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ني التفضل بإصطحاب نسخهم إىل اإلجتماعات لدواعي اإلقتصاد يف النفقات يوجد عدد حمدود من هذه الوثيقة ويرجى من املندوب

      . إضافيةنسخوعدم طلب 

  املشروحجدول األعمال 
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   التنظيميةاملسائل  -٣

 تاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونترياللانتخاب أعضاء مكتب االجتماع ا  )أ(

 من النظام الداخلي الجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال، ٢١ من املادة ١وفقاً للفقرة   - ٣
لالجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال انتخاب رئيس وثالثة نواب للرئيس ينبغي 
وقد ترأس االجتماع الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال ممثل لطرف من اموعة . ومقرر

  .فيما قام بدور املقرر طرف من جمموعة بلدان آسيا واحمليط اهلادياالفريقية 

أحكام النظام الداخلي، اجتمعت اموعات اإلقليمية أثناء االجتماع السابع واستنادا إىل   - ٤
والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية حيث ووفق على أن ينتخب ممثل قطر ممثال عن جمموعة 

 ممثل من أوغندا ممثال بلدان آسيا واحمليط اهلادي لرئاسة االجتماع التاسع عشر، وأن ينتخب
 من صربيا ونيوزلندا ممثلني موعيت بلدان أوروبا نممثال مقررا، وأن ينتخب يقيةللمجموعة االفر

على التوايل نوابا للرئيس، وانه سيجري إبالغ األمانة يف الشرقية وأوروبا الغربية وغريها من البلدان 
  .والبحر الكارييبالوقت املناسب باملمثل الذي سيعمل نائبا للرئيس ممثال موعة بلدان أمريكا الالتينية 

 إقرارجدول أعمال االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال  )ب(

 ستقر األطراف جدول األعمال مبا يف ذلك أية بنود ،يف إطار هذا البند من جدول األعمال  - ٥
  ".مسائل أخرى"، ١١قد تتفق على إدراجها حتت البند 

 تنظيم العمل  )ج(

  . لعملها بشأن بنود جدول األعمالا حمددا زمنالف جدويتوقع أن يضع األطرا  - ٦

 وثائق تفويض املمثلني  )د(

 من النظام الداخلي الجتماعات األطراف يف بروتوكول مونتريال، ينبغي ١٨وفقا للمادة   - ٧
 ساعة على افتتاح ٢٤تقدمي وثائق تفويض املمثلني إىل األمني التنفيذي لالجتماع يف موعد اليتجاوز 

 من النظام ١٩ويف إطار هذا البند من جدول األعمال ووفقا للمادة . ع إن أمكن ذلكاالجتما
 إىل ذا الشأنالداخلي ينبغي ألعضاء مكتب االجتماع فحص وثائق التفويض وتقدمي تقريرهم 

  .االجتماع

  حالة التصديق على بروتوكول فيينا وبروتوكول مونتريال والتعديالت على بروتوكول مونتريال  -٤

املعاهدات ذات الصلة تستعرض األمانة، يف إطار هذا البند، مع األطراف حالة التصديق على   - ٨
  باألوزون، وسوف يعلن عن أية تصديقات جديدة 

   املقدم من أفرقة التقييم٢٠٠٦عرض التقرير التجميعي لعام   -٥

ي تقريرها التجميعي واالقتصاد البيئية والتقييم العلمي والتكنولوجي التأثرياتستقدم أفرقة   - ٩
  . الجتماع األطراف٢٠٠٦لعام 
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عرض مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن   -٦
  التنفيذية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف ووكاالت التنفيذ لدى الصندوقعمل اللجنة 

تعدد األطراف تقريره الذي عمم يف الوثيقة  للصندوق امليةيقدم رئيس اللجنة التنفيذ  -١٠
UNEP/OzL.Pro.19/4.  

