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ألطراف يف اتفاقية ملؤمتر ا شراعالاالجتماع مكتب 
 فيينا حلماية طبقة األوزون

 االجتماع الثاين

ن لألطراف يف بروتوكول يوالعشر  الثامنجتماع االمكتب 
 ألوزونطبقة امونرتايل بشأن املواد املستنفدة ل

 االجتماع األول
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  19مونرتايل، كندا، 

تقرير االجتماع الثاين ملكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة 
ول ملكتب االجتماع الثامن والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل األوزون واالجتماع األ

 املواد املستنفدة لطبقة األوزون بشأن
 افتتاح االجتماع -أوالا 

ملكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون الثاين ُعقد االجتماع املشرتك  - 1
الثامن والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة  واالجتماع األول ملكتب االجتماع

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  19نظمة الطريان املدين الدويل يف مونرتايل، كندا، يف مباألوزون، يف مركز املؤمترات 
ال املوحد املستخدم وترد يف هذا التقرير املداوالت اليت جرت يف إطار البنود املدرجة يف جدول األعم - 2

 نياملشرتك ني؛ وأي إشارات إىل هذا االجتماع ينبغي أن تُفهم على أهنا تشري إىل االجتماعنياملشرتك نيلالجتماع
 للهيئتني.

ن بريوات ارئيس مكتب االجتماع الثامن والعشرين لألطراف، فنس 16:05وافتَ َتح االجتماع يف الساعة  - 3
من جدول األعمال السيد بريوات يف حني ترأس  6-4و 2و 1رت بشأن البنود )رواندا(. وترأس املناقشات اليت ج

رئيس مكتب االجتماع العاشر ل ميغيل أنتونيو غونساليس روزاليس )غواتيماال(، ممثالا  3املناقشات بشأن البند 
 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا.

ميغيل  يف اتفاقية فيينا التالية أمساؤهم:وحضر االجتماع أعضاء مكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف  - 4
هللا اإلسالم جاكوب )بنغالديش(، وصابر  أنتونيو غونساليس روزاليس )غواتيماال(، وآين غابريل )أسرتاليا(، وعبد

 .أسيلبيكوف )كازاخستان(
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 اؤهم:توكول مونرتايل التالية أمسوحضر االجتماع أعضاء مكتب االجتماع الثامن والعشرين لألطراف يف برو  - 5
أندري بيلبتشوك )بيالروس(، وإلياس غوميس ميسا )اجلمهورية الدومينيكية(، وميكيل بريوات )رواندا(،  تفنسن

 سورنسن )الدامنرك(. .أ
 وترد قائمة كاملة ابملشاركني يف مرفق هذا التقرير. - 6
ية ابملشاركني يف االجتماع، ورحبت األمينة التنفيذية ألمانة األوزون، تينا بريميبيلي، يف مالحظاهتا االفتتاح - 7

وكان الغرض الرئيسي منه هو تقدمي معلومات ذات صلة ابالجتماع احلادي عشر املقبل ملؤمتر األطراف يف اتفاقية 
فيينا واالجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل وبيان حالة تنفيذ املقررات اليت اختذهتا اهليئات 

لسنوات الثالث املاضية. ومتثل اإلجناز الرئيسي يف اعتماد تعديل كيغايل يف االجتماع ذات الصلة على مدى ا
، والتحديد الذي مت مؤخراا لعتبة 2016الثامن والعشرين لألطراف، الذي عقد يف كيغايل يف تشرين األول/أكتوبر 

 حتققت يف إطار اتفاقية طرفاا على التعديل. ومن اإلجنازات اليت 20دخول التعديل حيز النفاذ، عقب تصديق 
فيينا إنشاء جلنة استشارية للصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة اخلاصة ابلبحوث وعمليات الرصد املنهجية 

ووضع اسرتاتيجية طويلة األجل وخطة عمل قصرية األجل للصندوق  10/3للمقرر  ذات الصلة ابتفاقية فيينا وفقاا 
ر األطراف يف اجتماعه احلادي عشر. إضافةا إىل ذلك فإن مديري حبوث األوزون االستئماين، سينظر فيهما مؤمت

، حيث انقشوا توصيات 2017لدى األطراف يف اتفاقية فيينا عقدوا اجتماعهم العاشر يف جنيف يف آذار/مارس 
 بشأن االحتياجات يف جمال البحوث وأنشطة الرصد املنهجية، وحفظ البياانت، وبناء القدرات. 

