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 برنامج األمم المتحدة للبيئة

  

ن لألطراف ياالجتماع السادس والعشر مكتب 
في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 االجتماع األول

 5132تشرين األول/أكتوبر  13 لعربية ادلتحدة،اإلمارات ا ،ديب

االجتماع السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال تقرير االجتماع األول لمكتب 
 بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 افتتاح االجتماع - أوالا 

بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد  ُعقد االجتماع األول دلكتب االجتماع السادس والعشرين لألطراف يف - 3
تشرين األول/أكتوبر  13، يف فندق كونراد، ديب، اإلمارات العربية ادلتحدة، يوم السبت ادلستنفدة لطبقة األوزون

5132.  
السيد عبد اهلل اإلسالم جاكوب )بنغالديش(، نائب رئيس  51/32وافتتح االجتماع يف متام الساعة  - 5

 ادلكتب.
وزون، بادلشاركني يف لي، األمينة التنفيذية ألمانة األات االفتتاحية رحبت السيدة تينا بريميبيويف البيان - 1

 االجتماع.
 وحضر االجتماع أعضاء ادلكتب التالية أمساؤىم: - 4

 السيد ميكيل سورينسني، الدمنارك )أوروبا الغربية ودول أخرى( نواب الرئيس: 
 الديش )دول آسيا واحمليط اذلادئ(السيد عبد اهلل اإلسالم جاكوب، بنغ   
 السيدة ليانا غاىرامانيان، أرمينيا )دول أوروبا الشرقية(  ادلقرر: 

الالتينية  أمريكااالجتماع كل من رئيس ادلكتب من دولة بوليفيا ادلتعددة القوميات )دول  رومل حيض - 2
 والبحر الكارييب( ونائب الرئيس من موزامبيق )الدول األفريقية(.

 يف مرفق ىذا التقرير. بادلشاركنيوترد قائمة كاملة  - 6
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 إقرار جدول األعمال - ثانياا 
، على النحو UNEP/OzL.Pro.26/Bur.1/1أُِقرَّ جدول األعمال ادلؤقت لالجتماع، الوارد يف الوثيقة  - 7

 التايل:
 افتتاح االجتماع. - 3
 .إقرار جدول األعمال - 5
لألطراف يف قررات االجتماع السادس والعشرين ا يتعلق بتنفيذ مالعمل ادلنجز حىت اآلن فيم - 1

 بروتوكول مونًتيال.
 عرض عام لوثائق العمل ادلعدة لالجتماع السابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونًتيال. - 4
استعراض جدول األعمال وعرض خلريطة طريق لعقد االجتماع السابع والعشرين لألطراف يف  - 2

 مونًتيال.بروتوكول 
 .مسائل أخرى - 6
 اعتماد التقرير. - 7
 اختتام االجتماع. - 8

لألطراف في  العمل المنجز حتى اآلن فيما يتعلق بتنفيذ مقررات االجتماع السادس والعشرين - ثالثاا 
 بروتوكول مونتريال

فيذ ادلقررات، وعرضاً قدم ممثل األمانة مذكرة من األمانة بشأن العمل ادلنجز حىت اآلن فيما يتعلق بتن - 8
عامًا لوثائق العمل وعرضًا خلريطة طريق لعقد االجتماع السابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونًتيال 

(UNEP/OzL.Pro.26/Bur.1/R.2)،  وعلى وجو اخلصوص، ادلرفق األول، الذي يشتمل على موجز رلدول
قررات ادلعتمدة من جانب االجتماع السادس لتنفيذ ادل 5132أيلول/سبتمرب  54 حىتلإلجراءات ادلتخذة 

تعديالت بروتوكول مونًتيال، مشرياً  كلمجيع األطراف على   ادلمثل عن ارتياحو لتوقيع والعشرين لألطراف. وعربَّ 
إىل أن ذلك دليل على التزام األطراف يف الربوتوكول بالنجاح يف التفاوض بشأن عملية التصديق اليت غالبًا ما 

 وصعبة. تكون طويلة
 ين لألطراف في بروتوكول مونتريالعرض عام لوثائق العمل المعدة لالجتماع السابع والعشر  -رابعاا 
ين لألطراف في استعراض جدول األعمال وعرض لخريطة طريق لعقد االجتماع السابع والعشر  - خامساا 