  بيانات رؤساء الوفود  -٧

ونظرا لضيق الوقت املتاح . سيدعى الوزراء ورؤساء وفود األطراف إىل اإلدالء ببيانات  -١١
  . أربع دقائقال تتجاوز حدود علىم للجلسة العامة، سيحث املتحدثون إىل قصر بياناهت

 )٢٠٠٧سبتمرب /  أيلول١٨اعتبارا من  (تحضرييجلزء الا  باء
 املسائل التنظيمية  -١

   اقرار جدول اعمال اجلزء التحضريى )أ(

 ستقر األطراف جدول األعمال مبا يف ذلك أية بنود ،يف إطار هذا البند من جدول األعمال  -١٢
  ".مسائل أخرى"، ١٦قد تتفق على إدراجها حتت البند 

  تنظيم العمل  )ب(

 بشأن بنود جدول لعملهااقش األطراف تنظيم العمل، ووضع جدول زمين حمدد سين  -١٣
  .األعمال

  ٢٠٠٨النظر يف عضوية األجهزة التابعة للربوتوكول لعام   -٢

 أعضاء جلنة التنفيذ  )أ(

ووفقا إلجراء عدم .  عضوية جلنة التنفيذمسألةسينظر االجتماع التاسع عشر لألطراف يف   -١٤
 أطراف تنتخب ملدة سنتني على ١٠دته األطراف، ستتألف جلنة التنفيذ من ممثلي االمتثال الذي اعتم

 تاليةوميكن إعادة انتخاب ممثلي األطراف املنتهية فترة واليتها لوالية . أساس التوزيع اجلغرايف العادل
 أن تنتخب رئيسها ٢٠٠٨ للعمل يف عام  يطلب إىل اللجنة املنتخبة١٢/١٣وطبقا للمقرر . ثانية
ويرد مشروع املقرر . نائب الرئيس أثناء االجتماع نفسه من أجل ضمان استمرار هذين املنصبنيو
  .UNEP/OzL.Pro.19/3جيم جيم بشأن هذا البند يف الفصل الثالث من الوثيقة /١٩

 تنفيذ بروتوكول مونترياللتعدد األطراف املأعضاء جلنة التنفيذية للصندوق   )ب(

وتتألف اللجنة .  عشر لألطراف يف مسألة عضوية اللجنة التنفيذيةسينظر االجتماع التاسع  -١٥
 من ٥ من املادة ١وفقا الختصاصاهتا، من سبعة أعضاء من جمموعة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

وتنتخب كل .  وسبعة أعضاء من جمموعة األطراف غري العاملة على هذا النحوبروتوكول مونتريال
.  األطراف عليهم من قبل اجتماعالتصديقنفيذية اخلاصني ا والذين يتم جمموعة أعضاء اللجنة الت

 لعام يف اللجنة التنفيذية  يف اختيار أعضاء لتمثيلها٥وقد ترغب جمموعة األطراف العاملة مبوجب املادة 
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وقد ترغب جمموعة األطراف غري العاملة مبوجب . ، وكذلك نائب رئيس اللجنة لتلك السنة٢٠٠٨
التاسع عشر ، وسيطلب من االجتماع ٢٠٠٨يف اختيار سبعة ممثلني هلا يف اللجنة ورئيسا لعام  ٥املادة 

لألطراف التصديق على عمليات اختيار األعضاء اجلدد واإلحاطة بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس 
ة دال دال بشأن هذا البند يف الفصل الثالث من الوثيق/ ١٩ويرد مشروع املقرر . ٢٠٠٨ لعامللجنة 

UNEP/OzL.Pro.19/3.  

