
K1611856 190117 

EP األمم المتحدة 

UNEP/OzL.Pro.27/Bur.1/3 
 

Distr.: General 

9 December 2016 

Arabic 

Original: English المتحدة للبيئة برنامج األمم 

  

ن لألطراف يوالعشر  السابعاالجتماع مكتب 
مونتريال بشأن المواد المستنفدة في بروتوكول 
 لطبقة األوزون

 6106تشرين األول/أكتوبر  9كيغايل، 

االجتماع السابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد  قرير اجتماع مكتبت
 المستنفدة لطبقة األوزون

 افتتاح االجتماع - أوالا 
والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونًتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة  السابععقد مكتب االجتماع  - 0

 . 6106تشرين األول/أكتوبر  9ومركز املؤمترات يف كيغايل يف  راديسون بلويف فندق اجتماعاً األوزون 

اعتذار  ديفورجالسيدة  تنقلو )كندا(.  ديفورج املكتب، السيدة لوسي ةاالجتماع رئيس توافتتح - 6
منصب السيدة ديفورج  تتوىلسمن حضور االجتماع، واليت  تتمكنمل  يتالسيدة فرجينيا بوتر، البلدىا مواطنتها 
 .عنهابالنيابة الرئيس 

 :وحضر االجتماع أعضاء املكتب التالية أمساؤىم - 3
 (أوروبا الغربية ودول أخرى، كندا )ديفورجالسيدة لوسي   :ةالرئيس 
 ، قريغيزستان )دول أوروبا الشرقية(مارس أمانالييفالسيد  الرئيس: نواب 
 آسيا واحمليط اهلادئ(دول ساموا )توماو ىريونا نريو،  السيدة   
 ن بريوتا، رواندا )الدول األفريقية(انسيالسيد ف   
)دول أمريكا الالتينية والبحر  يةمهورية الدومينيكاجل، سغومي أ.لياس إالسيد   املقرر: 

 الكارييب(
 مرفق ىذا التقرير.يف وترد قائمة كاملة باملشاركني  - 4
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باملشاركني ، االفتتاحية مالحظاهتايف رحبت السيدة تينا بريميبيلي األمينة التنفيذية ألمانة األوزون،  قدو  - 5
لألطراف يف بروتوكول  قب استضافة االجتماع الثامن والعشرين املعلى حكومة رواندا  توشكر  يف االجتماع

 مونًتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون.
 إقرار جدول األعمال - ثانياا 

، على UNEP/OzL.Pro.27/Bur.1/1يف الوثيقة  ةالواردبصيغتو أُِقرَّ جدول األعمال املؤقت لالجتماع،  - 6
 النحو التايل:
 افتتاح االجتماع. - 0
 .إقرار جدول األعمال - 6
مقررات االجتماع السابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول تنفيذ العم  املنجز حىت اآلن يف  - 3

 مونًتيال.
 عرض عام لوثائق العم  املعدة لالجتماع الثامن والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونًتيال. - 4
والعشرين لألطراف يف  الثامناستعراض جدول األعمال وعرض خريطة طريق لعقد االجتماع  - 5

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

لألطراف في بروتوكول  والعشرين السابعالعمل المنجز حتى اآلن في تنفيذ مقررات االجتماع  - ثالثاا 
 مونتريال

اليت قررات املتنفيذ يف اآلن املنجز حىت قدم ممث  األمانة اخلطوط العريضة ملذكرة األمانة بشأن العم   - 7
وثائق العم  اليت أعدت ل اً عام وعرضاً ن لألطراف يف بروتوكول مونًتيال، و االجتماع السابع والعشر اعتمدىا 

 الجتماع الثامن والعشرينايطة طريق خر و  واستعراضًا جلدول أعمالألطراف، والعشرين لالثامن جتماع لال
(UNEP/OzL.Pro.27/Bur.1/2 .) يف ىيئة مصفوفة  اً موجز  تضمنيتلك املذكرة لاملرفق األول وأشار إىل أن

. مث خلص اإلجراءات ن لألطرافو االجتماع السابع والعشر  اليت اعتمدىااملقررات لتنفيذ  لإلجراءات املتخذة
 .قرراتلتنفيذ امل املتخذة

 باملعلومات املقدمة. املكتب علماً  طاوأح - 8
 ين لألطراف في بروتوكول مونتريالوالعشر  الثامنعرض عام لوثائق العمل المعدة لالجتماع  -رابعاا 
ين لألطراف في والعشر  الثامناستعراض جدول األعمال وعرض خريطة طريق لعقد االجتماع  - خامساا 

 بروتوكول مونتريال
 .معاً  5و 4املكتب يف البندين  نظر - 9

املعدة الوثائق بتضمن قائمة يي ذذكرة األمانة، الملاالنتباه إىل املرفق الثاين  ةالتنفيذي ةاألمين اسًتعتو  - 01
. ووتنظيم عملاالجتماع دول أعمال جل موجزاً و  اً عام أيضًا عرضاً قدمت و لالجتماع الثامن والعشرين لألطراف. 
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 لتناولجتماع مرحلة مبكرة من االللممارسة املعتادة، إنشاء فريق اتصال يف  وفقاً ، املقرركان من أشارت إىل أنو  و 
الذي  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بعم ، أشادت 5و 4البندين باملسائ  املتعلقة بامليزانية. وفيما يتعلق 