 إقرار جدول األعمال -اا اثني
ر ج       دول األع  م       ال امل  ؤق       ت ل  الج  ت  م       اع، ال  وارد يف ال  و   ي  ق       ة - 8  -UNEP/OzL.Conv.10/Bur.2/1 أق   

UNEP/OzL.Pro.28/Bur.1/1لى النحو التايل:، ع 
 افتتاح االجتماع. - 1
 إقرار جدول األعمال. - 2
اقية فيينا يف األعمال املنجزة حىت اآلن يف تنفيذ املقررات الصادرة عن مؤمتر األطراف يف اتف - 3

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

 االجتماع األول ملكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا. )ب(
ن االجتماع الثامن والعشرين لألطراف األعمال املنجزة حىت اآلن يف تنفيذ املقررات الصادرة ع - 4

 يف بروتوكول مونرتايل.
استعراض جدول األعمال، وعرض خريطة طريق لعقد االجتماعات، ونبذة عن واثئق العمل  - 5

اليت أُعدت لعرضها على االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع 
 رتايل.التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مون

 مسائل أخرى. - 6
 اعتماد التقرير. - 7
 اختتام االجتماع. - 8
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األعمال املنجزة حىت اآلن يف تنفيذ املقررات الصادرة عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه  -اثلثاا 
 العاشر واملسائل ذات الصلة

 فيينا ألطراف يف اتفاقيةل التابعنينتائج االجتماع العاشر ملديري حبوث األوزون  -ألف
 االجتماع األول ملكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا -ابء

مذكرة األمانة اليت تتضمن نبذة عن األمانة البند، فوجهت االنتباه إىل الفرع الثاين من  ةعرضت ممثل - 9
قية فيينا خالل اجتماعه األعمال املنجزة حىت اآلن خبصوص تنفيذ القرارات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف اتفا

-UNEP/OzL.Conv.10/Bur.2/2)، واملسائل ذات الصلة 2014العاشر املعقود يف تشرين الثاين/نوفمرب 

UNEP/OzL.Pro.28/Bur.1/2).  وعرضت إبجياز القرارات اخلمسة املتخذة يف ذلك االجتماع، مع اإلشارة بصفة
إىل أن  وأشارت أيضاا  راءات املتخذة بشأن تلك القرارات.لإلج خاصة إىل املرفق األول الذي يتضمن استعراضاا 

، توصيات تتعلق 2017مديري حبوث األوزون كانوا قد اعتمدوا يف اجتماعهم العاشر املعقود يف آذار/مارس 
ابلصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث واملراقبة املنتظمة ذات الصلة ابتفاقية فيينا، وهي توصيات 

ألهداف الرئيسية للصندوق االستئماين، واالحتياجات يف جمال البحوث واملراقبة املنتظمة، وحفظ البياانت، بشأن ا
وأشارت كذلك إىل عمل اللجنة االستشارية املعنية ابالسرتاتيجية الطويلة األجل واخلطة  وإدارة جهود بناء القدرات.

 ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه احلادي عشر. القصرية األجل للصندوق االستئماين، اليت من املقرر أن
نوهت ابالجتماع األول ملكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف، الذي عقد على هامش اجتماع مديري  وأخرياا 

، مع مراعاة فرتة املكتب اقرتاح سبيل يسمح للصندوق االستئماين ابملضي ُقُدماا حبوث األوزون، مشرية إىل اعتزام 
ه وحمدودية املوارد املتاحة، والتوصيات اليت قدمها مديرو حبوث األوزون يف اجتماعهم العاشر، وعمل اللجنة حيات

 .االستشارية
عاشر ملؤمتر األطراف يف االجتماع ال مشروعي مقررين مقرتحني ُوضعا خاللوجه الرئيس االنتباه إىل  - 10

أحدمها بشأن تشجيع األطراف على أن تعتمد وتنفذ، حسب االقتضاء، توصيات مديري حبوث  .اتفاقية فيينا
األوزون يف جماالت البحوث وعمليات الرصد املنهجية، وحفظ البياانت واإلشراف عليها، وبناء القدرات، والثاين 

ماين العام لتمويل األنشطة اخلاصة ابلبحوث وعمليات الرصد املنهجية بشأن املسائل ذات الصلة ابلصندوق االستئ
 فيينا وأعمال جلنته االستشارية. ذات الصلة ابتفاقية

وسلط آين غابريل )أسرتاليا( الضوء على النقاط البارزة يف مشاريع املقررات، وعقب ذلك انقش املكتبان  - 11
إنه سيكون من األنسب  ةالتنفيذي ةاألمين تقادم. وقالأفضل السبل لتقدميها إىل األطراف خالل األسبوع ال

. وبني ممثل من أن يرعاها املكتب بوصفه كياانا  للمقررات أن ترعاها األطراف اليت هي أعضاء يف املكتب، بدالا 
األمانة أنه على الرغم من أن املقررات يف إطار اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل قد اعتمدت بشكل منفصل يف 

جتماعات املشرتكة للهيئات اإلدارية يف املعاهدتني إال أن األطراف هي نفس األطراف كما أن املقررات نوقشت اال
عملياا دون الفصل بينها حسب املعاهدة. وبناءا على ذلك فإنه على الرغم من أن مشاريع املقررات انبثقت عن 

أن أعضاء مكتب االجتماع الثامن والعشرين لألطراف  مكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا إال
مشاريع املقررات، نظراا ألن أهداف مشاريع املقررات تعاجل نفس أهداف املعاهدتني. وقال  يدعمواأن  ميكنهم أيضاا 

تتعلق ابجتماع األطراف فقط، ولذلك عضوية املكتب أحد أعضاء مكتب االجتماع الثامن والعشرين لألطراف إن 
 ري قادر على دعم مشروع مقرر من مكتب مؤمتر األطراف.فإنه غ

القدرة والرغبة يف  األعضاء من كل مكتب ممن لديهم ،ووافق املكتبان على أن يرعى مشاريع املقررات - 12
 القيام بذلك.
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األعمال املنجزة حىت اآلن يف تنفيذ املقررات الصادرة عن االجتماع الثامن والعشرين لألطراف يف  -رابعاا 
 وكول مونرتايلبروت
اليت  21 ال   أبرز ممثل األمانة، عند تقدميه هلذا البند، جوانب رئيسية لألنشطة املنفذة استجابة للمقررات  - 13

اعتمدها االجتماع الثامن والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل. وأشار إىل العمل اهلام الذي جيري االضطالع 
تصديق األطراف اجلاري على التعديل، ومنها أسرتاليا ورواندا عضوي به فيما يتعلق بتعديل كيغايل، مبا يف ذلك 

ية متعلقة ابلتكاليف لتمويل أنشطة اخلفض التدرجيي ملركبات وضع مبادئ توجيهاملكتب من ضمن أطراف أخرى، و 
من بروتوكول مونرتايل، وهي مبادئ  5من املادة  1الكربون اهليدروفلورية لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

املقررات أحرزت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل بعض التقدم فيما خيصها. أما 
الرئيسية األخرى فتتعلق بتقرير من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن فرص كفاءة استخدام الطاقة، 
سُيعَرض يف االجتماع التاسع والعشرين لألطراف؛ وحلقة عمل بشأن معايري السالمة عقدت ابلتسلسل مع 

؛ وإعداد 2017، الذي عقد يف ابنكوك يف متوز/يوليه االجتماع التاسع والثال ني للفريق العامل املفتوح العضوية
؛ واملسائل املتعلقة ابالمتثال؛ 2020–2018الفريق لدراسة بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفرتة 