 فتوح العضويةاملالرئيسان املشاركان للفريق العامل   )ج(

 ة مارشا ليفاجى عشر لألطراف، عمل السيدالثامن الصادر عن االجتماع ١٨/٣وفقا للمقر   -١٦
فتوح املكرئيسني مشاركني للفريق العامل ) الدمنارك (ميكيل آمان سورينسنيوالسيد ) األرجنتني(

وقد يرغب االجتماع التاسع عشر لألطراف . ٢٠٠٧طراف يف بروتوكول مونتريال لعام العضوية لأل
باء باء بشأن / ١٩ ويرد مشروع املقرر ٢٠٠٨يف النظر يف رئاسة الفريق العامل مفتوح العضوية لعام 

  .UNEP/OzL.Pro.19/3هذا البند يف الفصل الثالث من الوثيقة 

ستئمانني التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال التقريران املاليان للصندوقني اال  -٣
   املواد املستنفدة لألوزونبشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وميزانيتا بروتوكول مونتريال بشأن

يتوقع يف إطار هذا البند، أن ينشىء األطراف جلنة ميزانية للنقاش وتوصية االجتماع التاسع   -١٧
  .ف باإلجراءات املالئمةعشر لألطرا

  املسائل املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  -٤

 بشأن تقييم التدابري الالزمة للتصدي الستنفاد تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  )أ(
 األوزون مع التركيز على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

 من أفرقة التقييم مواصلة العمل يف تقييم التدابري ١٨/١٢قرر طلبت األطراف، مبقتضى امل  -١٨
أعده الفريق  أمانة األوزون بشأن التقرير اخلاص الذي عمل اخلرباء اليت نظمتهااملدرجة يف تقرير حلقة 

 .(UNEP/OzL.Pro.18/5)احلكومي الدويل بشأن تغري املناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 
لفريق التكنولوجيا والتقييم ألطراف، يف إطار هذا البند، النظر يف التقرير النهائي ويتوقع من ا

 فريق التقييم العلمي، وتقدمي توصيات، حسب مقتضى  يتوصل اليهااالقتصادي الذي سيضم أية نتائج
  .، لالجتماع التاسع عشر لألطرافاحلال

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

 على تنقيحاتستنظر األطراف، يف إطار هذا البند، يف املقترحات الستة املعنية بإدخال   -١٩
 من ٩ الفقرة ٦ كلورية فلورية املقدمة إعماال للمادة  اهليدروركبات الكربونمباخلاصة إحكام الرقابة 
 مونتريال وما يتصل بذلك من األعمال اليت نفذت خالل االجتماع السابع والعشرين بروتوكول

 املقترحة يف الفصل الثاين من الوثيقة التنقيحاتوميكن اإلطالع على . للفريق العامل املفتوح العضوية
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UNEP/OzL.Pro.19/3 ، الوثيقة  وتقرير فريق االتصال الذي أنشأه الفريق العامل املفتوح العضوية يف
UNEP/OzL.Pro.19/INF/4.  

  النظر يف املقترح املتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  )ج(

 يف اجتماعه السابع والعشرين، مشروع مقرر يغطي ،ناقش الفريق العامل املفتوح العضوية  -٢٠
ورية فلورية، ووافق على تقدمي ذلك طائفة من القضايا اإلضافية املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكل

 يف شكل هذامشروع املقرروترد نسخة من . التاسع عشر ملواصلة النظر فيهاملقرر الجتماع األطراف 
  ./UNEP/OzL.Pro.19 ٣ألف يف الفصل األول من الوثيقة/ ١٩مشروع املقرر 

  النظر يف املسائل املتصلة بربوميد امليثيل   -٥

 ٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٨اءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام استعراض تعيينات إعف  )أ(

 االجتماع االستثنائي الثاين لألطراف يف بروتوكول وفقا لإلجراءات اليت وافق عليها  -٢١
 للنظر يف مجيع ٢٠٠٧يوليه / جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل للمرة الثانية يف متوز.يال، جتتمعرمونت

ومن املتوقع . توصياهتا النهائية بشأن تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجةتاحة وإعداد املعلومات امل
أغسطس، تقدمي خطة عمل اللجنة / يتضمن التقرير النهائي للجنة، الذي ينتظر أن يتوافر يف آبأن 

  . االستخدامات احلرجةإعفاءات اليت استخدمتها يف تقييم تعيينات  واالفتراضات٢٠٠٨لعام 

 ٥تقرير واقتراح بشأن منع االجتار الضار مبخزونات برويد امليثيل لألطراف العاملة مبقتضى املادة   )ب(
 الفقرة UNEP/OzL.Pro.18/10) (تقرير االجتماع الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال(

