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االجتماع السابع والعشرون لألطراف في بروتوكول  
 المواد المستنفدة لطبقة األوزون مونتريال بشأن

 5115تشرين الثاين/نوفمرب  5-1ديب، اإلمارات العربية ادلتحدة، 

 جدول األعمال المؤقت اتشروح
  (2015 نوفمبر/الثانيتشرين  3-1الجزء التحضيري ) -أواًل 
 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 1 افتتاح الجزء التحضيري )البند - ألف

 ، الساعة5115 نوفمرب/الثاينتشرين  1 من ادلقرر أن يفتتح اجلزء التحضريي من االجتماع يوم األحد - 1
وميكن االطالع على  .صباحاً، يف فندق كونراد، شارع الشيخ زايد يف ديب، اإلمارات العربية ادلتحدة 11/11

التسجيل يف موقع االجتماع من مذكرة األمانة بشأن معلومات ادلعلومات ادلتعلقة بادلرحلة السابقة للتسجيل و 
الع يف االجتماع السابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالط

(UNEP/OzL.Pro.27/24 ، الفقرة).  وألن ىذا االجتماع سيكون اجتماعًا ال ورقياً، يشجع ادلشاركون على
 .إحضار حواسيبهم احملمولة أو أجهزهتم النقالة معهم لالطالع على وثائق االجتماعات

  ممثلي حكومة اإلمارات العربية المتحدة من البيانات المقدمة - 1
 البيانات المقدمة من ممثلي برنامج األمم المتحدة للبيئة - 2

سيديل ببيانات ترحيب ممثلو حكومة اإلمارات العربية ادلتحدة واألمني التنفيذي ألمانة األوزون اليت  - 5
 .دتثل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 2 بندالمسائل التنظيمية )ال - باء
 إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري - 1

يف مذكرة  (UNEP/OzL.Pro.27/1)ترد التفاصيل ادلتعلقة باعتماد جدول أعمال اجلزء التحضريي  - 3
بروتوكول مونرتيال  األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين لألطراف يف

(UNEP/OzL.Pro.27/27 ، الفقرة). 



UNEP/OzL.Pro/27/1/Add.1 

2 

 تنظيم العمل - 2
كما درجت العادة، سيشرتك يف رئاسة اجلزء التحضريي الرئيسان ادلشاركان للفريق العامل ادلفتوح  - 4

إضافية  وترد معلومات .العضوية )مها حاليًا السيد باول كراجنيك )أسرتاليا( والسيدة إميا رمخوايت )إندونيسيا((
هبذا الصدد يف مذكرة األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين 

 .(8 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )
 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 3 المسائل اإلدارية )البند - جيم

  2016ئات بروتوكول مونتريال لعام النظر في عضوية هي - 1
 أعضاء لجنة التنفيذ )أ(

يتوقع من ادلشاركني يف اجلزء التحضريي أن يناقشوا مسألة العضوية يف جلنة التنفيذ وعملية االختيار  - 5
 :وترد التفاصيل ادلتعلقة بالعضوية وعملية االختيار يف الوثائق التالية .5116 ادلتعلقة هبا لعام

من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين مذكرة  )أ(
 (؛15-9 ، الفقراتUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

مذكرة من األمانة بشأن مشاريع ادلقررات ادلطروحة للنظر فيها على االجتماع السابع والعشرين  )ب(
 .([جيم جيم/]57 ، الفرع ثالثاً، مشروع ادلقررUNEP/OzL.Pro.27/3نرتيال )لألطراف يف بروتوكول مو 

  أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدِّد األطراف )ب(
يتوقع من ادلشاركني يف اجلزء التحضريي أن يناقشوا مسألة العضوية يف اللجنة التنفيذية وعملية االختيار  - 6

 :تفاصيل ادلتعلقة بالعضوية وعملية االختيار يف الوثائق التاليةوترد ال .5116 ادلتعلقة هبا لعام
مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  )أ(

