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 والعشرون الرابعاالجتماع مكتب 
لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن 

 المواد المستنفدة لطبقة األوزون
 1093 أكتوبر/األولتشرين  99، بانكوك

بشأن المواد بروتوكول مونتريال ألطراف في والعشرين ل الرابعاالجتماع اجتماع مكتب تقرير 
 المستنفدة لطبقة األوزون

 افتتاح االجتماع - أوالا 
بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة بروتوكول مونًتيال ألطراف يف الرابع والعشرين لمكتب االجتماع  عقد - 9

 .1093أكتوبر تشرين األول/ 99بانكوك يوم  يفمؤسبرات للاألمم ادلتحدة  مركزاجتماعاً يف األوزون 

غيالين )باكستان(، رئيس ادلكتب، وذلك يف الساعة  شاه افتتح االجتماع السيد افتخار احلسن - 1
 ونزاليز، األمني التنفيذي ألمانة األوزون، بادلشاركني يف االجتماع.ماركو غبعد ذلك رحب السيد و  ،10/96

 حضر االجتماع أعضاء ادلكتب التالية أمساؤىم: وقد - 3

 (اذلادئغيالين )باكستان( )دول آسيا واحمليط شاه السيد افتخار احلسن   الرئيس:
 السيد الني ديلمارت )بلجيكا( )دول غرب أوروبا ودول أخرى( نواب الرئيس:

 السيد ليزيل مسيث )غرينادا( )دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(
 السيد ديلبور سيميموزا )زامبيا( )الدول األفريقية(  قرر:ادل

بادلشاركني يف ادلرفق  كاملة  ترد قائمةأوكرانيا )دول شرق أوروبا(. و  ومل حيضر االجتماع نائب الرئيس من - 4
 هبذا التقرير.
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 إقرار جدول األعمال -ثانياا 
، وىو على UNEP/OzL.Pro.23/Bur.1/R.1جدول األعمال ادلؤقت لالجتماع ادلبني يف الوثيقة  أقر - 5

 النحو التايل:
 افتتاح االجتماع. - 9
 إقرار جدول األعمال. - 1
العمل ادلنجز حىت اآلن يف تنفيذ مقررات االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول  - 3

 مونًتيال.
عرض عام لوثائق العمل اليت أُعدت لالجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف بروتوكول  - 4

 مونًتيال.

 ايا التوظيف يف األمانة.قض - 5
استعراض جدول أعمال االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونًتيال وعرض  - 6

 .اخلامس والعشرين لألطراف خلريطة طريق لتسيري أعمال االجتماع
 مسائل أخرى. - 7
 اعتماد التقرير. - 8
 اختتام االجتماع. - 9

االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول تنفيذ مقررات في تي اآلن العمل المنجز ح -ثالثاا 
 مونتريال

قدم شلثل األمانة اخلطوط العريضة دلذكرة األمانة بشأن العمل ادلنجز حىت اآلن يف تنفيذ ادلقررات،  - 6
وعرضًا عامًا لوثائق العمل وخريطة طريق لتسيري أعمال االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف 

(UNEP/OzL.Pro.24/Bur.1/2/Rev.1) ويتضمن ادلرفق األول لتلك ادلذكرة جدواًل موجزًا باإلجراءات ادلتخذة .
 لتنفيذ ادلقررات اليت اعتمدىا االجتماع الرابع والعشرين لألطراف.

أطراف مل تكمل حىت اآلن التصديق على تعديل مونًتيال و/أو  5وأشارت األمانة مع القلق إىل أن  - 7
وموريتانيا، وبابوا غينيا اجلديدة،  ، وليبيا،ال. وىذه األطراف ىي كازاخستانتعديل بيجني على بروتوكول مونًتي

وادلملكة العربية السعودية. ومن احملتمل أن تستكمل صبيع ىذه األطراف باستثناء كازاخستان عملية التصديق يف 
د لدى وزارة وقت قريب. ففي حالة ليبيا، فإن الصك اخلاص بالتصديق على تعديالت مونًتيال وبيجني يوج

