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مكتب اﻻجتماع الثﻼثﲔ لﻸطراف
ﰲ بروتوكول مونﱰ ل بشأن اﳌواد اﳌستنفدة
لطبقة اﻷوزون
اﻻجتماع اﻷول
روما ٣ ،تشرين الثاﱐ/نوفمﱪ ٢٠١٩

تقرير اجتماع مكتب اﻻجتماع الثﻼثﲔ لﻸطراف ﰲ بروتوكول مونﱰ ل بشأن اﳌواد اﳌستنفدة
لطبقة اﻷوزون
أوﻻً -افتتاح اﻻجتماع

عُ ِقد اجتماع مكتب اﻻجتماع الثﻼثﲔ لﻸطراف ﰲ بروتوكول مونﱰ ل بشأن اﳌواد اﳌستنفدة لطبقة
اﻷوزون ﰲ مقر منظمة اﻷمم اﳌتحدة لﻸغذية والزراعة ،ﰲ روما ،يوم  ٣تشرين الثاﱐ/نوفمﱪ .٢٠١٩
وافتتحت اﻻجتماع رئيسة اﳌكتب السيدة ليا غهرمانيان )أرمينيا( ﰲ الساعة .١٦:١٠
وحضر اﻻجتماع أعضاء اﳌكتب التالية أﲰاؤهم:
الرئيسة:

السيدة ليا غهرمانيان ،أرمينيا )دول أورو الشرقية(

نواب الرئيسة :السيد سامويل ريه ،بوركينا فاسو )الدول اﻷفريقية(
السيد دانيل هﲑد مونيوس) ،بديﻼً للسيد خوان سباستيان سالسيدو( ،إكوادور )دول
أمريكا الﻼتينية ومنطقة البحر الكاريﱯ(
السيد كرستيان ماينيكه )بديﻼً للسيدة إليزابيث مونزرت( ،أﳌانيا )دول أورو الغربية ودول
أخرى(
اﳌقررة:

السيدة بتول ذواﳊسﲏ ،إندونيسيا )دول آسيا واﶈيط اﳍادئ(

وترد القائمة الكاملة للمشاركﲔ ﰲ مرفق هذا التقرير.
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نياً -إقرار جدول اﻷعمال

أُقِﱠر جدول اﻷعمال اﳌؤقت لﻼجتماع ،بصيغته الواردة ﰲ الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro.30/Bur.1/R.1على
النحو التاﱄ:
 -١افتتاح اﻻجتماع.
 -٢إقرار جدول اﻷعمال.
 -٣العمل اﳌنجز حﱴ اﻵن فيما يتعلق بتنفيذ مقررات اﻻجتماع الثﻼثﲔ لﻸطراف ﰲ بروتوكول
مونﱰ ل.
 -٤استعراض جدول اﻷعمال وعرض خريطة الطريق اﳋاصة بسﲑ عمل اﻻجتماع ،وﶈة عامة عن
اﳌعدﱠة لﻼجتماع اﳊادي والثﻼثﲔ لﻸطراف ﰲ بروتوكول مونﱰ ل
و ئق العمل َ
 -٥مسائل أخرى.

 -٦اعتماد التقرير.
 -٧اختتام اﻻجتماع.