 (؛16-13 ، الفقراتUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )
ادلطروحة للنظر فيها على االجتماع السابع والعشرين  مذكرة من األمانة بشأن مشاريع ادلقررات (ب)

 .([دال دال/]57 ، الفرع ثالثاً، مشروع ادلقررUNEP/OzL.Pro.27/3لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )
  الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية )ج(

ادلشاركني للفريق العامل ادلفتوح العضوية يتوقع من ادلشاركني يف اجلزء التحضريي أن خيتاروا الرئيسني  - 7
 :وترد التفاصيل ادلتعلقة بالعضوية وعملية االختيار يف الوثائق التالية .5116 لعام

مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  )أ(
 (؛18و 17 الفقرتان ،UNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

مذكرة من األمانة بشأن مشاريع ادلقررات ادلطروحة للنظر فيها على االجتماع السابع والعشرين  )ب(
 .([ىاء ىاء/]57 ، الفرع ثالثاً، مشروع ادلقررUNEP/OzL.Pro.27/3لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

 لقة ببروتوكول مونتريالالتقرير المالي للصندوق االستئماني والميزانيات المتع - 2
يتوقع من ادلشاركني يف اجلزء التحضريي أن ينظروا يف ادلعلومات ادلقدمة بشأن التقارير ادلالية وادليزانيات  - 8

 :وترد ادلعلومات يف الوثائق التالية .اخلاصة بالصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال
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وادليزانيتني ادلقرتحتني  5115يزانية ادلعتمدة لعام مذكرة من األمانة بشأن التنقيح ادلقرتح للم (أ)
للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون  5117و 5116لعامي 

(UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1؛) 
اية طبقة ني التفاقية فيينا حلمبالبيانات ادلعتمدة للصندوقني االستئماني   األمانة ادلتعلقةمذكرة  (ب)

ديسمرب /كانون األول  31وبروتوكول مونرتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون للسنة ادلنتهية يف  ،األوزون
 (؛UNEP/OzL.Pro.27/4/Add.1مقارنًة بادليزانيات ادلعتمدة ) 5114والنفقات لعام  5114

االجتماع السابع والعشرين  مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف (ج)
 (؛19 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

مذكرة من األمانة بشأن مشاريع ادلقررات ادلطروحة للنظر فيها على االجتماع السابع والعشرين  (د)
 .([ألف ألف/]57 ، الفرع ثالثاً، مشروع ادلقررUNEP/OzL.Pro.27/3لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

من جدول  4 طاء من بروتوكول مونتريال )البند 2-ألف 2 المسائل المتصلة باإلعفاءات من المواد - دال
 األعمال المؤقت للجزء التحضيري(

 2016تعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة لعام  )أ(
ق بتعيني إعفاء لالستخدام يتوقع من ادلشاركني يف اجلزء التحضريي أن ينظروا يف طلب الصني ادلتعل - 9

احلرج من أجل استخدام مادة رباعي كلوريد الكربون يف فحص الزيوت والشحوم وادلواد اذليدروكربونية ادلوجودة 
 :وتتاح الوثائق التالية الطالع ادلشاركني ومساعدهتم على النظر يف ادلسألة .5116 يف ادلياه يف عام

طروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادل (أ)
 (؛51و 51 ، الفقرتانUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

مذكرة من األمانة بشأن مشاريع ادلقررات ادلطروحة للنظر فيها على االجتماع السابع والعشرين  (ب)
 ؛([ألف/]57 ، الفرع ثالثاً، مشروع ادلقررUNEP/OzL.Pro.27/3لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

: تقرير التقدم (، اجمللد األول5115التقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ) (ج)
 .احملرز

 2017و 2016تعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة لعامي  )ب(
يينات اإلعفاءات ادلتعلقة باالستخدامات يتوقع من ادلشاركني يف اجلزء التحضريي أن ينظروا يف تع - 11

وتتاح الوثائق التالية الطالع ادلشاركني ومساعدهتم على النظر يف  .5117و 5116 احلرجة لربوميد ادليثيل للفرتة
 :ادلسألة

مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  (أ)
، Add.1و 54-55 ، الفقراتUNEP/OzL.Pro.27/2كول مونرتيال، واإلضافة ادللحقة هبا )لألطراف يف بروتو 

 (؛4و 3 الفقرتان
 (، اجمللد الثاين؛5115التقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ) (ب)
التقييم : (5115 سبتمرب/لالتقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي )أيلو  (ج)

 .فيما يتعلق بتعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد ادليثيل 5115 النهائي لعام
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من جدول األعمال المؤقت للجزء  5 المسائل المتعلقة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون )البند - هاء
 التحضيري(

موعة الكاملة من بدائل المواد المستنفدة لألوزون تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المج )أ(
  )ج(( -)أ(  1، الفقرات الفرعية 26/9)المقرر 

يتوقع من ادلشاركني يف اجلزء التحضريي أن ينظروا يف التقرير النهائي الذي وضعتو فرقة العمل التابعة  - 11
وتتاح  .ائل ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزونلفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن اجملموعة الكاملة من بد

 :الوثائق التالية الطالع ادلشاركني ومساعدهتم على النظر يف ادلسألة
مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  (أ)

 (؛5، الفقرة Add.1، ووادلرفق األول 56و 55 ، الفقرتانUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )
 ادلقرر: (5115 سبتمرب/تصادي )أيلولالتقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االق (ب)

 .معلومات إضافية عن بدائل للمواد ادلستنفدة لطبقة األوزون - فرقة العملتقرير حتديث  56/9
، 26/9)المقرر  19/6من المقرر  9المعلومات المستكملة المقدمة من األطراف عن تنفيذها للفقرة  )ب(

 (3الفقرة 
 يف اجلزء التحضريي أن يستعرضوا موجز ادلعلومات اليت قامت األمانة باستكمالو يتوقع من ادلشاركني - 15

إىل ادلعلومات ادلقدمة من األطراف فيما يتعلق بتعزيز االنتقال من ادلواد ادلستنفدة لألوزون مما يقلل إىل  استناداً 
 :مساعدهتم على النظر يف ادلسألةوتتاح الوثائق التالية الطالع ادلشاركني و  .احلد األدىن من اآلثار البيئية

من  9 تقرير األمانة عن ادلوجز ادلستكمل للمعلومات ادلقدَّمة من األطراف عن تنفيذىا للفقرة (أ)
 لتعزيز االنتقال من ادلواد ادلستنفدة لألوزون مبا يقلل إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية )ادلقرر 19/6 ادلقرر
 (؛UNEP/OzL.Pro.27/11( )3 ، الفقرة55/5

مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  (ب)
 (؛58و 57 ، الفقرتانUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

 UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4 انظر) 19/6 ادلسامهات ادلقدمة من األطراف عن تنفيذ ادلقرر (ج)
 .(UNEP/OzL.Pro.27/INF/2و UNEP/OzL.Pro.26/INF/4و Add.2و Add.1و

من جدول األعمال  6 نتائج االجتماع السادس والثالثين المستأنف للفريق العامل المفتوح العضوية )البند - واو
 للجزء التحضيري(

 أكتوبر/األولتشرين  31و 59 سيعقد االجتماع السادس والثالثني ادلستأنف للفريق العامل يومي - 13
من جدول أعمال االجتماع السادس  7 وجدول أعمالو الرئيسي ىو مواصلة ادلناقشة يف إطار البند .5115

وتتاح الوثائق التالية الطالع  .5115 يوليو/والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية، الذي ُعلِّق يف دتوز
 :ادلشاركني ومساعدهتم على النظر يف ادلسألة

 ؛(UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.36/1)ل أعمال االجتماع جدو  (أ)
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مذكرة من األمانة بشأن مسألة مطروحة أمام الفريق العامل ادلفتوح العضوية لألطراف يف  (ب)
طالعو عليها يف ابروتوكول مونرتيال لكي يناقشها يف اجتماعو السادس والثالثني ادلستأنف ومعلومات يتوخى 

