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ألطراف يف بروتوكول ل  التاسع عشرجتماعاال

  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ – ١٧، مونتريال

   األعمال املؤقتجدول

من االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال  رفيع املستوىالاجلزء افتتاح   -أوالً 
  )٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٧(

  :رفيع املستوىالاجلزء افتتاح   - ١
  ؛ ترحيب وبيانات من مسؤويل احلكومة املضيفةكلمات  )أ(
  دة وغريهم؛كلمات ترحيب وبيانات من مسؤويل األمم املتح  )ب(
  .بيان رئيس االجتماع الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال  )ج(

  . املسامهات البارزةألصحاب اجلوائز ومنحتقدمي الشخصيات البارزة   - ٢
  :تنظيميةالسائل امل  - ٣

  انتخاب أعضاء مكتب االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال؛  )أ(
  ؛الجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريالا أعمالإقرار جدول   )ب(
  ؛تنظيم العمل  )ج(
  .وثائق تفويض املمثلني  )د(

  .حالة التصديق على اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونتريال والتعديالت على بروتوكول مونتريال  - ٤



UNEP/OzL.Pro.19/1  

2 

  . من أفرقة التقييم املقدم٢٠٠٦ التقرير التجميعي لعام ضعر  - ٥
ئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن عرض من ر  - ٦

  التابعةأعمال كل من اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة
  .للصندوق

  .بيانات من رؤساء الوفود  - ٧
  )٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٨  منابتداًء(اجلزء التحضريي   -ثانياً 

  :املسائل التنظيمية  - ١
  إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛  )أ(  
  .تنظيم العمل  )ب(  

  :٢٠٠٨لربوتوكول لعام ا املنشأة مبوجبالنظر يف عضوية األجهزة   - ٢
 أعضاء جلنة التنفيذ؛  ) أ(

 تعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال؛املأعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق   ) ب(

  .فتوح العضويةامل للفريق العامل نالرئيسان املشاركا  )ج(
توكول و للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبرالتقريران املاليان  - ٣

 وميزانيتا بروتوكول مونتريال بشأن املواد مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
  .املستنفدة لطبقة األوزون

  :ركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةاملسائل املتعلقة مب  - ٤
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم التدابري الالزمة للتصدي   )أ(

املقرر (كلورية فلورية روالستنفاد األوزون، مع التركيز على مركبات الكربون اهليد
  ؛)١٨/١٢

 مركبات الكربون لتام من التخلص التدرجيي االنظر يف إدخال تنقيحات على جدول  )ب(
  بربوتوكول مونتريال؛اخلاص اهليدروكلورية فلورية 

  .النظر يف املقترح املتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  )ج(
  :النظر يف املسائل املتصلة بربوميد امليثيل  - ٥

وعام  ٢٠٠٨استعراض تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام   )أ(
  ؛٢٠٠٩
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تقرير ومقترح بشأن منع االجتار يف خمزونات بروميد امليثيل الضار باألطراف العاملة   )ب(
تقرير االجتماع الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال  (٥مبوجب املادة 

(UNEP/OzL.Pro.18/10 ٩٧، الفقرة.(  
  :يذ بروتوكول مونتريال املتصلة بالصندوق املتعدد األطراف لتنفاملسائلالنظر يف   - ٦

  لصندوق املتعدد األطراف للفترة اإجراء دراسة عن جتديد موارد  ىلإاحلاجة   )أ(
  ؛٢٠١١ – ٢٠٠٩

 تغيري اختصاصاا بإدخال  للصندوق املتعدد األطرافالنظر يف طلب اللجنة التنفيذية  )ب(
  . يف عدد املرات اليت جتتمع فيها اللجنةت الضرورةضتعديل إذا اقت

املقرر (ع االجتار غري املشروع فيها عرب احلدود نرصد عمليات نقل املواد املستنفدة لألوزون وم  - ٧
١٨/١٨.(  

املقرر (النظر يف املسائل املتصلة بالتحديات اليت يواجهها بروتوكول مونتريال يف املستقبل   - ٨
١٨/٣٦:(  

  تنقيح الترتيبات املؤسسية لربوتوكول مونتريال؛  )أ(
ل أعمال متعدد السنوات الجتماعات األطراف يف بروتوكول مونتريال وضع جدو  )ب(

  .ملعاجلة مسائل السياسات الرئيسية اليت حتددها األطراف
  :٢٠٠٧النظر يف املسائل الناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام   - ٩

  ؛٢٠٠٩ و٢٠٠٨استعراض تعيينات إعفاءات االستخدامات األساسية لعامي   )أ(
  ؛)١٧/٨ و١٧/٦املقرران (املقترحات املتصلة بعوامل التصنيع   )ب(
التقرير اخلتامي لفريق التكنولوجيات والتقييم االقتصادي عن انبعاثات رابع كلوريد   )ج(

  ؛)١٨/١٠املقرر (الكربون وفرص اخلفض املتاحة 
  ؛)١٨/١١املقرر ( ن –النظر يف املقترح املتصل بربوميد الربوبيل   )د(
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن اإلنتاج دفعة واحدة من مركبات   )ه(

الكربون اهليدروكلورية فلورية ألغراض إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 
  ؛)١٨/١٦املقرر (

متويل : أي مسائل أخرى ناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  )و(
  .٥ بلدان األطراف غري العاملة مبوجب املادة  منأفرقة اخلرباءسفر 
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لقيود املفروضة استعراض قرار جلنة التنفيذ واجتماع األطراف إرجاء النظر يف حالة االمتثال ل  - ١٠
 على أن  اليت تقدم دليال٥ًرابع كلوريد الكربون من قبل األطراف العاملة مبوجب املادة على 
املقرر (حتليلية وخمتربية خدام تلك املادة الكيميائية يف عمليات  استعزى إىلاا تاحنراف
١٧/١٣.(  

  ).١٥/٨املقرر (مستقبل إعفاء االستخدامات املختربية والتحليلية   - ١١
  .تقييم املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة القصرية العمر للغاية  - ١٢
  .حالة رومانيا  - ١٣
فرقة التقييم اليت تصدر مرة كل أربع أل ٢٠١٠ عام ها يف تقاريرجماالت مقترحة للتركيز علي  - ١٤

  ).١٥/٥٣ واملقرر ٦املادة ( سنوات
  .مسائل االمتثال وإبالغ البيانات اليت تنظر فيها جلنة التنفيذ  - ١٥
  .مسائل أخرى  - ١٦

  رفيع املستوىال استئناف اجلزء  - ثالثاً

  .)تابع (بيانات من رؤساء الوفود  - ٧
  .تفويض املمثلنيوثائق   - ٨
  . بشأن حالة املناقشاتللجزء التحضريي من الرؤساء املشاركني معلومات مستكملة  - ٩
 واالجتماع  لألطراف يف بروتوكول مونتريالالعشريناالجتماع  كل من  انعقادومكان تاريخ  - ١٠

  .الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا
  .إعالن باسم إعالن مونتريال، مبا يف ذلك النظر يف أخرىمسائل   - ١١
  . عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريالالتاسعاالجتماع مقررات اعتماد   - ١٢
 . عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريالالتاسعاعتماد تقرير االجتماع   - ١٣

  .اختتام االجتماع  - ١٤
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