٩٧(  

 ١/٤إ . للمقر دواصل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين، إعماال   -٢٢
االقتصادي بشأن اخليارات اليت قد ترغب األطراف يف مناقشة تقرير سابق لفريق التكنولوجيا والتقييم 

 بعد اخنفاض ٥نظرها ملنع االجتار الضار مبخزونات بروميد امليثيل لألطراف العاملة مبقتضى املادة 
ذه املناقشات، قرر االجتماع تقدمي ويف سياق ه.  ذه املادةالعاملةغري االستهالك يف األطراف 

 يف شكل املقرر هذاوترد نسخة من مشروع . لألطراف للنظرمشروع مقرر لالجتماع التاسع عشر 
  .UNEP/OzL.Pro.19.3باء يف الفصل األول من الوثيقة /١٩املقرر 

  النظر يف املسائل ذات الصلة بالصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال  -٦

  ٢٠١١-٢٠٠٩ إجراء دراسة بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفترة إىلاحلاجة   )أ(

، يف إطار هذا البند، مدى احلاجة إىل إجراء دراسة بشأن مؤمتر األطرافيتوقع أن يناقش   -٢٣
ى وميكن اإلطالع عل. الصندوق املتعدد األطراف والصالحيات احملتملة هلذه الدراسةيد موارد دجت

العمل املتقدم الذي حققه يف هذه املسألة الفريق العامل املفتوح العضوية يف دورته السابعة والعشرين 
  .UNEP/OzL.Pro.19/3الوثيقة ج يف الفصل األول من /١٩يف مشروع املقرر 
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للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف بتغيري صالحيتها لتعديل عدد املرات النظر يف طلب ا   )ب(
 اليت جتتمع فيها إذا لزم األمر

اللجنة التنفيذية بأن تنظر  ، يف إطار هذا البند، طلبمؤمتر األطرافيتوقع أن يناقش   -٢٤
ات اليت جيتمع فيها هذا صالحيتها لتمكينها، إذا اقتضى األمر من تغيري عدد املراألطراف يف تغيري 

اإلطالع على العمل املتقدم الذي حققه يف هذه املسألة الفريق العامل املفتوح وميكن . اجلهاز سنويا
 الوثيقةدال يف الفصل األول من /١٩العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين يف مشروع املقرر 

UNEP/OzL.Pro.19/3.  

املقرر . (وزون عرب احلدود ومنع اإلجتار غري املشروع هبارصد عمليات نقل املواد املستنفدة لأل  -٧
١٨/١٨(  

وافق الفريق العامل املفتوح العضوية يف  ،عقب مناقشة هذه املسألة ومايتصل ا من مسائل  -٢٥
وترد . مقرر ذا الشأن الجتماع األطراف التاسع عشراجتماعه السابع والعشرين على تقدمي مشروع 

هاء يف الفصل األول من الوثيقة /١٩هذا يف شكل مشروع املقرر رر نسخة من مشروع املق
UNEP/OzL.Pro.19/3.  

املقرر (النظر يف املسائل ذات الصلة بالتحديات املقبلة اليت ستواجه بروتوكول مونتريال   -٨
١٨/٣٦ (  

 تنقيح الترتيبات املؤسسية لربوتوكول مونتريال   )أ(

املؤسسية يف إطار بروتوكول مونتريال، تنقيح الترتيبات عقب مناقشة املسائل ذات الصلة ب  -٢٦
مشروع مقرر ذا وافق الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين على تقدمي 

شكل مشروع املقرر وترد نسخة من مشروع املقرر هذا يف . الشأن الجتماع األطراف التاسع عشر
  .UNEP/OzL.Pro.19/3 واو يف الفصل األول من الوثيقة/١٩

 يف بروتوكول مونتريال ملعاجلة قضايا األطرافوضع جدول أعمال متعدد السنوات الجتماع   )ب(
 السياسات الرئيسية اليت حتددها األطراف 