 ؛(UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.36/2)ذلك االجتماع 
مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  (ج)

 .(31و 59 ، الفقرتانUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )
 ؤقت للجزء التحضيري(من جدول األعمال الم 7 التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال )البند - زاي

يتوقع من األطراف أن تناقش التعديالت ادلقرتح إدخاذلا على بروتوكول مونرتيال، اليت جرى حبثها أيضاً  - 14
وتتاح  .5115 يوليو/من جانب الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو السادس والثالثني ادلنعقد يف دتوز

 :ساعدهتم على النظر يف ادلسألةالوثائق التالية الطالع ادلشاركني وم
مذكرة من األمانة بشأن التعديل ادلقرتح على بروتوكول مونرتيال ادلتعلق بادلواد ادلستنفدة لطبقة  (أ)

 ؛(UNEP/OzL.Pro.27/5)األوزون، وادلقدم من كندا وادلكسيك والواليات ادلتحدة األمريكية 
روتوكول مونرتيال ادلتعلق بادلواد ادلستنفدة لطبقة مذكرة من األمانة بشأن التعديل ادلقرتح على ب (ب)

 ؛(UNEP/OzL.Pro.27/6)األوزون، وادلقدم من اذلند 
مذكرة من األمانة بشأن التعديل ادلقرتح على بروتوكول مونرتيال ادلتعلق بادلواد ادلستنفدة لطبقة  (ج)

 ؛(UNEP/OzL.Pro.27/7)األوزون، وادلقدم من االحتاد األورويب والدول األعضاء فيو 
مذكرة من األمانة بشأن التعديل ادلقرتح على بروتوكول مونرتيال ادلتعلق بادلواد ادلستنفدة لطبقة  (د)

 ،وموريشيوس ،وكرييباس ،والفلبني ،وساموا ،وجزر مارشال ،وجزر سليمان ،األوزون، وادلقدم من باالو
 ؛(UNEP/OzL.Pro.27/8)ادلوحدة(  - وميكرونيزيا )واليات

مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  ه()
وادلرفق الثاين الذي يتضمن موجزاً  33-31 ، الفقراتUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

 .(ختطيطياً للعناصر الرئيسية يف مقرتحات التعديل األربعة
 19/6 مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية )المقررالمسائل المتصلة بالتخلص التدريجي التام من  - حاء

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 8 )البند ((14-12 )الفقرات
يتوقع أن يواصل اجلزء التحضريي النظر يف مشروع مقرر مقدم من أسرتاليا وكندا والواليات ادلتحدة  - 15

 (HCFCs)ي التام من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية األمريكية بشأن ادلسائل ادلتصلة بالتخلص التدرجي
ومفاده أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إجراء التحليل وتقدًن ادلعلومات بشأن احلاجة إىل 

 .اممواصلة استخدام مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية بعد ادلرحلة النهائية من موعد التخلص التدرجيي الت
 :وتتاح الوثائق التالية الطالع ادلشاركني ومساعدهتم على النظر يف ادلسألة

مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  أ()
 (؛35و 34 ، الفقرتانUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

مشاريع ادلقررات ادلطروحة للنظر فيها على االجتماع السابع والعشرين  مذكرة من األمانة بشأن ب()
 .([باء/]57 ، الفرع ثانياً، مشروع ادلقررUNEP/OzL.Pro.27/3لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )
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سنوات  كل أربع تجريها أفرقة التقييمالتي  2018 عام تقييماتالمجاالت المحتملة للتركيز عليها في  - طاء
 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 9 )البند

 5118 من ادلتوقع أن ينظر اجلزء التحضريي يف ادلقرتحات ادلتعلقة بادلسائل اليت ستدرج يف تقييم عام - 16
ضوية فريق التقييم يف التغيريات ادلتعلقة بع وستنظر األطراف أيضاً  .الذي جتريو أفرقة التقييم كل أربع سنوات

 :وتتاح الوثائق التالية الطالع ادلشاركني ومساعدهتم على النظر يف تلك ادلسائل .العلمي
مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  أ( )

