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والعشرين لألطراف في بروتوكول  خامسمكتب االجتماع ال

 مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
 جتماع األولاال

لمؤتمر األطراف في اتفاقية  تاسعمكتب االجتماع ال
  فيينا لحماية طبقة األوزون

 االجتماع الثاني
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦، باريس

تقرير االجتماع الثاني لمكتب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة 
توكول و االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بر األوزون واالجتماع األول لمكتب 

  مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
  افتتاح االجتماع  - أوالً 

قد االجتماع الثاين ملكتب االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون عُ   -  ١
توكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة و رين لألطراف يف بر واالجتماع األول ملكتب االجتماع اخلامس والعش

تشرين  ١٦األوزون، يف مقر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باريس، يوم األحد، 
  .٢٠١٤الثاين/نوفمرب 

نينو ختيالفا  ، السيدة٠٥/١٦وافتتحت االجتماعني، اللذين عقدا بشكل مشرتك، يف متام الساعة   -  ٢
(جورجيا)، رئيسة مكتب االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا. وترأست السيدة ختيالفا املناقشات 

نكو يكساندر ناستاسيولل لالجتماعني، بينما ترأس السيد أمن جدول األعما ٣إىل  ١بشأن البنود من 
طراف يف بروتوكول مونرتيال، املناقشات بشأن البنود من (أوكرانيا)، رئيس مكتب االجتماع اخلامس والعشرين لأل

  .٩إىل  ٤
  وحضر االجتماعني أعضاء مكتب االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا التالية أمساؤهم:  -  ٣

  السيدة نينو ختيالفا، جورجيا (دول أوروبا الشرقية)  : ةالرئيس  
  ا (دول أوروبا الغربية ودول أخرى)لمات، بلجيكيالن و لسيد أا  :ةنواب الرئيس  
   )السيد جون ساندي، ترينيداد وتوباغو (دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      
  زت لويس هنااهللا عجييب، مصر (الدول األفريقية)عالسيد       
  السيدة بتول ذواحلسين، إندونيسيا (دول آسيا واحمليط اهلادئ).  :ةاملقرر   
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ضاء مكتب االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال التالية وحضر االجتماعني أع  -  ٤
  أمساؤهم:
  نكو، أوكرانيا (دول أوروبا الشرقية)يكساندر ناستاسيولالسيد أ  الرئيس:   
  السيد جوزيف ساكاال، زامبيا (الدول األفريقية)  نواب الرئيس:  
   )لالتينية والبحر الكارييبتالو كوردوفا، السلفادور (دول أمريكا ايالسيد إ      
  السيد مالكومل ماكي، نيوزيلندا (دول أوروبا الغربية ودول أخرى)      
  بني (دول آسيا واحمليط اهلادئ).ي، الفلسالسيدة إيال س. ديوكادي  :ةاملقرر   

  وترد قائمة كاملة باملشاركني يف مرفق هذا التقرير.  -  ٥
ينا برمبيلي، األمينة التنفيذية ألمانة األوزون، باملشاركني يف ويف الكلمات االفتتاحية، رحبت السيدة ت  -  ٦

  االجتماع.
  إقرار جدول األعمال  - ثانياً 

-UNEP/OzL.Conv.9/Bur.2/1ر جدول األعمال املؤقت لالجتماعني، الوارد يف الوثيقة أقِ   -  ٧

UNEP/OzL.Pro.25/Bur.1/1 :على النحو التايل  
  افتتاح االجتماعني.  -  ١
  جدول األعمال. إقرار  -  ٢
األعمال املنجزة حىت اآلن يف تنفيذ املقررات الصادرة عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف   -  ٣

  اجتماعه التاسع واملسائل ذات الصلة:
  نتائج االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون لألطراف يف اتفاقية فيينا؛  (أ)

  ؤمتر األطراف.االجتماع األول ملكتب االجتماع التاسع مل  (ب)
األعمال املنجزة حىت اآلن يف تنفيذ املقررات الصادرة عن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف   -  ٤

  يف بروتوكول مونرتيال.
عرض عام لوثائق العمل اليت أعدت لالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع   -  ٥