املتعلق تقرير العن بدائ  املواد املستنفدة لألوزون و  ستكم تقرير ممن إعداد  يف غضون مهلة قصرية جداً  انتهى
الكربون مركبات  التخلص التدرجيي مناملالية املًتتبة على جداول اآلثار و تقييم الفوائد املناخية ب
اةة اخليمهية أكدت على األو ركبات. هبذه املربوتوكول فيما يتعلق لليف التعديالت املقًتحة الواردة  يةيدروفلور اهل
نتائج االجتماع الثامن والثالثني املستأنف للفريق العام  املفتوح العضوية، الذي  يف ،6، يف إطار البند لنظرل

مضى . و يةيدروفلور الكربون اهلمركبات  بشأن، ومسار ديب 6106 /أكتوبرتشرين األول 8عقد يف كيغايل يف 
 بدايةيف  يتم إنشاؤهاتصال  فريق ضمنحول ىذه املسألة  اتقشانمعظم املرى جتأن  اً مقرر إنو كان  قائالً 
األوىل  اجللسةل تغطية مجيع البنود قب  هناية أمو نو من املإدول األعمال، قالت جل وجزىام ويف ختامسبوع. األ

 وأضافت أنتصال وبشك  غري رمسي. االأفرقة يوم الثالثاء، إلتاحة الوقت الكايف ملناقشة القضايا العالقة يف 
املناقشات.  يفاحملرز جيداً بالتقدم األطراف  لكفالة إحاطةمنتظم  بشك عامة  اتيف جلسستأنف سيُ االجتماع 

تشرين  04واجلمعة  03اخلميس  يرفيع املستوى الذي سيعقد يومالترتيبات اجلزء عن  قدمت نبذة وأخرياً 
 أكتوبر.األول/
 باملعلومات املقدمة. املكتب علماً ط اوأح - 00

 مسائل أخرى - سادساا 
 أية مسائ  أخرى.ناقش مل تُ  - 06

 اعتماد التقرير - سابعاا 
. للتعليق عليوعلى أعضاء املكتب  إعداد مشروع تقرير لتعميموأن يعهد إىل األمانة على وافق املكتب  -03

 أعضاء املكتب.يبديها  يقاتتعلأية بعني االعتبار  ةآخذ ،التقرير يف ةورتو النهائيةاألمانة ضع توبعد ذلك س
 اختتام االجتماع -ثامناا 

  .6106تشرين األول/أكتوبر  9، األحديوم من  41/08يف الساعة  جتماعاختتام اال ةالرئيس تأعلن - 04
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 المرفق

 المشاركينقائمة 
 والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال، السابعمكتب االجتماع 

6102تشرين األول/أكتوبر  9، األحد، كيغالي
 لرئيسا

Ms. Lucie Desforges 
Executive Director 
Chemical Management Division 
Environment Canada 
351 St. Joseph Boulevard, 10th Floor 
Gatineau (Quebec) K1A 0H3 
Canada 
Tel: +1 819 938 4209 
Cell: +1 819 743 0893 

 الرئيس نواب
Hon. Vincent Biruta 
Minister 
Ministry of Natural Resources 
Kigali 
Rwanda 
Tel: +250 788 300 178 
Email: advisor@minirena.gov.rw 
 
Ms. Tumau Herownna Neru 
Principal Ozone Officer 
Ozone Section / Meteorology Division 
Ministry of Natural Resources and Environment 
Apia 
Samoa 
Tel: +685 20855 
Cell: +685 763 9785 
Email: tumau.neru@mnre.gov.ws 
 
Mr. Mars Amanaliev 
Head of National Ozone Unit 
National Ozone Centre 
State Agency of Environment Protection and Forestry 
142 Gorky Street, Room 234 
Bishkek 
Kyrgyzstan 
Tel: +996 312 548852 
Cell: +996 772 535292 
Email: ecoconv@ozonecenter.kg 

 المقرر
Mr. Elias A. Gomez 
Coordinador del Programa para la Proteccion de la 
Capa de Ozono 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Santo Domingo 02487 
Dominican Republic 
Tel: +1 809 567 4300 
Cell: +1 809 350 7052 
Email: elias.gomez@ambiente.gob.do 

 أمانة الصندوق المتعدد األطراف 
Mr. Eduardo Ganem 

Chief Officer  

Multilateral Fund Secretariat 

1000 de la Gauchetière Street West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5 

Canada  

Tel: +1 514 282 6870 

Email: eganem@unmfs.org 

 أمانة األوزون
Ms. Tina Birmpili 

Executive Secretary 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment Programme 

P.O. Box 30552 

Nairobi 

Kenya 

Tel: +254 20 762 3885 

Email: Tina.Birmpili@unep.org 

 

Mr. Gilbert M. Bankobeza 

Senior Legal Officer 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment Programme 

P.O. Box 30552 

Nairobi 

Kenya 

Tel: +254 20 762 3854 

Email: Gilbert.Bankobeza@unep.org  

 
Mr. Dan Teng’o 

Communication Officer 

Ozone Secretariat 

United Nations Environment Programme 

P.O. Box 30552 

Nairobi 

Kenya 

Tel: +254 20 762 3532 

Email: Dan.Tengo@unep.org
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