 بروتوكول مونتريال
 ألعمال يف الوقت نفسو.من جدول ا 2و 4وافق ادلكتب على النظر يف البندين  - 9

يف االجتماع السابع والعشرين  العملوقامت األمينة التنفيذية بعرض جدول األعمال وتنظيم  - 31
عمال ادلقدمة يف الفرع رابعًا من مذكرة األاستعراض جدول األعمال وخريطة الطريق لتسيري  ةً لألطراف، مكمل
إن االجتماع سوف يقسم إىل جزأين، جزء حتضريي  تل(. وقاUNEP/OzL.Pro.26/Bur.1/R.2األمانة العامة )

 يستمر ثالثة أيام، وجزء رفيع ادلستوى يستمر يومني.
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وفيما يتعلق باجلزء التحضريي، تتوقع األمانة أن جيري تناول مجيع ادلسائل التنظيمية واإلدارية يف جدول  - 33
اليت يتوقع أن تتطلب إجراء بعض ادلناقشات، ولكن األعمال دون صعوبات، باستثناء ادلسائل ادلتعلقة بادليزانية، 

تلك ادلسائل ميكن أن يتم تناوذلا يف فريق ادليزانية بداًل من اجللسات العامة. أما بالنسبة للمسائل ادلوضوعية، 
يتوقع أن جتري مناقشات مطولة بشأن أي بند من بنود جدول األعمال، باستثناء تعيينات إعفاءات  فال

حلرجة، اليت قد تقتضي إنشاء فريق اتصال دلناقشة طلب تعيني تقدمت بو كندا بشأن استخدام  االستخدامات ا
كمية من بروميد ادليثيل، ومل مينح موافقة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. أما بالنسبة للمسألتني اذلامتني 

ني للفريق العامل ادلفتوح باب العضوية، األخريني من ادلسائل ادلوضوعية، ومها نتائج االجتماع السادس والثالث
وادلقًتحات األربعة اليت تقدمت هبا أطراف لتعديل بروتوكول مونًتيال، فمن ادلتوقع أن تكون مناقشتهما يف 

شاء فريق اتصال بنهاية اليوم األول دلواصلة تناوذلما. وادلوضوع اآلخر الذي اجللسة العامة قصرية، كما يتوقع إن
الصادرة كل أربع سنوات عن أفرقة  5138قد يتطلب إنشاء فريق اتصال ىو رلاالت الًتكيز احملتملة لتقارير عام 

بعض ادلناقشة أيضاً تقدم االحتاد األورويب وسويسرا مبقًتحات يف إطار ىذا ادلوضوع. وقد يتطلب قد التقييم، و 
مقًتح قدمو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لدمج جلنتني من جلان اخليارات التقنية التابعة لو، وتأمل 
األمانة أن يتاح إجراء تلك ادلناقشات يف جلسة عامة أو يف إطار رلموعة غري رمسية. وأخرياً، قدم االحتاد 

 .“مسائل أخرى” د الوسيطة، ومن ادلمكن تناوذلا يف إطار بنداألورويب ورقة غرفة اجتماعات عن ادلوا
وبالنسبة للجزء الرفيع ادلستوى، فهو سيتألف من حفل افتتاح، واجتماع مائدة مستديرة وزاري. وقد  - 35

أكد عدد من كبار ادلسؤولني والشخصيات البارزة مشاركتهم يف ذلك اجلزء، مبا يف ذلك وزير البيئة وادلياه يف 
 ارات العربية ادلتحدة، وادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، وسيلقي كل منهما بياناً افتتاحياً.اإلم
وأثٌت أحد أعضاء ادلكتب على األمانة دلقًتح خريطة طريق االجتماع السابع والعشرين دلؤمتر األطراف،  - 31
ة ادلقًتحات األربعة لتعديل بروتوكول مونًتيال، وىو سيما فيما يتعلق بالتعجيل بانعقاد فريق اتصال دلناقش وال

وأرمينيا، وبيالروس،  ،االحتاد الروسيو أمر سيتطلب وقتًا كبرياً. وأعلن عضو آخر يف ادلكتب أن االحتاد األورويب، 
دلقرر وقريغيزستان ستقدم مقًتحًا لتحديث قائمة ادلواد ادلستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة واليت أنشئت مبوجب ا

، وذلك بإدراج مواد ادلرفق جيم، غري أنو مل يتضح بعد أي بند من بنود جدول األعمال ستعرض يف 31/9
 إطاره ىذه ادلسألة.