لثاً -العمل اﳌنجز حﱴ اﻵن فيما يتعلق بتنفيذ مقررات اﻻجتماع الثﻼثﲔ لﻸطراف ﰲ بروتوكول مونﱰ ل
عرض ﳑثل أمانة اﻷوزون البند ،فوجه اﻻنتباه إﱃ مذكرة اﻷمانة بشأن العمل اﳌنجز حﱴ اﻵن فيما يتعلق
بتنفيذ مقررات اﻻجتماع الثﻼثﲔ لﻸطراف ﰲ بروتوكول مونﱰ ل ،وفيما يتعلق ستعراض جدول أعمال اﻻجتماع
الثﻼثﲔ لﻸطراف ﰲ بروتوكول مونﱰ ل وعرض خريطة الطريق اﳋاصة بسﲑ عمل اﻻجتماع ،وﶈة عامة عن و ئق
اﳌعدﱠة له ) ،(UNEP/OzL.Pro.30/Bur.1/2وأبرز اﳉوانب الرئيسية لﻸنشطة اﳌضطلع ا استجابةً للمقررات
العمل َ
البالغ عددها  ٢١مقرراً الﱵ اعتمدها اﻻجتماع الثﻼثون لﻸطراف ﰲ بروتوكول مونﱰ ل ،على النحو اﳌبﲔ ﰲ
مرفق تلك اﳌذكرة .وقد نـُ ِّفذ اثنا عشر من تلك اﳌقررات تنفيذاً كامﻼً فيما قطع بعضها أشواطاً ﳐتلفة ﰲ سبيل
التنفيذ .وقد أُطلِقت أداة اﻹبﻼغ عن البيا ت على اﻹنﱰنت اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٧من بروتوكول مونﱰ ل
ﰲ ﲤوز/يوليه  ،٢٠١٩وستبدأ اﻷطراف ﰲ استعماﳍا اعتباراً من  ١كانون الثاﱐ/يناير  .٢٠٢٠كما دخل تعديل
وحث سائر اﻷطراف على
كيغاﱄ حيز النفاذ ﰲ  ١كانون الثاﱐ/يناير  ٢٠١٩وصدﱠق عليه حﱴ اﻵن  ٨٨طرفاً .ﱠ
التصديق على تعديل كيغاﱄ من أجل بلوغ التصديق الكامل من اﻷطراف كافةً.
وأحاط اﳌكتب علماً ﳌعلومات اﳌقدمة.

رابعاً -استعراض جدول أعمال اﻻجتماع وعرض خريطة الطريق اﳋاصة بسﲑ عمل اﻻجتماع ،وﶈة عامة عن
اﳌعدﱠة لﻼجتماع اﳊادي والثﻼثﲔ لﻸطراف ﰲ بروتوكول مونﱰ ل
و ئق العمل َ
رحبت السيدة تينا بﲑمبيلي ،اﻷمينة التنفيذية ﻷمانة اﻷوزون ،ﳌشاركﲔ ووجهت اﻻنتباه إﱃ قائمة الو ئق
الﱵ أعدت لﻼجتماع اﳊادي والثﻼثﲔ لﻸطراف ) ،(UNEP/OzL.Pro.31/INF/8/Rev.1وعرضت الكيفية الﱵ
سيسﲑ ا اﻻجتماع الذي سيتألف من جزأين :جزء ﲢضﲑي ،ﳝتد ﰲ الفﱰة من  ٤إﱃ  ٦تشرين الثاﱐ/نوفمﱪ
 ،٢٠١٩ولكن قد يستمر على مدار اﻷسبوع ،وجزء رفيع اﳌستوى ،يعقد يومي  ٧و ٨تشرين الثاﱐ/نوفمﱪ
 .٢٠١٩وسيُختتم كﻼ اﳉزأين مساء يوم اﳉمعة .وسيلقي ﳑثﻼ حكومة إيطاليا ومنظمة اﻷمم اﳌتحدة لﻸغذية
قﱰح
والزراعة كلمتﲔ أثناء اﳉلسة اﻻفتتاحية للجزء التحضﲑي .ونظراً لكثرة البنود اﳌدرجة ﰲ جدول اﻷعمال ،يُ َ
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على اﻷطراف أن تواصل مناقشة بعض اﳌسائل ﰲ إطار أفرقة اﻻتصال أو ﰲ أفرقة غﲑ رﲰية .والقصد هو أن
عرض ﲨيع بنود جدول اﻷعمال يومي اﻻثنﲔ والثﻼ ء وأن يُتاح متسع من الوقت ﳌختلف أفرقة اﻻتصال واﻷفرقة
تُ َ
غﲑ الرﲰية لﻼنتهاء من مداوﻻ ا .ﰒ أوجزت بعد ذلك كيفية تنظيم العمل تبعاً لكل بند من بنود جدول اﻷعمال،
مع إبراز اﳌسائل ذات اﻷﳘية عند إ ر ا .وذكرت أن من اﳌتوقع أن يطلب ﳑثل إيطاليا النظر ﰲ مسألة إعﻼن
روما وفقاً للبند  ٩من جدول أعمال اﳉزء التحضﲑي اﳌتعلق ﳌسائل اﻷخرى.