اخلارجية يف انتظار التوقيع. وسوف تودع بعد ذلك لدى األمني العام لألمم ادلتحدة. ويسري ذلك أيضا على 
ادلملكة العربية السعودية حيث استكملت العمليات الداخلية ذات الصلة، وكل ما تبقى عملو ىو إحالة صك 

غينيا اجلديدة فإهنا أكثر وبابوا . أما احلالة اخلاصة التصديق على تعديالت بيجني ومونًتيال إىل األمني العام
حيث أحيل صك التصديق على تعديل بيجني إىل األمني العام إالّ أنو مل يصل إليو نتيجة بعض اخللط يف  تقدماً 

وفيما يتعلق دبوريتانيا، فقد تأخرت عملية التصديق نتيجة للحملة وسيعاد إرسال الصك قريباً. العنوان. 
ت العامة مباشرة يف تشرين ية. وقد التزمت احلكومة بتقدمي الوثائق ذات الصلة للربدلان عقب االنتخابااالنتخاب
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أكتوبر حىت ميكن استكمال التصديق على تعديل بيجني. أما حالة كازاخستان فتنطوي على بعض األول/
ية إالّ أن جهود األمانة . فهذا الطرف يواجو عقوبات ذبار 1005وكانت موضع مناقشات منذ عام  اإلشكاليات

 لضمان التصديق على تعديل بيجني مل تثمر بعد عن نتائج.

وأوضح شلثل آخر لألمانة بأن اجلهود قد بذلت إلدراج مساعدات االرباد الروسي لكازاخستان بالنظر  - 8
ركية. ويف إىل أن ىذين الطرفني وأوكرانيا قد وقعت على اتفاق التجارة احلرة الذي يشمل توحيد القواعد اجلم

ت عليها قد الحالة تصديق األطراف ادلتبقية على التعديالت ادلعلقة، تكون صبيع صكوك األوزون والتعدي
قد حققت أكثر من  1090ربققت. وأشار إىل أن االمتثال جلميع تدابري الرقابة يف بروتوكول مونًتيال يف 

 يف ادلائة، واالستثناء الوحيد ىو كازاخستان. 99

 بادلعلومات ادلقدمة. ب علماً وأحاط ادلكت - 9

 عرض عام لوثائق العمل التي أعدت لالجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال -بعاا ار 
، اليت تتضمن UNEP/OzL.Pro.24/Bur.1/2/Rev.1وجو شلثل األمانة االنتباه إىل ادلرفق الثاين للوثيقة  - 90

 والعشرين لألطراف. قائمة بالوثائق اليت أعدت لالجتماع اخلامس

 بادلعلومات ادلقدمة. وأحاط ادلكتب علماً  - 99

 قضايا التوظيف في األمانة -خامساا 
. 1093قال شلثل األمانة إن توليو منصب األمني التنفيذي سوف ينتهي يف هناية تشرين األول/أكتوبر  - 91

ة للبيئة والطاقة وتغري ادلناخ. وسوف ربل مكانو السيدة تينا بريبيلي وىي من مواطين اليونان وكانت وزيرة سابق
موظف من األمانة مهام ىذا ادلنصب  حالياً  يتوىل ،ويف أعقاب استقالة نائب األمني التنفيذي ألسباب شخصية

ة مهام منصبها يف بصفة مؤقتة. وسوف تستكمل عن قريب عملية التعيني. وتولت كبرية موظفي اإلدارة وادلالي
حت وظيفة مسؤول اإلعالم شاغرة، ومن ادلأمول أن تشغل ىذه ، أصب. وأخرياً 1093أغسطس آب/ 99

 .1093الوظيفة حبلول هناية عام 

وأعرب عن األمل يف أن تتمكن األمينة التنفيذية اجلديدة من حضور االجتماع اخلامس والعشرين  - 93
 الوطن ودة إىللألطراف لكي تبدأ عملية التسلم، إاّل أنو يبدو أن ذلك غري زلتمل وعلى ذلك، أرجأ عملية الع

نوفمرب حىت يتمكن من القيام بعملية التسليم يف مقر األمانة يف نريويب. ويف حالة حىت منتصف تشرين الثاين/
عدم التمكن من ربقيق عملية التسلم، سوف يبذل موظفو األمانة من فئة اخلدمات العامة والفئة الفنية قصارى 

 جهدىم لضمان عملية النقل بيسر وسهولة.