وطلبت األمينة التنفيذية من أعضاء ادلكتب أن يقدموا الدعم إىل السبيل ادلقًتح للمضي قدمًا يف  - 34
 االجتماع.

 مسائل أخرى - سادساا 
ذا البند، وجو ممثل األمانة، السيد جيلبري بانكوبيزا، االنتباه إىل مسألة من سيتوىل الرئاسة يف إطار ى - 32

خالل اجلزء الرفيع ادلستوى. وقال إن ىذه ادلهمة تكون عادة وظيفة رئيس ادلكتب، ولكن لن يكون رئيس 
حاضرين. وبالتايل ستقع وال نائب الرئيس من بنغالديش  -ممثل دولة بوليفيا ادلتعددة القوميات - ادلكتب

ادلسؤولية على النائب اآلخر احلاضر للرئيس، أي السيد ميكل سورنسن )الدامنرك(. وقال السيد سورنسن إنو 
سيتشرف بأداء ادلهمة، ولكنو تساءل عما إذا كان من ادلمكن أن تنشأ مشكلة لكون الرئاسة ستنتقل يف الفًتة 

ودول أخرى، اليت ميثلها. وقال ممثل األمانة إن اإلجراء الطارئ يتوافق مع القادمة إىل رلموعة دول أوروبا الغربية 
 النظام الداخلي.
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 اعتماد التقرير - سابعاا 
قال الرئيس إن األمانة ستقوم بإعداد مشروع تقرير وتعميمو على أعضاء ادلكتب يف أقرب وقت ممكن.  - 36

 يقاهتم بعني االعتبار مث يعرض عليهم للموافقة عليو.وبعد ذلك سيوضع التقرير يف صورتو النهائية آخذاً تعل
 اختتام االجتماع - ثامناا 

 .5132تشرين األول/أكتوبر  13يوم السبت،  11/36أعلن الرئيس اختتام اجللسة يف الساعة  - 37
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 المرفق

 المشاركينقائمة 

 ريال،مكتب االجتماع السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتاالجتماع األول ل
 5132تشرين األول/أكتوبر  13السبت، ، اإلمارات العربية المتحدة دبي،

 الرئيس

Mr. Abdullah Islam Jakob 
 بنغالديش )آسيا واحمليط اذلادئ(

Deputy Minister 
Ministry of Environment and Forests 
Dhaka 1000 
Bangladesh 
Tel: +880 29577007 
Cell: +88017 1152 6238 
Email: jakob.mp118@yahoo.com 

 نائب الرئيس
Mr. Mikkel Aaman Sorensen 
 الدامنرك )دول أوروبا الغربية ودول أخرى(

Principal Adviser 
Chemical Division 
Danish Environmental Protection Agency 
Strandgade 29 
Copenhagen DK-1401 
Denmark 
Tel: +45 72544505 
Cell: +45 41721610 
Email: mikkel@mst.dk 

 المقررة
Ms. Liana Ghahramanyan 

 (دول أوروبا الشرقية) أرمينيا
MP and VC Focal Point 
National Ozone Unit 
Ministry of Nature Protection 
Yerevan 00100 
Armenia 
Tel: +374 11818532 
Cell: +374 99692026 
Email: liana.gh@mail.ru  

عدد األطراف لتنفيذ أمانة الصندوق المت
  بروتوكول مونتريال والوكاالت المنفذة

Mr. Andrew Reed 

Deputy Chief Officer 
Multilateral Fund Secretariat 
1000 de la Gauchetière Street West 
Montreal, Quebec H3B 4W5 
Canada 
Tel: +1 514 282 1122 
Email: areed@unmfs.org  

 أمانة األوزون
Ms. Tina Birmpili 

Executive Secretary 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme 
P.O. Box 30552-00100 
Nairobi 
Kenya 
Tel: +254 20 7623885 
Email: Tina.Birmpili@unep.org 

Mr. Gilbert M. Bankobeza 

Chief, Legal Affairs and Compliance 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment Programme 
P.O. Box 30552-00100 
Nairobi 
Kenya 
Tel: +254 20 7623854 
Email: Gilbert.Bankobeza@unep.org  

      