ف، عقب مناقشة احتماالت االتفاق على جدول أعمال متعدد السنوات الجتماع األطرا  -٢٧
على تقدمي مشروع مقرر بشأن هذه يف دورته السابعة والعشرين وافق الفريق العامل املفتوح العضوية 
املقرر نسخة من مشروع املقرر هذا يف شكل مشروع وترد . املسألة الجتماع األطراف التاسع عشر

  .UNEP/OzL.Pro.19/3زاي يف الفصل األول من الوثيقة /١٩

  ٢٠٠٧م االقتصادي لعام النظر يف القضايا الناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقيي  -٩

  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨استعراض تعيينات االعفاءات لالستخدامات احلرجة لعامي    )أ(

استمع املمثلون خالل االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية لعرض من   -٢٨
 إلعفاءاتاف االقتصادي لوجهات نظره بشأن التعيينات اليت قدمها األطرفريق التكنولوجيا والتقييم 
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ووافق الفريق املناقشات اليت أعقبت ذلك، طرح مقرران مقترحان وخالل . االستخدامات احلرجة
نسخة من وترد . العامل على وضع هذين املقترحني أمام اجتماع األطراف التاسع عشر ملواصلة النظر

الوثيقة ن طاء يف الفصل األول م/١٩حاء و /١٩مشروعي املقررين يف شكل مشروعي املقررين 
UNEP/OzL.Pro.19/3.  

 ) ١٧/٨ و ١٧/٦املقرران (املقترحات املتعلقة بعوامل التصنيع   )ب(

 ١٧/٦ السابع والعشرين، مبقتضى املقرر عهاستمع الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتما  -٢٩
املسائل ذات الصلة  من اللجنة التنفيذية وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن خمتلف تقريرينإىل 

 التصنيع، ووافق، نتيجة هلذين التقريرين وما اتصل ما من مناقشات، على تقدمي مشروع بعوامل
وترد نسخة من مشروع املقرر هذا يف شكل مشروع . مقرر الجتماع األطراف التاسع عشر للنظر

  .UNEP/OzL.Pro.19/3الفصل األول من الوثيقة باء يف /١٩املقرر 

ر اخلتامي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن انبعاثاات رابع كلوريد الكربون التقري  )ج(
 ) ١٨/١٠املقرر (والفرص املتاحة خلفضها 

والتقييم االقتصادي مواصلة  من فريق التكنولوجيا ١٨/١٠طلبت األطراف، مبقتضى املقرر   -٣٠
يف عدد من املواضيع النوعية ضها بأن ينظر تقيمه النبعاثات رابع كلوريد الكربون والفرص املتاحة خلف

يف وقت مالئم للعرض على الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع وأن يعد تقريرا ائيا 
وسوف ينظر اجتماع . واستمع الفريق العامل إىل تقرير أويل عن املسألة من الفريق. والعشرين

  . الفريق بشأن هذه املسألةاضطلع اكون قد ي قد ال أخرىاألطراف، يف إطار هذا البند، يف أية أعم

 ) ١٨/١١املقرر (النظر يف املقترح املتصل بربوميد امليثيل   )د(

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقدمي . من فريق١٨/١١طلبت األطراف، مبقتضى املقرر   -٣١
املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع معلومات حمدثة عن بروميد امليثيل للنظر من جانب الفريق العمل 

ووافق علي تقدمي مشروع مقرر الجتماع األطراف التاسع ونظر الفريق العامل يف املسألة . والعشرين
كاف يف الفصل األول /١٩املشروع املقرر وترد نسخة من مشروع املقرر هذا يف شكل . عشر للنظر

  .UNEP.OzL.Pro.19/3بالوثيقة 

نولوجيا والتقييم االقتصادي عن االنتاج دفعة واحدة من مركبات الكربون تقرير فريق التك  )ه(
  )١٨/١٦املقرر ( باجلرعات املقننة  ألغراض انتاج أجهزة االستنشاقاهليدروكلورية فلورية