 بادلعلومات ادلقدمة. ادلكتب علماً ط وأحا - 94

 استعراض جدول أعمال االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال -سادساا 
لربنامج العمل ادلتوقع لالجتماع اخلامس والعشرين لألطراف وأوجز واستكمل  قدم شلثل األمانة سلططاً  - 95

. وفيما يتعلق خبريطة الطريق UNEP/OzL.Pro.24/Bur.1/R.2/Rev.1ادلعلومات الواردة يف القسم الرابع من الوثيقة 
للجزء التحضريي قال إن النية معقودة على تناول صبيع بنود جدول األعمال يف اجللسات العامة حبلول هناية 

لثالث لعقد صباح اليوم الثاين دبا يف ذلك إنشاء أفرقة االتصال واألفرقة العاملة وترك بعد ظهر اليوم الثاين واليوم ا
من ىذه األفرقة وقال إن اجتماعات ىذه األفرقة سوف  90و 7اجتماعات تلك األفرقة. وتوقع إنشاء ما بني 
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تكون قصرية، قدر ادلستطاع، إلتاحة الفرصة للوفود، دبا يف ذلك تلك ادلكونة من عدد قليل من ادلمثلني 
ر الصناعة يف تايلند اجلزء الرفيع ادلستوى صباح للمشاركة يف الكثري من األفرقة حسب طلبها. وسوف يفتتح وزي

 اليوم الرابع.

 بادلعلومات ادلقدمة. ط ادلكتب علماً وأحا - 96

 مسائل أخرى -سابعاا 
فعلى الرغم من أن العملية  .ردا على سؤال، وصف شلثل األمانة التقدم احملرز يف استعادة طبقة األوزون - 97

ألحدث  بعد يوم. ووفقاً  وزون يف الغالف اجلوي تتناقص يوماً طويلة األجل فإن تركيز ادلواد ادلستنفدة لأل
قبل عمليات التقييم التقين، تعتقد الدوائر العلمية أن طبقة األوزون سوف تستعيد مستواىا الذى كانت عليو 

. غري أنو كانت ىناك خالل السنوات الثالث ادلاضية بعض 1060و 1050بني عامي فيما  9998عام 
من الثقب يف طبقة  وال يشكل جزءاً  جديداً  األوزون فوق القطب الشمايل وىو ما ميثل تطوراً الًتقيق يف طبقة 

األوزون. ويتزايد القلق بني العلماء بشأن التفاعل بني ادلناخ واألوزون، وشبة حاجة إىل مزيد من البحوث بشأن 
 1094ادلناخ. وسوف جيري يف عام رلال تغري  يفن و دينامية طبقة األوزون يشًتك يف إجرائها العلماء والباحث

تقييم علمي جديد كما سيناقش مدراء حبوث األوزون التفاعل بني ادلناخ وضباية طبقة األوزون خالل اجتماعهم 
 .1094يف 

وردًا على الشواغل اليت أعرب عنها البعض إزاء حالة التوظيف حاليًا يف األمانة قال شلثل األمانة إن  - 98
لوظائف سبت وفقًا للقواعد واللوائح ادلعمول هبا يف األمم ادلتحدة. فقد جرى اإلعالن إجراءات التوظيف جلميع ا

عن الوظائف واستعراض الطلبات ادلقدمة ووضعت قائمة تصفية بادلرشحني ادلناسبني لكل وظيفة إلجراء 
لتعيني بالنسبة ادلقابالت معهم. وعقب ادلقابالت ازبذ األمني العام لألمم ادلتحدة القرار النهائي خبصوص ا

لوظيفة األمني التنفيذي. أما بالنسبة للوظائف األخرى فسيقوم ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة 
 بازباذ القرار فيها.