-UNEP/OzL.Conv.10/Bur.2/2 وعضوية اهليئات التابعة لربوتوكول مونرتايل. ويرد يف املرفق الثاين للو يقة

UNEP/OzL.Pro.28/Bur.1/2  2017موجز لإلجراءات املتخذة بشأن تلك املقررات حبلول أيلول/سبتمرب. 
 أحاط املكتبان علماا ابملعلومات املقدمة. - 14

استعراض جدول األعمال، وعرض خريطة طريق لعقد االجتماعات، ونبذة عن واثئق العمل اليت  -خامساا 
ألطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع التاسع والعشرين ُأعدت لعرضها على االجتماع احلادي عشر ملؤمتر ا

 لألطراف يف بروتوكول مونرتايل
 وجهت األمينة التنفيذية االنتباه إىل املعلومات ذات الصلة الواردة يف الفرع الرابع من الو يقة - 15

UNEP/OzL.Conv.10/Bur.2/2-UNEP/OzL.Pro.28/Bur.1/2 .املسائل الرئيسية جداول أعمال  وتشمل
الجتماعات املقبلة والواثئق ذات الصلة، وتسلسل سري العمل وتنظيم األعمال، وعقد اجلزء التحضريي، والرتتيبات ا

الضوء على املسائل الرئيسية اليت ستناقش، مشريةا إىل أن األمينة التنفيذية اخلاصة ابجلزء الرفيع املستوى. وسلطت 
ال لتحقيق اهلدف املتمثل يف تغطية مجيع البنود املدرجة يف . ويتعني إحراز تقدم فعجداا  عمال حافل  األجدول 

ميزانيات الصندوق مجلة أمور منها جدول األعمال يوم الثالاثء إلاتحة الوقت إلجراء مناقشات فريق االتصال بشأن 
دفع االستئماين، وجتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف، واإلبالغ عن البياانت، وفق ما تقرره األطراف. ول

املناقشات املتعلقة بتعديل كيغايل جرى حتديث صحائف الوقائع بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية لبيان أحدث 
املعلومات على صعيد تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وهيئاته الفرعية. ويف سياق اجلزء الرفيع املستوى 

 ية الثال ني لربوتوكول مونرتايل.سنو أنشطة خاصة لالحتفال ابلذكرى ال خطط لتنفيذ
 أحاط املكتبان علماا ابملعلومات املقدمة. - 16

 مسائل أخرى -سادساا 
 مل تُناقش أية مسائل أخرى. - 17
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 اعتماد التقرير -سابعاا 
وافق املكتبان على أن يعهدا إىل األمانة إبعداد مشروع تقرير لتعميمه على أعضاء املكتبني للتعليق عليه  - 18

 اا.الحق واعتماده
 اختتام االجتماع -اثمناا 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  19 ،أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة اخلامسة من مساء يوم األحد - 19
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 املرفق