 (؛8-6، الفقرات Add.1، و39-36 ، الفقراتUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )
ا على االجتماع السابع والعشرين مذكرة من األمانة بشأن مشاريع ادلقررات ادلطروحة للنظر فيه (ب )

 (؛[باء باء/]57 ، الفرع ثالثاً، مشروع ادلقررUNEP/OzL.Pro.27/3لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )
، الصادرة عن أفرقة ادلسائل العلمية، واآلثار البيئية، 5114 التقرير التجميعي لتقارير عام ( ج)

 (؛5115 أكتوبر/تشرين األولوالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي لربوتوكول مونرتيال )
، لصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديا5115حزيران/يونيو  بتقريرإلضافة ادللحقة ا (د)
 ؛(5115: تقرير التقدم احملرز )أيلول/سبتمرب اجمللد األول
 ؛5114 تقرير التقييم لعام: جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية (ه )
 ؛5114 تقرير التقييم لعام: اآلثار البيئية الستنفاد األوزون وتفاعالهتا مع تغري ادلناخ (و )
 تقرير التقييم لعام: ادر عن جلنة اخليارات التقنية ادلعنية بالرغاوي اجلاسئة وادلرنةالتقرير الص (ز )

 ؛5114
 تقرير التقييم لعام: التقرير الصادر عن جلنة اخليارات التقنية ادلعنية باذلالونات، اجمللد األول (ح)

 ؛5114
 ؛5114 تقرير التقييم لعام: التقرير الصادر عن جلنة اخليارات التقنية لربوميد ادليثيل (ط )
 ؛5114 تقرير التقييم لعام: التقرير الصادر عن جلنة اخليارات التقنية الطبية (ي )
 عامتقييم : التقرير الصادر عن جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اذلواء وادلضخات احلرارية (ك)

 ؛5114
 ؛5114: ونالتقييم العلمي الستنفاد طبقة األوز  (ل )
 ؛5114 تقرير التقييم لعام: التقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي (م )
التقييم : 5115 سبتمرب/يف أيلول التقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي (ن )

 ؛يلفيما يتعلق بتعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد ادليث 5115 النهائي لعام
: (، اجمللد األول5115 يونيو/التقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي )حزيران (س )

 تقرير التقدم احملرز؛
 ادلقرر: (5115 سبتمرب/التقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي )أيلول (ع)

 .ت إضافية عن بدائل للمواد ادلستنفدة لطبقة األوزونمعلوما - فرقة العملتقرير حتديث  56/9
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عرض لعمل لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال : المسائل المتعلقة باالمتثال واإلبالغ عن البيانات - ياء
من جدول  10 لبروتوكول مونتريال والمقررات الموصى بها المحالة من اللجنة والنظر فيهما )البند

 للجزء التحضيري(األعمال المؤقت 
يتوقع أن ينظر اجلزء التحضريي يف التقرير ادلقدم من رئيس جلنة التنفيذ بشأن مسائل امتثال األطراف  - 17

، مبا يف ذلك 5115 اليت مت النظر فيها خالل اجتماعي اللجنة الرابع واخلمسني واخلامس واخلمسني يف عام
وتتاح الوثائق التالية الطالع ادلشاركني  .اجلزء الرفيع ادلستوىمشاريع ادلقررات ادلقدمة من أجل اعتمادىا خالل 

 :ومساعدهتم على النظر يف ادلسألة
مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  أ( )

 (؛41و 41 ، الفقرتانUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )
قرير جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربتوكول مونرتيال، عن أعمال اجتماعها الرابع ت ب( )
 .(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/54/4)واخلمسني 

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 11 مسائل أخرى )البند - كاف
، UNEP/OzL.Pro.27/2)األعمال ستنظر األطراف يف ادلسائل األخرى اليت تثار يف وقت اعتماد جدول  - 18

 .(45 الفقرة
  (2015تشرين الثاني/نوفمبر  5و 4الجزء الرفيع المستوى ) -ثانياً 
 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 1 فيع المستوى )البندافتتاح الجزء الر  - ألف

 نوفمرب/تشرين الثاين 4 صباح يوم األربعاء، 11/11 من ادلقرر افتتاح اجلزء الرفيع ادلستوى يف الساعة - 19
5115 (UNEP/OzL.Pro.27/2 ، 43 ةالفقر). 