 بادلعلومات ادلقدمة. ط ادلكتب علماً اوأح - 99

 اعتماد التقرير -ثامناا 
و على أعضاء ادلكتب يف أقرب وقت قال الرئيس إن األمانة ستقوم بإعداد مشروع التقرير وتعميم - 10

شلكن. وبعد ذلك يوضع التقرير يف صورتو النهائية بعد أخذ تعليقاهتم بعني االعتبار مث يعرض عليهم للموافقة 
 عليو.

 اختتام االجتماع - تاسعاا 
 مساء. 55/97أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة  - 19
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 المرفق

 قائمة بالمشاركين
 

 الرئيس
Mr. Iftikhar ul Hasan Shah Gilani  

 (الهادئ)آسيا والمحيط 
Joint Secretary (International Cooperation) and 

National Focal Point for MP  

Climate Change Division 

3rd Floor, Local Government &  

Rural Development Complex  

Sector G-5/2  

Islamabad  

Pakistan  

Tel: + 92 51 924 5523  

Fax: + 92 51 924 5524  

E mail ozonecell@ymail.com 

Mr. Muhammad Asif Khan 

National Programme Manager 

Ozone Cell 

Climate Change Division 

Islamabad 

Pakistan 

Tel:  +92 51 9260686 

Cell:  + 92 300 5107096 

Fax:   +92 51 9262255 

Email: asifmkh@yahoo.com 

 الرئيسواب ن
 )أوروبا الغربية ودول أخرى(

Mr. Alain Wilmart بلجيكا -  
Adviser/Directorate- General Environment  

Ozone Layer and Fluor Gases Policy/Climate Change 

Dept  

Federal Public Service, Health,  

Food Chain Safety and Environment  

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 

Mr. Leslie Smith  غرينادا-  

 )أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(
Project Officer,  

National Ozone Unit, Energy Division  

Ministry of Finance, Economy,  

Foreign Trade, Energy & Co-operatives  

St. George's, Grenada  

Tel: +473 435 8708  

Cell: +473 409 8128  

E-mail: smithld31@gmail.com 

 المقرر
Mr. Wylbur Simuusa أفريقيا( زامبيا( -  

Minister 

Ministry of Lands, Natural Resources and 

Environmental Protection 

Lusaka 10101,  

Zambia 

Tel: +260 211 250186 / 260 077779171 

Fax: +260 211 253522 / 25232 

E-mail: wylbur_simuusa@yahoo.com 

Mr. Mathias Banda  

Coordinator, National Ozone Unit  

Zambia Environmental Management Agency  

P.O. Box 35131  

Lusaka 10101,  

Zambia  

Tel:   +264 1 254023/59  

Mob: +264 0978 05 06 38  

Fax:   +264 1 254164  

E-mail: mbanda@necz.org.zm, 

mbanda73@hotmail.com  
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أمانة الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ 
 بروتوكول مونتريال والوكاالت المنفذة

Mr. Eduardo Ganem  

Chief Officer  

Multilateral Fund Secretariat 

1000 de la Gauchetière Street West  

Montreal, Quebec H3B 4W5 

Canada  

Phone: +1 514 282 7860 

Fax:     +1 514 282 0068  

E-mail: eganem@unmfs.org 

 أمانة األوزون
Mr. Marco Gonzalez 

Executive Secretary 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment Programme 

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3855/7623611 

Fax: +254 20 762 4691/92/93 

E-mail: marco.gonzalez@unep.org 

Mr. Gilbert Bankobeza 

Chief, Legal Affairs and Compliance 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment Programme 

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3854/7623848 

Fax: +254 20 762 0335 

E-mail: gilbert.bankobeza@unep.org 

 

Mr. Gerald Mutisya 

Programme Officer 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment Programme  

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 4057/7623851 

Fax:  +254 20 762 762 0335 

E-mail: gerald.mutisya@unep.org 
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