ورداً على استفسار ،أكدت اﻷمينة التنفيذية أنه نظراً لضيق الوقتُِ ،
اقﱰح النظر ﰲ البند  ٧من جدول
أعمال اﳉزء التحضﲑي ،اﳌتعلق ستمرار اﻻنبعا ت اﳌبلغ عنها من رابع كلوريد الكربون قبل النظر ﰲ البند ٦
اﳌتعلق ﻻنبعا ت غﲑ اﳌتوقعة من لث كلوريد فلوريد اﳌيثان )مركب الكربون الكلوروفلوري .(١١-وفيما يتعلق
ﲟسألة استمرار أفرقة اﻻتصال وغﲑها من اﻷفرقة اﳌنبثقة عن اﻻجتماع اﳊادي واﻷربعﲔ للفريق العامل اﳌفتوح
العضوية الذي عُ ِقد ﰲ نكوك ﰲ ﲤوز/يوليه  ،٢٠١٩أفادت نه يعود إﱃ اﻷطراف اﲣاذ قرار عادة تشكيل أي
من اﻷفرقة الﱵ نظرت ﰲ مسائل بعينها أثناء اﻻجتماع وﲢديد من سيﱰأسها .واستعداداً ﳍذا اﻻحتمال ،فاﲢت
اﻷمانة عدة أطراف ﳌعرفة مدى اهتمامها ﳌشاركة ﰲ دعوة أفرقة اﻻتصال إﱃ اﻻنعقاد .وفيما يتعلق عﻼن روما،
ذكرت أنه يُتوقع أن تدعو حكومة إيطاليا اﻷطراف إﱃ توقيع اﻹعﻼن والتصديق عليه ،وأن اﻷمانة قد وافقت على
تيسﲑ هذا اﻹجراء .ولن يفتَح ب التفاوض على فحوى اﻹعﻼن أثناء اﻻجتماع.
وأحاط اﳌكتب علماً ﳌعلومات اﳌقدمة.

خامساً -مسائل أخرى
ورداً على استفسار بشأن و ئق التفويض ،عرض ﳑثل اﻷمانة ﳚاز كيفية عمل نظام و ئق التفويض
وفقاً للنظام الداخلي لﱪوتوكول مونﱰ ل.

سادساً -اعتماد التقرير
وافق اﳌكتب على أن يعهد إﱃ اﻷمانة عداد مشروع تقرير لتعميمه على أعضاء اﳌكتب التماساً
لتعليقا م عليه .وبعد ذلك ستوضع الصيغة النهائية للتقرير وتعرض على أعضاء اﳌكتب للموافقة عليها.

سابعاً -اختتام اﻻجتماع
أعلنت الرئيسة اختتام اﻻجتماع ﰲ الساعة  ١٧:٢٠من يوم اﻷحد  ٣تشرين الثاﱐ/نوفمﱪ .٢٠١٩
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اﳌرفق
(١)

قائمة اﳌشاركﲔ

٢٠١٩ نوفمﱪ/ تشرين الثاﱐ٣ ، اﻷحد، روما،مكتب اﻻجتماع الثﻼثﲔ لﻸطراف ﰲ بروتوكول مونﱰ ل
الرئيﺲ
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