 حكومة اإلمارات العربية المتحدة بيانات يدلي بها ممثل )أو ممثلو( - 1
 بيانات يدلي بها ممثل )أو ممثلو( برنامج األمم المتحدة للبيئة - 2
 عشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالبيان رئيس االجتماع السادس وال -3

وسيديل بالبيانات االفتتاحية كل من السيد راشد أمحد بن فهد، وزير البيئة وادلياه يف اإلمارات العربية  - 51
 ،يم شتاينر، ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة؛ والسيد رودريغو سيليس لوراأكادلتحدة؛ والسيد 

 ادلتعددة القوميات(، رئيس مكتب االجتماع السادس والعشرين الجتماع األطراف - )دولةبوليفيا 
(UNEP/OzL.Pro.27/244 ، الفقرة). 

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 2 تنظيمية )البندالمسائل ال - باء
 طراف في بروتوكول مونتريالانتخاب أعضاء مكتب االجتماع السابع والعشرين لأل - 1

 وثالثة نواب للرئيس ومقررًا على أساس التناوب اإلقليمي الذي رئيساً  أن ينتخباالجتماع ينتظر من  - 51
دول أوروبا الغربية ودول أخرى، يف حني ينتخب ينتخب الرئيس من  ومن ادلتوقع أن .اتفقت عليو األطراف

واحد منهم  فيتوقع أن ينتخبأما النواب الثالثة للرئيس  .دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبادلقرر من 
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وترد  .ول آسيا ومنطقة احمليط اذلادئ، ونائب ثالث من دول أوروبا الشرقيةمن الدول األفريقية، وآخر من د
 :ادلعلومات ادلتعلقة هبذه ادلسألة يف الوثائق التالية

مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  )أ(
  (؛45 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

  .من النظام الداخلي الجتماع األطراف يف بروتوكول مونرتيال 51 ادلادة )ب(
إقرار جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى من االجتماع السابع والعشرين لألطراف في بروتوكول  - 2

 مونتريال
علومات ادلتعلقة هبذه ادلسألة يف وترد ادل .سينظر االجتماع يف اعتماد جدول أعمال اجلزء الرفيع ادلستوى - 55

 :الوثائق التالية
 ؛(UNEP/OzL.Pro.27/1)جدول األعمال ادلؤقت  )أ(

مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  )ب(
 (؛46 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2)لألطراف يف بروتوكول مونرتيال 

 لعملتنظيم ا - 3
سيقرتح تنظيم العمل من جانب الرئيس ويعرض للنظر فيو وادلوافقة عليو من جانب األطراف على  - 53

النحو ادلبني يف مذكرة األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين 
 .(47 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

 وثائق تفويض الممثلين - 4
تقدم وثائق تفويض ادلمثلني، وادلمثلني ادلناوبني وادلستشارين إىل األمني التنفيذي لالجتماع يف موعد  - 54

يفحص أعضاء مكتب االجتماع وثائق التفويض  .ساعة من موعد افتتاح االجتماع إن أمكن 54 أقصاه
 :دلتعلقة هبذه ادلسألة يف الوثائق التاليةوترد ادلعلومات ا .ويقدمون تقريرىم إىل االجتماع

مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  )أ(
 (؛48 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

 .مونرتيال من النظام الداخلي الجتماع األطراف يف بروتوكول 19و 18 ادلادتان )ب(
كل أربع   ىجر التقييم الذي ي  عن  2014 عروض مقدمة من أفرقة التقييم بشأن تقريرها التجميعي لعام - جيم

