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  عرض عام مؤقت لربنامج االجتماع التاسع عشر لألطراف
  واالجتماعات املرتبطة به

   مكان انعقاد االجتماعيفتسجيل ال  :سبتمرب/ أيلول١١

  )للمدعوين فقط( اجتماع جلنة التنفيذ  :سبتمرب/ أيلول١٤-١٢

  )للمدعوين فقط ( عشر لألطرافثامنالمكتب االجتماع جلسات   :سبتمرب/ أيلول١٥

 . حلقة تدارس بشأن بروتوكول مونتريال–االحتفال باليوم الدويل لألوزون   :سبتمرب/ أيلول١٦
سبتمرب من كل عام يوماً دولياً / أيلول١٦، يوم ١٩٩٥ يف عام األمم املتحدةأعلنت 
الذكرى العشرين لربوتوكول يوافق  ٢٠٠٧عام يوم من وملا كان ذلك ال. لألوزون

تفال ذه املناسبة بتنظيم حلقة تدارس وحدث مونتريال، اتفقت األطراف على االح
يوم تعقد يف وتتشرف أمانة األوزون وحكومة كندا باستضافة حلقة تدارس . خاص

  .توكول مونتريال وتطوره ومستقبلهتتناول بروواألوزون 

حكومة تكرمت ). للمدعوين فقط ( حفل استقبال وعشاء–اليوم الدويل لألوزون   :سبتمرب/أيلول ١٦
 وتوزع فيه جوائز ألصحاب ،وعشاءاستضافة حفل استقبال ملوافقة على باكندا 

 . الربوتوكوليفالرؤى والشركاء 

رفيع املستوى من االجتماع اليبدأ اجلزء  .افتتاح اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع  :سبتمرب/ أيلول١٧
ويستمر سبتمرب، / أيلول١٧ من يوم ١٠../يف الساعة راف ـع عشر لألطـالتاس

 يفألصحاب املسامهات البارزة خالل الفترة الصباحية، تمنح جوائز و. لبقية اليوم
ويرفع اجتماع .  ويف فترة بعد الظهر، يقدم رؤساء الوفود بيانام،تطوير الربوتوكول

ضريي من االجتماع من لتمكني اجلزء التح اية اليوم يفاجلزء الرفيع املستوى 
  .سبتمرب/ أيلول١٨يوم الثالثاء،  من ه ابتداًءأعمالاالضطالع ب

تكرمت حكومة كندا ). للمدعوين فقط(وزاري  عشاءحفل ورفيع املستوى حدث   :سبتمرب/ أيلول١٧
 يف رفيع املستوى ألعضاء الوفود واملشاركني اآلخرين حدثباملوافقة على استضافة 

وخالل هذا احلدث، تمنح جوائز للمنظمات املرتبطة بالصندوق املتعدد . االجتماع
  .اليت حققت إجنازات بارزة يف تنفيذ الربوتوكولاألطراف وللجهات الوطنية 
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وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة لتقدمي جوائز يف ضيافة  ئيحفل استقبال مسا  :سبتمرب/ أيلول١٩
رجت وكالة د). للمدعوين فقط( "صفوة الصفوة"باسم جوائز الوكالة املعروفة 

 "صفوة الصفوة" األخرية على تقدمي جوائز ١٦محاية البيئة طوال السنوات الـ 
.  أو تنفيذهتطوير بروتوكول مونتريالاليت تسهم يف اتمع الدويل لكيانات السنوية 

  .سبتمرب/ أيلول١٩وم مساء ييقام يف  حفل استقبال يفوستقدم اجلوائز هذا العام 

جوائز تقديرية ملشاريع التوعية اجلماهريية واملشاريع النموذجية وجوائز املسابقات   :سبتمرب/ أيلول٢٠
سيقام حدث على هامش  .وأفضل مقال إخباريصحيفة ألفضل ملصق وأفضل 

  .االجتماع خالل اليوم لتقدمي اجلوائز املشار إليها أعاله

تستضيف األمانة حفل استقبال  .األمانةيف ضيافة  وعشاء ئيبال مساحفل استق  :سبتمرب/ أيلول٢٠
وعشاء تقديراً إلسهامات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وإسهامات املبدعني 

.  جناح الربوتوكولإىلمن دوائر األعمال واملنظمات غري احلكومية اليت أفضت 
  .وستمنح جوائز لكل جمموعة من هذه اموعات

 اختتام االجتماع  :سبتمرب/يلول أ٢١

____________ 