استمع الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين، مبقتضى املقرر   -٣٢
والتقييم االقتصادي بشأن اجلوانب املختلفة ذات الصلة  التكنولوجيا ، إىل تقرير من فريق١٨/١٦
الكربون الفلورية كلورية وذلك حصريا ألغراض أجهزة االستنشاق  دفعة ائية من مركبات إنتاجب

 وتلك غري العاملة ذا النص ٥ من املادة ١العاملة مبقتضى الفقرة باجلرعة املقننة يف كل من األطراف 
  .ريق العامل على ضرورة مواصلة النظر يف هذه املسألة خالل اجتماع األطراف التاسع عشرالفووافق 
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متويل سفر أفرقة : أي مسائل أخرى ناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  )و(
  ٥بلدان األطراف غري العاملة مبقتضى املادة اخلرباء من 

 بند، مسألة توفري التمويل الالزم لسفر اخلرباء من البلدانسينظر االجتماع، يف إطار هذا ال  -٣٣
  . حلضور اجتماع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي٥ من املادة ١الفقرة  مبقتضى غري العاملة

إرجاء النظر يف حالة االمتثال للقيود املفروضة باستعراض قرار جلنة التنفيذ واجتماع األطراف   -١٠
 اليت تقدم دليال على أن ٥كربون من قبل األطراف العاملة مبوجب املادة على رابع كلوريد ال

  )١٧/١٣املقرر ( استخدام تلك املادة الكيميائية يف عمليات حتليل وخمتربية إىلاحنرافاا تعزى 

 إرجاء النظر يف حالة امتثال األطراف العاملة مبقتضى ١٧/١٣قرر األطراف، يف املقرر   -٣٤
 عدم امتثال واضح بأحكام الرقابة إذا متكنت هذه األطراف اليت هي يف حالة ٥دة  من املا١الفقرة 

هذه املادة الكيميائية على رابع كلوريد الكربون من تقدمي دليل على أن احنرافها كان نتيجة الستخدام 
ووافق . ٢٠٠٧ومن املقرر إنتهاء هذا اإلرجاء يف اية عام . يف أغراض املختربات والتحاليل املختربية
 على مواصلة النظر يف هذه املسألة خالل  السابع والعشرينعهالفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتما

  .األطراف التاسع عشراجتماع 

  )١٥/٨املقرر (مستقبل االعفاءاات لألغراض املختربية والتحليلية   -١١

ات األساسية املختربية ، على متديد إعفاءات االستخدام١٥/٨وافقت األطراف، يف املقرر   -٣٥
وناقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف . ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول٣١ة حىت والتحليلي

مقررين مترابطني الجتماع اجتماعه السابع والعشرين هذه املسألة ووافق على تقدمي مشروعي 
شروعي املقررين وترد نسخة من مشروعي املقررين هذين يف شكل م. األطراف التاسع عشر للنظر

  .UNEP/OzL.Pro.19/3 األول من الوثيقة  يف الفصلميم/١٩الم و /١٩

  تقييم املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة القصرية العمر للغاية  -١٢

عقب مناقشة مسألة املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة القصرية العمر للغاية، وافق الفريق   -٣٦
تماعه السابع والعشرين على تقدمي مشروع مقرر عن هذه املسألة العضوية يف اجالعامل املفتوح 

من مشروع املقرر هذا يف شكل مشروع املقرر وترد نسخة . الجتماع األطراف التاسع عشر
  .UNEP/OzL.Pro.19/3نون يف الفصل األول من الوثيقة /١٩

  حالة رومانيا  -١٣

لسابع والعشرين مسألة رفع رومانيا من ناقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه ا  -٣٧
قائمة البلدان النامية ووافق على تقدمي مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل اجتماع األطراف التاسع 

