضريي، ميتد يف الفرتة من جزأين: الذي سيتألف من سيسري 

تشرين الثاين/نوفمرب  ٨و ٧، وجزء رفيع املستوى، يعقد يومي ، ولكن قد يستمر على مدار األسبوع٢٠١٩
وسُيختتم كال اجلزأين مساء يوم اجلمعة. وسيلقي ممثال حكومة إيطاليا ومنظمة األمم املتحدة لألغذية  .٢٠١٩

 قرتَحيُ األعمال، . ونظرًا لكثرة البنود املدرجة يف جدول والزراعة كلمتني أثناء اجللسة االفتتاحية للجزء التحضريي
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أن ة االتصال أو يف أفرقة غري رمسية. والقصد هو أن تواصل مناقشة بعض املسائل يف إطار أفرقعلى األطراف 
ء وأن يُتاح متسع من الوقت ملختلف أفرقة االتصال واألفرقة  تُعَرض مجيع بنود جدول األعمال يومي االثنني والثال

ا. مث أوجزت بعد ذلك كيفية تنظيم العمل تبعاً لكل بند من بنود جدول األعما ل، غري الرمسية لالنتهاء من مداوال
ا.  ر يف مسألة إعالن  من املتوقع أن يطلب ممثل إيطاليا النظرذكرت أن و مع إبراز املسائل ذات األمهية عند إ

ملسائل األخرى. ٩روما وفقاً للبند    من جدول أعمال اجلزء التحضريي املتعلق 
من جدول  ٧ر يف البند ورداً على استفسار، أكدت األمينة التنفيذية أنه نظراً لضيق الوقت، اقُرتِح النظ 

ت املبلغ عنها من رابع كلوريد الكربو أعمال اجلزء التحضريي، املتعلق   ٦قبل النظر يف البند ن ستمرار االنبعا
لث كلوريد فلوريد امليثان (مركب الكربون الكلوروفلورياملتعلق  ت غري املتوقعة من  . وفيما يتعلق )١١-النبعا

فريق العامل املفتوح للالتصال وغريها من األفرقة املنبثقة عن االجتماع احلادي واألربعني مبسألة استمرار أفرقة ا
نكوك يف متوز/يوليه  العضوية عادة تشكيل أي ٢٠١٩الذي ُعِقد يف  نه يعود إىل األطراف اختاذ قرار  ، أفادت 

سها. واستعداداً هلذا االحتمال، فاحتت من األفرقة اليت نظرت يف مسائل بعينها أثناء االجتماع وحتديد من سيرتأ
عالن روما، األمانة عدة أطراف ملعرفة مدى  ملشاركة يف دعوة أفرقة االتصال إىل االنعقاد. وفيما يتعلق  اهتمامها 

وأن األمانة قد وافقت على  ،ذكرت أنه يُتوقع أن تدعو حكومة إيطاليا األطراف إىل توقيع اإلعالن والتصديق عليه
ب التفاوض على فحوى اإلعالن أثناء االجتماع.هذا اإلجراءتيسري   . ولن يفَتح 

ملعلومات املقدمة.   وأحاط املكتب علماً 

  مسائل أخرى  -خامساً 
جياز كيفية عمل نظام   ئق التفويض، عرض ممثل األمانة  ئق التفويض وردًا على استفسار بشأن و و

ل   .وفقاً للنظام الداخلي لربوتوكول مونرت

  اعتماد التقرير -اً سادس
عداد مشروع تقرير لتعميمه على أعضاء املكتب التماسًا   وافق املكتب على أن يعهد إىل األمانة 

م عليه. وبعد ذلك ستوضع الصيغة النهائية للتقرير وتعرض على أعضاء املكتب للموافقة عليها.   لتعليقا

  اختتام االجتماع   -سابعاً 
  .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣من يوم األحد  ١٧:٢٠اختتام االجتماع يف الساعة  ةالرئيس تأعلن 
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  املرفق

  )١(قائمة املشاركني

ل،  الثالثنيمكتب االجتماع    ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣، األحد، رومالألطراف يف بروتوكول مونرت

   الرئيس

  ة ليا غهرمانيانالسيد
ئبة  ق الوطين، وحدة األوزون الوطنيةئبة الربملان و   املنسِّ

  لبيئةوزارة ا
  يريفان
  أرمينيا

  532 818 11 374+اهلاتف: 
 026 692 990 374+: اخللوياهلاتف 

  lia.ghahramanyan@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

Ms. Liana Ghahramanyan 

MP & VC Focal Point, National 

Ozone Unit 

Ministry of Environment 

Yerevan 

Armenia 

Tel: +374 11 818 532 

Cell: +374 990 692 026 

Email: 

lia.ghahramanyan@gmail.com  

 

  ةنواب الرئيس
 

ريه   السيد سامويل 
لموظف االتصال التفاقية    فيينا ولربوتوكول مونرت

  وزارة البيئة واالقتصاد األخضر وتغري املناخ
  بوركينا فاسو

  6748 2530 / 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 

  هريد مونيوسدانيل هندس امل
  والتكنولوجيمدير التحول البيئي 

  واالستثمار ومصائد األمساكوزارة اإلنتاج والتجارة اخلارجية 
  كيتو

  إكوادور
  406666 999 593+اهلاتف: 

  dheredia@produccion.gob.ec يد اإللكرتوين:الرب 

Ing. Daniel Heredia Muñoz 

Director de Reconversion 

Ambiental y Tecnológica  

Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y 

Pesca 

Av. Amazonas entre Unión 

Nacional de Periodistas y Alfonso 

Pereira  

Quito 

Ecuador 

Tel: +593 999 406666 

Email: 

dheredia@produccion.gob.ec 

 

                                                           
   مل ختضع قائمة املشاركني لتحرير رمسي.  )١(
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  دكتور كرستيان ماينيكهال
  IG II 1رئيس الشعبة 

  اجلوانب األساسية لألمان الكيميائي
  التشريع الكيمائي

  بون
  أملانيا

  3052730 99 228 49+ اهلاتف:
  3053524 99 228 49+اهلاتف اخللوي: 
  christian.meineke@bmu.bund.de الربيد اإللكرتوين:

Dr. Christian Meineke 

Head of Division IG II 1 

Fundamental Aspects of Chemical 

Safety 

Chemicals Legislation 

Robert-Schuman-Platz 3 

53175 Bonn 

Germany 

Tel: +49 228 99 3052730 

Fax: +49 228 99 3053524 

Email: 

christian.meineke@bmu.bund.de 

 

   املقرر
  السيدة بتول ذواحلسين

  رئيسة اإلدارة الفرعية ملراقبة املواد املستنفدة لألوزون
  وزارة البيئة واحلراجة

  جاكر
  إندونيسيا
  6722 574 21 62+اهلاتف: 

  gmail.com2014bitoel@ :الربيد اإللكرتوين
  

Ms. Bitul Zulhasni 

Head, Sub-directorate for ODS 

Control 

Ministry of Environment and 

Forestry 

Manggala Wanabakti Building, 

Block IV, 6th Floor  

JL Gatot Subroto Senayan 

Jakarta 10270 

Indonesia 

Tel: +62 21 574 6722 

Email: bitoel2014@gmail.com  

 
   أمانة الصندوق املتعدد األطراف

  السيد إدواردو غامن
  كبري املوظفني

ل   أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرت
  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 

مج األمم املتحدة للبيئة   بر
  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 
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نكوبيزا السيد   غيلربت 
  رئيس الشؤون القانونية وشؤون االمتثال

  أمانة األوزون 
مج األمم املتحدة للبيئة   بر

  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  

____________  