  مونرتيال. السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول
استعراض جدول أعمال االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع السادس   -  ٦

  والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال وعرض خلريطة طريق لتسيري أعمال االجتماعني.
  مسائل أخرى.  -  ٧
  اعتماد التقرير.  -  ٨
  اختتام االجتماع.  -  ٩
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منجزة حتى اآلن في تنفيذ المقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا في األعمال ال  - ثالثاً 
  اجتماعه التاسع والمسائل ذات الصلة

االنتباه إىل مذكرة األمانة بشأن األعمال املنجزة حىت اآلن يف  ،هلذا البند اعند تقدميه ،ةالرئيس توجه  -  ٨
وخريطة طريق لالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا تنفيذ املقررات، وإىل عرض عام لوثائق العمل 

-UNEP/OzL.Conv.9/Bur.2/2)واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال 

UNEP/OzL.Pro.25/Bur.1/2) وعلى وجه اخلصوص املرفقني األول والثاين ملذكرة األمانة اليت تتضمن على ،
مًا واسع النطاق للمقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اجتماعه التاسع، الذي سيعقد التوايل، استعراضًا عا

، واإلجراءات اليت اختذت بشأن املقررات اليت ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥إىل  ٢١يف بايل خالل الفرتة من 
  .٢٠١٤/سبتمرب اعتمدها االجتماع اخلامس والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونرتيال، حبلول أيلول

  علماً باملعلومات املقدمة. انأحاط املكتب  -  ٩
  نتائج االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون لألطراف في اتفاقية فيينا  -ألف 

وجه ممثل األمانة االنتباه ملذكرات األمانة بشأن الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة املتعلقة   - ١٠
وبشأن توصيات  (UNEP/OzL.Conv.10/5)نتظمة ذات الصلة باتفاقية فيينا بالبحوث وعمليات الرصد امل

  .(UNEP/OzL.Conv.10/6)حبوث األوزون لألطراف يف اتفاقية فيينا  ياالجتماع التاسع ملدير 
  االجتماع األول لمكتب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف  -باء 

فقالت إن اهلدف الرئيسي  ،ل توشيشفيلي (جورجيا)ئياالسيد ميخحتدثت أيضًا الرئيسة نيابة عن سلفها   -١١
لالجتماع األول ملكتب االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا، الذي عقد يف جنيف خالل الفرتة من 

، متثل يف استعراض التوصيات اليت قدمها مديرو حبوث األوزون يف اجتماعهم ٢٠١٤أيار/مايو  ١٦إىل  ١٤
عضاء املكتب االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون، وبالتايل عززوا فهمهم للمسائل املطروحة التاسع. وحضر أ

على جدول أعمال االجتماع. ومت تصنيف التوصيات إىل أربعة مواضيع، هي احتياجات البحوث؛ وعمليات 
  الرصد املنتظم؛ وحفظ البيانات؛ وبناء القدرات.

الجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون، وافق على العمل بشأن اقرتاح وبعد أن استعرض املكتب نتائج ا  - ١٢
للمضي قدمًا فيما يتعلق بالصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة املتعلقة بالبحوث وعمليات الرصد 

على . ويرد االقرتاح يف ورقة اجتماع معروضة لألطراف للنظر فيه لتقدميه ،املنتظمة ذات الصلة باتفاقية فيينا
توصيات االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون: مقدم من [رئيس] مكتب االجتماع التاسع ’’املكتبني بعنوان 

الصندوق االستئماين العام ’’رض على املكتبني أيضًا ورقة اجتماع بعنوان عُ و ‘‘ األطراف يف اتفاقية فيينا. ملؤمتر
نتظمة ذات الصلة باتفاقية فيينا: مقدم من [رئيس] مكتب لتمويل األنشطة املتعلقة بالبحوث وعمليات الرصد امل

  ودعت األعضاء إىل تقدمي تعليقات بشأن االقرتاحني.‘‘ االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا.
ورداً على سؤال بشأن نتائج استعراض الصندوق االستئماين العام، قالت األمينة التنفيذية ألمانة األوزون   - ١٣
نه يف االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ستقدم املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وأمانة األوزون إ