سني يف الفصل األول من /١٩نسخة من مشروع املقرر هذا يف شكل مشروع املقرر وترد . عشر
  .UNEP/OzL.Pro.19/3الوثيقة 
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 ألفرقة التقيم اليت تصدر مرة كل أربع ٢٠١٠ركيز عليها يف تقارير عام جماالت مقترحة للت  -١٤
  )١٥/٥٣ واملقرر ٦املادة (سنوات 

وافق الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين على طلب األمانة الدخول   -٣٨
ز عليها يف عمليات تقييم مناقشات مع أفرقة التقييم وتقدمي مقترح بشأن ااالت احملتملة للتركييف 

 األمانة يف مناقشات مع األفرقة بشأن هذه املسألة، وسوف وتشرع.  اليت جتريها األفرقة٢٠١٠عام 
  .مقترحا لألطراف قبل اجتماع األطراف التاسع عشرتقدم 

  مسائل االمتثال وإبالغ البيانات اليت تنظر فيها جلنة التنفيذ  -١٥

إطار هذا البند، تقريرا عن املسائل اليت نظرت خالل سوف يقدم رئيس اللجنة، يف   -٣٩
لالعتماد من جانب االجتماعني الثامن والثالثني والتاسع والثالثني، والتوصيات اليت اقترحتها اللجنة 

/  أيلول١٤-١٢(اللجنة قبل اجتماعها التاسع والثالثني ولن ينتهي العمل من توصيات . األطراف
 يف اليوم الثاين من اجتماع األطراف التاسع ها على اجلزء التحضرييويتوقع توزيع). ٢٠٠٧سبتمرب 

الجتماع األطراف التاسع عشر عشر لتمكني األطراف من نظر القضايا ذات الصلة وتقدمي توصيات 
  .حسب مقتضى احلال

  مسائل أخرى  -١٦

  .نظرهاقد ترغب األطراف يف مناقشة املسائل األخرى كتلك اليت جرى حتديدها ووفق على   -٤٠

   استئناف اجلزء رفيع املستوىجيم

 )ةتكمل(بيانات رؤساء الوفود  -  ٧
  .سيدعى رؤساء الوفود إىل إلقاء بيانات  -٤١

 أوراق تفويض املمثلني  -٨

ستستمع اجللسة العامة، يف إطار هذا البند، إىل تقرير حالة عن استعراض أوراق تفويض   -٤٢
  .االجتماعالوفود احلاضرة يف 

 ن الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي عن حالة املناقشاتحتديث م  -٩

سيدعى الريسان املشاركان للجزء التحضريي، يف إطار هذا البند، إىل تقدمي حتديث   -٤٣
يف جدول الجتماع األطراف عن التقدم اليت أحرز يف حتقيق توافق اآلراء بشأن املسائل الفنية املدرجة 

  .األعمال

 ع األطراف العشرين واالجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فييناموعد ومكان اجتما  -١٠

ستحاط األطراف علما بأي خطط تتعلق مبوعد ومكان االجتماع العشرين لألطراف يف   -٤٤
  .بروتوكول مونتريال واالجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا
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  إعالن مونتريالاملسائل األخرى مبا يف ذلك النظر يف إصدار  -١١

سيجري يف إطار هذا البند تناول أية مسائل فنية ووفق على إدراجها يف جدول األعمال   -٤٥
  . مونتريالإعالنيف احتمال اعتماد  وعالوة على ذلك، ستنظر األطراف .وقت اعتماده

  لألطراف يف برتوكول مونتريالالتاسع عشراعتماد املقررات من جانب االجتماع   -١٢

متت املوافقة عليها يف عتمد اجتماع األطراف، يف إطار هذا البند، املقررات اليت سي  -٤٦
  .االجتماع

 اعتماد تقرير االجتاع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال  -١٣

  .سيعتمد اجتماع األطراف، يف إطار هذا البند، تقرير االجتماع  -٤٧

 اختتام االجتماع  -١٤

سبتمرب /  أيلول٢١الجتماع يف الساعة السادسة بعد ظهر يوم اجلمعة من املتوقع اختتام ا  -٤٨
٢٠٠٧.  

_________  