السيدة ليا غهرمانيان
ِ
 وحدة اﻷوزون الوطنية،اﳌنسق الوطﲏ
ّ ئبة الﱪﳌان و ئبة
وزارة البيﺌة
يريفان
أرمينيا
+374 11 818 532 :اﳍاتف
+374 990 692 026 :اﳍاتف اﳋلوي
lia.ghahramanyan@gmail.com :الﱪيد اﻹلكﱰوﱐ

نواب الرئيسة
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
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

السيد سامويل ريه
موﻇف اﻻتصال ﻻتفاقية فيينا ولﱪوتوكول مونﱰ ل
وزارة البيﺌة واﻻقتصاد اﻷخضر وتغﲑ اﳌناخ
بوركينا فاسو
+226 2530 6861 / 2530 6748 :اﳍاتف
+226 7040 8417 :اﳍاتف اﳋلوي
samuel.pare@gmail.com; psam5@yahoo.fr:الﱪيد اﻹلكﱰوﱐ
اﳌهندس دانيل هﲑد مونيوس
مدير التحول البيﺌي والتكنولوجي
وزارة اﻹنتاج والتجارة اﳋارجية واﻻستثمار ومصائد اﻷﲰاك
كيتو
إكوادور
+593 999 406666 :اﳍاتف
dheredia@produccion.gob.ec :الﱪيد اﻹلكﱰوﱐ

Quito
Ecuador
Tel: +593 999 406666
Email:
dheredia@produccion.gob.ec

.( ﱂ ﲣضع قائمة اﳌشاركﲔ لتحرير رﲰي١)
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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:

الدكتور كرستيان ماينيكه
IG II 1 رئيﺲ الشعبة
اﳉوانب اﻷساسية لﻸمان الكيميائي
التشريع الكيمائي
بون
أﳌانيا
+49 228 99 3052730:اﳍاتف
+49 228 99 3053524 :اﳍاتف اﳋلوي
christian.meineke@bmu.bund.de :الﱪيد اﻹلكﱰوﱐ

christian.meineke@bmu.bund.de

اﳌقرر
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

السيدة بتول ذواﳊسﲏ
رئيسة اﻹدارة الفرعية ﳌراقبة اﳌواد اﳌستنفدة لﻸوزون
وزارة البيﺌة واﳊراجة
جاكر
إندونيسيا
+62 21 574 6722 :اﳍاتف
bitoel2014@gmail.com :الﱪيد اﻹلكﱰوﱐ

Indonesia
Tel: +62 21 574 6722
Email: bitoel2014@gmail.com

أمانة الﺼندوق اﳌتعدد اﻷطراف
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

السيد إدواردو غاﱎ
كبﲑ اﳌوﻇفﲔ
أمانة الصندوق اﳌتعدد اﻷطراف لتنفيذ بروتوكول مونﱰ ل
كندا
+1 514 282 7860 :اﳍاتف
eganem@unmfs.org :الﱪيد اﻹلكﱰوﱐ

أمانة اﻷوزون

Ms. Tina Birmpili
Executive Secretary
Ozone Secretariat
UN Environment
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
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السيدة تينا بﲑمبيلي
اﻷمينة التنفيذية
أمانة اﻷوزون
بر مج اﻷمم اﳌتحدة للبيﺌة
 كينيا،نﲑوﰊ
+254 20 762 3885 :اﳍاتف
Tina.Birmpili@un.org :الﱪيد اﻹلكﱰوﱐ
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Mr. Gilbert Bankobeza
Chief, Legal Affairs and Compliance
Ozone Secretariat
UN Environment
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya

السيد غيلﱪت نكوبيزا
رئيﺲ الشؤون القانونية وشؤون اﻻمتثال
أمانة اﻷوزون
بر مج اﻷمم اﳌتحدة للبيﺌة
 كينيا،نﲑوﰊ
+254 20 762 3854 :اﳍاتف
Gilbert.Bankobeza@un.org :الﱪيد اﻹلكﱰوﱐ
____________
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