تقريراً عن مجيع عمليات الرصد املنتظم وأنشطة البحوث اليت جرى متويلها حىت اآلن. وأكدت أن أعضاء مكتب 
قوا على أن من الضروري وضع اقرتاحات بشأن توصيات االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واف

ظمة والقياسات تمديري حبوث األوزون والصندوق االستئماين العام لضمان استمرار عمليات البحوث املن
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وعمليات الرصد نظرًا ألمهيتها الكبرية يف فهم حالة طبقة األوزون والعالقة بني استنفاد األوزون وتغري املناخ. 
ح املتعلق بالصندوق االستئماين العام إىل تطوير أنشطة حمددة قصرية األجل جنبًا إىل جنب مع ودعا االقرتا 

دف تعزيز ثقة األطراف يف الصندوق  عمليات التخطيط الطويلة األجل املتعلقة بالبحوث وعمليات الرصد 
  وتشجيع املسامهات يف هذا اجملال.

لجنة لاستئماين العام طلب أحد األعضاء تفصيًال لعضوية وفيما يتعلق باالقرتاح بشأن الصندوق اال  - ١٤
  املقرتحة للصندوق االستئماين. الصغرية يةالتوجيه
ال ينطوي على  الصغرية يةلجنة التوجيهالوردًا على طلب باحلصول على توضيح قالت الرئيسة إن إنشاء   - ١٥

  أي تبعات مالية.
يف اليوم  ٠٠/١٣بشأن مشروعي االقرتاحني حبلول الساعة ودعت الرئيسة األعضاء إىل تقدمي تعليقات   - ١٦

التايل. وإذا مت تقدمي تعليقات بشأن أي من االقرتاحني فإن ذلك االقرتاح سيقدم لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف 
اً ن لألطراف يف بروتوكول مونرتيال بوصفه مقدمالعاشر واالجتماع السادس والعشرو  يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه

إذا مل تقدم أي تعليقات بشأن اقرتاح فإنه سيقدم بوصفه مقدماً من جورجيا وأي أطراف أخرى من املكتب. أما 
  ترغب يف املشاركة يف رعايته.

األعمال المنجزة حتى اآلن في تنفيذ المقررات الصادرة عن االجتماع الخامس والعشرين لألطراف   - رابعاً 
  في بروتوكول مونتريال

مي األمينة التنفيذية ألمانة األوزون هلذا البند أبرزت اجلوانب الرئيسية لألنشطة املنفذة استجابة عند تقد  - ١٧
  اليت اعتمدها االجتماع اخلامس والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. ٢١ للمقررات الـــ

ة التنفيذية عن رضاها بشأن ت األمينوفيما يتعلق باملقررات بشأن التصديق على تعديالت الربوتوكول عربَّ   - ١٨
باستثناء تعديل بيجني الذي مل  ،يف الربوتوكول ١٩٧ــ التصديق على مجيع التعديالت من جانب األطراف الـ

  هو موريتانيا. ،يصدق عليه بعد طرف واحد
لل إىل احلد لتعزيز االنتقال من املواد املستنفدة لألوزون مبا يق ٢٥/٥وفيما يتعلق باإلجراءات بشأن املقرر   - ١٩

عت األمانة املعلومات املقدمة من األطراف بشأن هذه املسألة يف وثيقة معلومات األدىن من اآلثار البيئية، مجَّ 
أتيحت للفريق العامل املفتوح العضوية التابع لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف اجتماعه الرابع والثالثني. ويرد 

  .UNEP/OzL.Pro.26/9يقة موجز مستكمل لتلك املعلومات يف الوث
لنفس املقرر، قدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريرًا يتضمن  إىل ذلك، واستجابةً  إضافةً   - ٢٠

معلومات مستكملة عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون يف خمتلف القطاعات والقطاعات الفرعية وتقييمًا هلذه 
النظر يف هذا التقرير من جانب الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه البدائل مقابل خمتلف املعايري. وعقب 

أن يقدم معلومات إضافية. وسُيقدم تقرير الفريق الكامل يف وثيقة  التكنولوجيا الرابع والثالثني طُلب إىل فريق
  معلومات أساسية لكي ينظر فيه االجتماع السادس والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.