 قائمة املشاركني

 مكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون

 الرئيس
 ساليس روزاليسميغيل أنتونيو غون سيدال

 مسؤول التنسيق لربوتوكول مونرتايل
 للمواد إدارة تنسيق اإلدارة السليمة بيئياا 

 الكيميائية والنفاايت اخلطرة يف غواتيماال
 وزارة البيئة واملواد الطبيعية

20 Calle, 28-58 Zona 10 

Ciudad de Guatemala 

Guatemala 

Tel: (+502) 2423 0500 Ext. 2710 

Email:mgonzalez@marn.gob.gt, 

miguelgonzalez19@yahoo.es  

 الرئيس ئبةان
 السيدة آين غابريل 

 املديرة املساعدة ابلقسم الدويل
 حلماية طبقة األوزون وغازات

 االحرتار الصناعية 
 وزارة البيئة والطاقة

GPO 787  

Canberra ACT 2601 

Australia 

Tel: +612 6274 2023  

Email: annie.gabriel@environment.gov.au 

 
 السيد عبد هللا اإلسالم جاكوب

 انئب وزير البيئة والغاابت
Building No.6, Level 13, Bangladesh Secretariat 

Dhaka 1000 

Bangladesh 

Tel: +880 2 957 7007 

Mob: +880 2 954 0244 

Email: mdkhabir@gmail.com 

 املقرر
 السيد صابر أسيلبيكوف

  اخلرباء إبدارة تغري املناخريكب
 وزارة الطاقة

8, Orynbor Street 

Astana 010000 

Kazakhstan 

Tel: +770 276 76459 

Cell: +771 727 40259 

Email: s.asylbekov@energo.gov.kz, 

sssabyr@gmail.com 

 
 

  
 األوزون لطبقة املستنفدة املواد بشأن مونرتايل بروتوكول يف لألطراف عشر الثامن االجتماع مكتب

 الرئيس
 بريوات تنفنس السيد

 وزير البيئة
B.P. 3502 

Kigali 

Rwanda 

Tel: +250 7883 00178 

Email:vbiruta@gov.rw, 

advisor@minirena.gov.rw 

 الرئيس نواب
 أندري بيليبتشوكالسيد 

 انئب رئيس
 رد املائيةاإدارة تنظيم اآلاثر على اهلواء واملو 

 ومحاية البيئة الطبيعيةوزارة املوارد 

 

Minsk 220048 

Belarus 

Tel: +3751 7200 4757 

Email: an_pilipchuk@gmail.com 
 السيد إلياس غوميس ميسا

 مدير برانمج محاية طبقة األوزون
 وانئب الوزير املعين إبدارة البيئة

 وزارة البيئة واملوارد الطبيعية
Santo Domingo 02487 

Dominican Republic 

Tel: +1 809 567 4300 

Mob: 1 809 350 7052 

Email: elias.gomez@ambiente.gob.do 

mailto:annie.gabriel@environment.gov.au
mailto:s.asylbekov@energo.gov.kz
mailto:vbiruta@gov.rw
mailto:advisor@minirena.gov.rw
mailto:an_pilipchuk@gmail.com
mailto:elias.gomez@ambiente.gob.do
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 قررامل
 السيد ميكيل سورنسن

 املستشار الرئيسي بشعبة املواد الكيميائية
 اية البيئة يف الدامنركوكالة مح

Strandgade 29 

Copenhagen DK 1401 

Denmark 

Tel: 45 7254 4505 

Cell: +45 4172 1610 

Email: mikkel@mst.dk 

 أمانة الصندوق املتعدد األطراف
 السيد إدواردو غانيم

 ظفي الصندوق املتعدد األطرافكبري مو 
 لتنفيذ بروتوكول مونرتايل

1000 de la Gauchetiere Street West 

Montreal, Quebec H3B 4W5 

Canada  

Tel: +1 514 282 7860 

Fax: +1 514 282 0068 

E-mail: eganem@unmfs.org 
 السيد مونيارادزي تشينجي

 ئب كبري املوظفنيان
 كبري موظفي البيئة

 الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل
1000 de la Gauchetiere Street West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5  

Canada  

Tel: +1 514 282 1122 

Fax: +1 514 282 0068 

E-mail: mchenje@unmfs.org 

 أمانة األوزون
 السيدة تينا برميبيلي

 األمينة التنفيذية ألمانة األوزون 
 برانمج األمم املتحدة للبيئة

UN Environment  

P.O. Box 30552- 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3855 

Email: Tina.Birmpili@unep.org 

 
 السيد جلربت ابنكوبيزا

 رئيس قسم الشؤون القانونية واالمتثال أبمانة األوزون
 برانمج األمم املتحدة للبيئة

UN Environment 

P.O. Box 30552- 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3854 

Email: Gilbert.Bankobeza@unep.org 

 صوفيا ميلوان ةالسيد

 كبرية موظفي شؤون البيئة
 األوزون مانةأ

 برانمج األمم املتحدة للبيئة
UN Environment 

P.O. Box 30552- 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3430 

Email: Sophia.Mylona@unep.org 
______________ 
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