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 3 سنوات )البند
ىل نتائج من جدول األعمال، تقدِّم أفرقة التقييم التقرير التجميعي الذي يستند إ 3 يف إطار البند - 55

وترد ادلعلومات  .53/13 من بروتوكول مونرتيال وادلقرر 6 تقييمها الذي جتريو كل أربع سنوات وفقًا للمادة
 :ادلتعلقة هبذه ادلسألة يف الوثائق التالية

مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  أ( )
 (؛9، الفقرة Add.1، و49 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2كول مونرتيال )لألطراف يف بروتو 
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، الصادرة عن أفرقة ادلسائل العلمية، واآلثار البيئية، 5114 التقرير التجميعي لتقارير عام (ب)
 (؛5115 أكتوبر/تشرين األولوالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي لربوتوكول مونرتيال )

، اديالصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتص 5115 يونيو/حزيران بتقريراإلضافة ادللحقة  (ج)
 ؛(5115: تقرير التقدم احملرز )أيلول/سبتمرب اجمللد األول
 ؛ 5114 تقرير التقييم لعام: جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية (د )
 ؛5114 تقرير التقييم لعام: اآلثار البيئية الستنفاد األوزون وتفاعالهتا مع تغري ادلناخ (ه )
 تقرير التقييم لعام: الصادر عن جلنة اخليارات التقنية ادلعنية بالرغاوي اجلاسئة وادلرنة التقرير (و )

 ؛5114
 تقرير التقييم لعام: التقرير الصادر عن جلنة اخليارات التقنية ادلعنية باذلالونات، اجمللد األول (ز )

 ؛5114
 ؛5114 تقرير التقييم لعام: يلالتقرير الصادر عن جلنة اخليارات التقنية لربوميد ادليث (ح )
 ؛5114 تقرير التقييم لعام: التقرير الصادر عن جلنة اخليارات التقنية الطبية (ط)
 عامتقييم : التقرير الصادر عن جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اذلواء وادلضخات احلرارية (ي )

 ؛5114
 ؛5114: وزونالتقييم العلمي الستنفاد طبقة األ (ك )
 ؛5114 تقرير التقييم لعام: التقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي (ل )
التقييم : (5115 سبتمرب/التقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي )أيلول (م)

 ثيل؛فيما يتعلق بتعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد ادلي 5115 النهائي لعام
: (، اجمللد األول5115 يونيو/الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي )حزيرانتقرير ال (ن)

 ؛تقرير التقدم احملرز
 ادلقرر: (5115 سبتمرب/التقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي )أيلول (س)

 .معلومات إضافية عن بدائل للمواد ادلستنفدة لطبقة األوزون - فرقة العملحتديث تقرير  56/9
عرض مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن أعمال  - دال

ول من جد 4 اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق )البند
 األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

، تقريرًا عن القرارات اليت 4 يقدم رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق ادلتعدد األطراف، يف إطار البند - 56
اختذت خالل اجتماع اللجنة التنفيذية، وعن العمل الذي اضطلعت بو أمانة الصندوق ادلتعدد األطراف 

 .5114 نوفمرب/لصندوق منذ االجتماع السادس والعشرين لألطراف يف تشرين الثاينوالوكاالت ادلنفذة ألنشطة ا
 :وترد ادلعلومات ادلتعلقة هبذه ادلسألة يف الوثائق التالية

مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  أ()
 (؛51 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )
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ال ــــــول مونرتيـــــــذ بروتوكـــــــراف لتنفيـــــــدد األطــــــــدوق ادلتعــــة للصنــــة التنفيذيــــــر اللجنـــتقري ب()
(UNEP/OzL.Pro.27/10). 