ونظمت األمانة، بالتسلسل مع االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية يف متوز/يوليه   - ٢١
ا يومان بشأن مسائل إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية، مت فيها النظر يف اجلوانب ٢٠١٤ ، حلقة عمل مد

بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات بما يتعلق التقنية للتخلص التدرجيي من هذه املركبات، مبا يف ذلك في
  .(UNEP/OzL.Pro/Workshop.7/3)القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي 
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لب طُ قد وانتقلت إىل مسألة جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ برتوكول مونرتيال فقالت إنه   - ٢٢
 قدمها بشأن هذه املسألة إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه املعلومات اليت يستكملإىل الفريق أن 

الرابع والثالثني. واستجاب التقرير املستكمل لالقرتاحات املقدمة من جانب الفريق العامل فيما يتعلق بتقييم 
طلوب لفرتيت وأورد مبالغ إرشادية للتمويل امل ٢٠١٧- ٢٠١٥املطلوب لتجديد موارد الصندوق للفرتة  التقييم

  .٢٠٢٣- ٢٠٢١و ٢٠٢٠-٢٠١٨الثالث سنوات 
تنفيذ هذه املقررات جلنة  فقد أشرفت على ،وفيما يتعلق باملقررات بشأن عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال  - ٢٣

اليت التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال، وسيقدم رئيس اللجنة تقريرًا عن مسائل االمتثال 
  الجتماعني الثاين واخلمسني والثالث واخلمسني للجنة.ا يف ى تناوهلاجر 
فقد ظل الفريق وجلان اخليارات التقنية  ،وفيما يتعلق بإعادة تنظيم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - ٢٤

عيني أعضاء التابعة له يعمل على إعادة ترشيح وإعادة تعيني األعضاء احلاليني للفريق وجلانه، مع ترشيح وت
  .طراف يف بروتوكول مونرتيال يف هذه املسائلجدد، لكي ينظر االجتماع السادس والعشرون لأل

  أحاط املكتبان علماً باملعلومات املقدمة.  - ٢٥
عرض عام لوثائق العمل التي ُأعدت لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع   - خامساً 

 السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال

ُمنَجز حىت اآلن يف تنفيذ ـلفتت األمينة التنفيذية االنتباه إىل املرفق الثالث ملذكرة األمانة بشأن العمل ال  -٢٦
رض عام لوثائق العمل وخريطة طريق لالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع املقررات وع

، )UNEP/OzL.Pro.25/Bur.1/2-UNEP/OzL.Conv.9/Bur.2/2(السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال 
العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  بالوثائق اخلاصة باالجتماع ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٣٠اليت ترد فيها قائمة حىت 

فيينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. وأشارت إىل إغفال حدث يف مرفق إلضافة 
إىل مذكرة األمانة بشأن مشاريع املقررات املعروضة على االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا 

-UNEP/OzL.Conv.10/3(ن لألطراف يف بروتوكول مونرتيال للنظر فيها واالجتماع السادس والعشري

UNEP/OzL.Pro.26/3( كما لفتت االنتباه إىل مذكرات األمانة بشأن فوائد معاجلة مركبات الكربون .
، وبشأن األسئلة املتداولة حول تعديل )UNEP/OzL.Pro.26/INF/5(اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال 

 )UNEP/OzL.Pro.26/INF/6(من املكسيك وكندا والواليات املتحدة األمريكية  لربوتوكول مونرتيال مقدم مقرتح
االحتاد األورويب بشأن التمكني من إجراء خفض تدرجيي عاملي ملركبات الكربون  وورقة مناقشة مقدمة من

  .)UNEP/OzL.Pro.26/INF/7(اهليدروفلورية 
  علومات املقدمة.بامل وأحاط املكتبان علماً   -٢٧

استعراض جدول أعمال االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع السادس   -سادساً 
  والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال وعرض لخريطة طريق لتسيير أعمال االجتماعين

لالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف جلدول األعمال والتسيري املقرتح  قدمت األمينة التنفيذية استعراضاً   -٢٨
اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال، مشرية إىل أن اجلزء التحضريي 
سيفتتحه السيد أكيم شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، حبضور السيدة سيغولني رويال، وزيرة 

  ملستدامة والطاقة يف فرنسا.البيئة والتنمية ا
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من مذكرة األمانة بشأن مسائل مطروحة على مؤمتر  ٥٣- ٤٥ولفت ممثل األمانة االنتباه إىل الفقرات   -٢٩
األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه العاشر وعلى االجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال 

ا  ، اليت تسلط الضوء على )UNEP/OzL.Conv.10/2-UNEP/OzL.Pro.26/2(ملناقشتها ومعلومات لإلحاطة 
. وفيما ٢٠١٥احلاجة إىل أن تقدم األطراف ترشيحات ألعضاء للعمل يف هيئات بروتوكول مونرتيال يف عام 

يتعلق بلجنة التنفيذ، قالت إنه سيلزم أن يستعاض عن إيطاليا وبنغالديش والبوسنة واهلرسك وكوبا واملغرب أو أن 
ا لعضوية اللجنة، يف حني ستكمل بولندا واجلمهورية  تقوم اجملموعات اإلقليمية هلذه الدول بإعادة انتخا

ا عامني، ولذلك ستبقى  ٢٠١٤كندا ولبنان يف عام و الدومينيكية وغانا  السنة األوىل من واليتها اليت تبلغ مد
أن تنتخب  ملستمرة واليتهم، سيلزم أيضاً . وبعد أن تنتخب اللجنة أعضاءها اجلدد وا٢٠١٥أعضاء يف عام 

  ونائب رئيس هلا من بني أعضائها. رئيساً 
 وفيما خيص اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، قالت إنه اللجنة التنفيذية تتألف، وفقاً   -٣٠

ا، من سبعة أعضاء من األطراف العاملة مبوجب الفقرة  مونرتيال وسبعة من بروتوكول  ٥من املادة  ١الختصاصا
أعضاء من األطراف غري العاملة مبوجبها. وتنتخب كل من اجملموعتني من األطراف أعضاءها، وتبلغ األمانة 
بأمسائهم لكي يقرها اجتماع األطراف. وستقوم اللجنة بعد ذلك بانتخاب رئيس ونائب للرئيس من بني 

واألطراف  ٥من املادة  ١اف العاملة مبوجب الفقرة أعضائها، ومها منصبان يتم التناوب فيهما كل عام بني األطر 
أن ترشح رئيس  ٥من املادة  ١من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة  غري العاملة مبوجبها. وسيكون متوقعاً 

أن ترشح نائب  ٥من املادة  ١من األطراف العاملة مبوجب الفقرة  ، كما سيكون متوقعاً ٢٠١٥اللجنة لعام 
من االجتماع السادس والعشرين لألطراف أن خيتار الرئيسني املشاركني للفريق  يكون متوقعاً رئيس اللجنة. وس

من املادة  ١، على أن يكون أحدمها من بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٢٠١٥العامل املفتوح العضوية لعام 
  واآلخر من بني األطراف غري العاملة مبوجبها. ٥

جتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ومكتب االجتماع اخلامس وستنتهي عضوية مكتب اال  -٣١
والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال مباشرة بعد افتتاح االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا. 

تم انتخاب املقررين من ومن املتوقع أن ُميأل منصبا رئيسي املكتبني مبمثلني ألمريكا الالتينية والكارييب، وأن ي
  ممثلني ملنطقة أوروبا الشرقية، وأن يتم انتخاب نواب الرئيس الثالثة لكل مكتب من ممثلي املناطق الثالث املتبقية.