ؤقت للجزء الرفيع من جدول األعمال الم 5 بيانات رؤساء الوفود ومناقشات بشأن مواضيع رئيسية )البند - هاء
 المستوى(

، ختطط األمانة لتنظيم مناقشة على ادلستوى الوزاري حول مائدة مستديرة، تركز على 5 يف إطار البند - 57
الكيفية اليت ميكن هبا آلليات ومؤسسات بروتوكول مونرتيال أن تقدم ادلساعدة لألطراف يف إدارة مركبات 

واعتباراً من  .اقشة سيديل بالبيانات رؤساء الوفود الذين يدعون إىل احلديثويف أعقاب ادلن .الكربون اذليدروفلورية
اليوم األول من اجلزء التحضريي ستقبل األمانة طلبات إلقاء الكلمات وستضع قائمة بادلتكلمني بناًء على تلك 

ناقشة واالطالع يف يف مذكرة األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للم 5 وترد معلومات إضافية بشأن البند .الطلبات
 .(55و 51 ، الفقرتانUNEP/OzL.Pro.27/2االجتماع السابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

تقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات الموصى باعتمادها في االجتماع السابع  - واو
 ؤقت للجزء الرفيع المستوى(من جدول األعمال الم 6 والعشرين لألطراف )البند

سيقوم الرئيسان ادلشاركان للجزء التحضريي بتقدًن موجز ادلناقشة وادلقررات ادلوصى  6 مبوجب البند - 58
 :وترد ادلعلومات ادلتعلقة هبذه ادلسألة يف الوثائق التالية .باختاذىا إىل اجلزء الرفيع ادلستوى

ة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروح أ()
 (؛53 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

مذكرة من األمانة بشأن مشاريع ادلقررات ادلطروحة للنظر فيها على االجتماع السابع والعشرين  ب()
 .(UNEP/OzL.Pro.27/3)لألطراف يف بروتوكول مونرتيال 

من جدول  7 تاريخ ومكان انعقاد االجتماع الثامن والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند - زاي
 .األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

سيتم إعالم األطراف بآخر ادلستجدات فيما يتعلق مبكان انعقاد االجتماع الثامن والعشرين لألطراف،  - 59
 .، الذي ينص على عقد االجتماع يف كيغايل56/55 تؤكد رلددًا القراروقد ترغب األطراف بعد ذلك يف أن 

 :وترد ادلعلومات ادلتعلقة هبذه ادلسألة يف الوثائق التالية
مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  أ()

 (؛54 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )
مذكرة من األمانة بشأن مشاريع ادلقررات ادلطروحة للنظر فيها على االجتماع السابع والعشرين  ب()

 (؛[واو واو/]57 ، الفرع ثالثاً، مشروع ادلقررUNEP/OzL.Pro.27/3لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )
 .(56/55 ، ادلقررUNEP/OzL.Pro.26/10تقرير االجتماع السادس والعشرين لألطراف ) ج()

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 8 مسائل أخرى )البند - حاء
عليها أثناء اعتماد  يتم االتفاقيتوقع من األطراف أن تناقش ادلسائل ادلوضوعية اإلضافية األخرى اليت  - 31

 .(55 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2) جدول األعمال
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من جدول األعمال  9 اعتماد مقررات االجتماع السابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند - طاء
 المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

وترد ادلعلومات ادلتعلقة هبذه ادلسألة يف الوثائق  .9 ألطراف أن تعتمد ادلقررات يف إطار البنديتوقع من ا - 31
 :التالية

مذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف االجتماع السابع والعشرين  أ()
 (؛56 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

رة من األمانة بشأن مشاريع ادلقررات ادلطروحة للنظر فيها على االجتماع السابع والعشرين مذك ب()
 .(UNEP/OzL.Pro.27/3لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 10 اعتماد التقرير )البند –ياء 
 .(57 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2) 11 البند يتوقع من األطراف أن تعتمد التقرير يف إطار - 35

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 11 اختتام االجتماع )البند - كاف
سيقوم الرئيس باختتام االجتماع بعد اعتماد تقرير االجتماع وتبادل عبارات اجملاملة ادلعتادة، وذلك يف  - 33

التاريخ والتوقيت ادلتوقعني على النحو ادلبني يف مذكرة األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة للمناقشة واالطالع يف 
 .(58 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.27/2االجتماع السابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال )

__________ 