وفيما يتعلق بالشؤون املالية وامليزانيات، قالت األمينة التنفيذية إن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف   -٣٢
الجتماع األطراف. وأشارت إىل أن األطراف قد ترغب يف توفري متويل إضايف لالحتفال  ستكون له أمهية كربى

  بالذكرى الثالثني التفاقية فيينا. ٢٠١٥يف عام 
ولفتت االنتباه إىل مشاريع املقررات اليت اعتمدها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع   -٣٣

وورقة  )UNEP/OzL.Pro.26/6و UNEP/OzL.Pro.26/5(روتوكول مونرتيال والثالثني، وتعديلني مقرتحني على ب
. )UNEP/OzL.Pro.26/INF/7(عمل حول التمكني من تنفيذ خفض تدرجيي عاملي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 

وذكرت أن إعفاءات االستخدامات الضرورية وإعفاءات االستخدامات احلرجة ستكون مسألة هامة أخرى 
  نظر فيها األطراف.معروضة لت

م سيحضرون اجتماع املائدة املستديرة  واستطردت قائلة إن عدداً   -٣٤ من املمثلني رفيعي املستوى أكدوا أ
الوزاري الذي سيعقد يف اليوم الثاين من اجلزء الرفيع املستوى، من بينهم ممثلون من االحتاد األورويب واألرجنتني 

ومصر وملديف والواليات املتحدة األمريكية. واملقصود من اجتماع املائدة  والبحرين ومجهورية تنزانيا املتحدة
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املستديرة، املعين بالتحديات الرئيسية اليت ستواجه بروتوكول مونرتيال يف العقد القادم، أن ييسر إجراء مناقشة بني 
زاء الرفيعة املستوى. املمثلني رفيعي املستوى أكثر تفاعلية من املناقشات اليت كانت جتري عادة خالل األج

 ةالتنفيذي ةاألمين تواستطردوإضافة إىل ذلك، سُيدعى املشاركون يف املائدة املستديرة إىل إلقاء كلمات وجيزة. 
حول املرشحني للمشاركة يف اجتماعات املائدة املستديرة، ويشمل ذلك ممثلي األرجنتني والبحرين واالحتاد 

وسيقوم بتيسري املائدة ومجهورية تنزانيا املتحدة والواليات املتحدة األمريكية. واهلند وامللديف والنرويج ألورويب ا
املستديرة السيد فرناندو لوغريس، أوروغواي. وسيقام يف مساء اليوم قبل األخري لالجتماعات حفل استقبال 

  تتشارك استضافته حكومة فرنسا واألمانة.
  باملعلومات املقدمة. وأخذ املكتبان علماً   -٣٥

  مسائل أخرى  -  ابعاً س
  مل تناقش أي مسائل أخرى.  -٣٦

  اعتماد التقرير  - ثامناً 
اتفق املكتبان على تكليف األمانة بإعداد مشروع تقرير لتعميمه على أعضاء املكتبني للتعليق عليه. وبعد   - ٣٧

  ذلك ستوضع الصيغة النهائية للتقرير وتعرض على أعضاء املكتبني للموافقة عليها.
  اختتام االجتماع  -  تاسعاً 

  .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦من يوم األحد  ٠٠/١٧ أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة  -٣٨
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  المرفق

  قائمة المشاركين

االجتماع المشترك لمكتب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون 
  توكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزونو في بر واالجتماع الخامس والعشرين لألطراف 

  يتكون مكتب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا من األعضاء التالية أسماؤهم:

وباغو يداد وتترين - ساندي ى.إ. سيجون السيد 
  (دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب)

داد وتوباغو يترينالسفري واملمثل الدائم جلمهورية 
األمم املتحدة يف جنيف ولدى مكتب لدى 

  منظمة التجارة العاملية
Email: sandyj@ttperm-mission.ch 

 جورجيا (دول أوروبا الشرقية)-السيدة نينو ختيالفا 
  رئيسة شعبة السياسات البيئية والعالقات الدولية

6 Gulua str. 0114 Tbilisi, Georgia 
Tel: +995 322 72 72 50 
Fax: +995 322 72 72 28 
Mob: +995 577 71 70 93 
E-mail: nino.tkhilava@moe.gov.ge 

  الرئيسة:

الدول ( مصر - س هنااهللا عجييبلويالسيد عزت 
  )األفريقية

  الوطنيةاألوزون  وحدةكبري مستشارين 
  الوكالة املصرية لشؤون البيئة

Affairs Agency (EEAA) 
30 Misr Helwan El Zirae Road - Maadi 
11728 Cairo, Egypt 
Tel: (+20 1) 222 181 424 
Fax: (+20 2) 252 56490 
Email: ozone.egypt@gmail.com 
eztlws@gmail.com 
eztlws@yahoo.com 
nou@eeaa.gov.eg 

بلجيكا (دول أوروبا الغربية  -يلماتو السيد أالن  
اإلدارة العامة للبيئة/إدارة /ودول أخرى) مستشار

ات طبقة األوزون والغازات املفلورة/تغري سياس
الصحة وسالمة /راليةداملناخ/اخلدمات العامة الفي

  السلسلة الغذائية والبيئة
Brussels B-1060, Belgium 
Tel: +32 2 524 95 43  
Cell: +32 473 338 365  
Fax: +32 2 524 96 01  
E-mail: alain.wilmart@environment.belgium.be 

  نواب الرئيسة

(دول أسيا  إندونيسيا - السيدة بتول ذواحلسىن  
  واحمليط اهلادي)

  رئيسة شعبة الرقابة على املواد املستنفدة لألوزون
  ثر تغري املناخ وحفظ وظائف الغالف اجلويأإدارة ختفيف 
  وزارة البيئة

J1. D.I Pandjaitan No. 24 
Jakarta Timur 13410 
Republic of Indonesia 
Tel: (+62 21) 859 02521 
Fax: (+62 21) 851 7164 
Email: bitul.zulhasni@me.com 
bitoel2014@gmail.com 
 

 المقررة

  كول مونتريال من األعضاء التالية أسماؤهم:تو ب االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في برو يتألف مكت

  أوكرانيا (دول شرق أوروبا) -  كونوكيلساندر ناستاسيأالسيد 
  رئيس املوظفني - نائب الوزير

  أوكرانيا - يعيةد الطبر وزارة البيئة واملوا
E-mail: gvgss@yahoo.com 

 الرئيس:
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  زامبيا (الدول األفريقية) - السيد جوزيف سكاال
  املدير العام

  إلدارة البيئيةلالوكالة الزامبية 
P.O Box 35131 
Lusaka 10101, Zambia 
Tel: +260 211 254023 
Fax: +260 211 254164 
Email: jsakala@zema.org.zm 
jozesaks@icloud.com 

 نواب الرئيس:

  ا الالتينية ومنطقة الكارييب)أمريكالسلفادور (دول  - فاو كورد لويتاإالسيد 
  مكتب تنسيق محاية طبقة األوزون

  اإلدارة العامة للصحة العامة
  د الطبيعيةر وزارة البيئة واملوا

Calle y Colonia las Mercedes, Kilómetro 5 1/2, Carretera a Santa Tecla 
Edificio 2 Marn 
San Salvador, El Salvador 
Tel: (+503) 2131  9960 
Fax: (+503) 2231 9730 
Email: icordova@marn.gob.sv 

  لندا (دول أوروبا الغربية ودول أخرى)ينيوز  -اكي السيد مالكوم م
  مدير الربنامج املسؤول الوطين عن األوزون

  مكتب الفلبني لألوزون مكتب
  اإلدارة البيئية

  د الطبيعيةر إدارة البيئة واملوا
Email: malcolm.mckee@mfe.govt.nz 

 

  الفلبني (دول أسيا واحمليط اهلادي) -ديوكاديس  .س الالسيدة أي
  مدير الربنامج واملسؤولة الوطنية عن األوزون

  مكتب الفلبني لألوزون
  مكتب اإلدارة البيئية

  الطبيعية واردإدارة البيئة وامل
Visayas Avenue, Diliman 
Quezon City, 1101 
Philippines 
Tel: (+63 2) 426 4340 
Fax: (+63 2) 426 4332 
Email: elladeocadiz@gmail.com, ella_deocadiz@emb.gov.ph 

 المقررة

___________  


