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االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
 ٢٠٠٩ نوفمرب/ن الثاينتشري ٨ - ٤  مصر،،ببورت غال

جدول األعمال املؤقت املشروح لالجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف 
  بروتوكول مونتريال

 )٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٦-٤ (التحضريياجلزء   ألف
 افتتاح اجلزء التحضريي  -١

احلادي ماع ئيسان املشاركان للفريق العامل مفتوح العضوية اجلزء التحضريي لالجت الريفتتح  - ١
 تشرين ٤ وم يمن صباحيف متام العاشرة   وذلكالعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال،و

ويبدأ تسجيل . مبركز املؤمترات الدويل يف بورت غالب، مرسى علم، مصر، ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين
 وذلك يف مكان ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٣ من صباح يوم ٠٠/٨املشاركني يف حدود الساعة 

وذلك عن طريق  االجتماع بداية من كاف وقت قبل التسجيل على املشاركون جعشوي. االجتماع
ومبا أنّ هذا االجتماع سيكون مرة أخرى .   (http://ozone.unep.org)   اإلنترنت على موقع األمانة

 إطار هذا البند من ويف. ، فإنّ الوفود مدعوة إىل إحضار حواسيبها احملمولة الشخصية الورقياًاجتماعاً
  .جدول األعمال، سيديل بكلمات ترحيب ممثلون حلكومة مصر ولربنامج األمم املتحدة للبيئة

  املسائل التنظيمية  - ٢
  إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي  )أ(

٢ -  عرض جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة وسيUNEP/OzL.Pro.21/1 على األطراف 
  .إلقراره

http://ozone.unep.org)
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  يم العملتنظ  )ب(

 أخطار مقصود حممدكل من السيد  اجلزء التحضريي من االجتماع سوف يشترك يف رئاسة  - ٣
  جلسات عامةضمنر أعماهلا  األطراف أن تسيتودورمبا . )كندا (سريوا مارتن السيد و)باكستان(

يغطي ياً حمدداً جدوالً زمنوينتظر من الرئيسان املشاركان أن يضعا . وأفرقة اتصال، حسبما هو مناسب
  .على جدول األعمال املدرجة البنود

  ٢٠١٠ لعام مونتريال بروتوكول هيئات عضوية يف النظر  - ٣

  التنفيذ جلنة أعضاء  )أ(

 ووفقاً. سوف ينظر االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف مسألة عضوية جلنة التنفيذ  - ٤
اللجنة من ممثلني لعشرة أطراف منتخبة ملدة سنتني إلجراء عدم االمتثال الذي اعتمدته األطراف، تتألّف 

تها لوالية تالية ي وجيوز إعادة انتخاب ممثلي األطراف املنتهية وال.على أساس التوزيع اجلغرايف العادل
 أن ينتخبوا ٢٠١٠، يطلب إىل أعضاء اللجنة املنتخبني للعمل يف عام ١٢/١٣ للمقرر وطبقاً. ثانية

ة وذلك خالل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف ومن أجل ضمان  ونائب رئيس للجنرئيساً
 على مشروع UNEP/OzL.Pro.21/3وميكن االطالع يف الفصل الثالث بالوثيقة . استمرار هذين املنصبني

  .، لتيسري النظر يف هذا البند]باء باء[/٢١مقرر، هو مشروع املقرر 

  مونتريال بروتوكول لتنفيذ طرافاأل املتعدد للصندوق التنفيذية اللجنة أعضاء  )ب(

ينتظر من االجتماع احلادي والعشرين لألطراف أن يبحث ويقر اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية   - ٥
 سبعة ٥ من املادة ١ وسوف تقترح األطراف العاملة مبوجب الفقرة . عضوا١٤ً وعددهم ٢٠١٠لعام 

وعالوة على ذلك، سوف . وجب هذه الفقرةأعضاء وكذلك الشأن بالنسبة لألطراف غري العاملة مب
وميكن االطالع يف الفصل الثالث . ٢٠١٠يطلب إىل األطراف أن تقر اختيار رئيس اللجنة ونائبه للعام 

، لتيسري النظر ]جيم جيم[/٢١ على مشروع مقرر، هو مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.21/3بالوثيقة 
  .يف هذا البند

  العضوية املفتوح العامل ريقللف املشاركان الرئيسان  )ج(

 بشأن عضوية الفريق العامل ينتظر من االجتماع احلادي والعشرين لألطراف أن يتخذ قراراً  - ٦
 على UNEP/OzL.Pro.21/3وميكن االطالع يف الفصل الثالث بالوثيقة . ٢٠١٠مفتوح العضوية لعام 

  . هذا البند، لتيسري النظر يف]دال دال[/٢١مشروع مقرر، هو مشروع املقرر 
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 التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال ني االستئمانينيقوالتقارير املالية للصند  - ٤
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وميزانيات بروتوكول مونتريال

 من األمور ينتظر أن تنشئ األطراف جلنةً معنية بامليزانية لتناقش وتقدم توصيات بشأن مجلة  - ٧
مث ستحال . ٢٠١١ وميزانية إرشادية لعام ٢٠١٠، وميزانية لعام ٢٠٠٩منها ميزانية منقّحة لعام 

  .امليزانية املقترحة، حسب مقتضى احلال، على اجلزء رفيع املستوى لكي يعتمدها

  )٢٠/٧ املقرر(اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألوزون   - ٥

  لتحليل النهائي لفرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديتقدمي ا  )أ(

يتوقَّع من األطراف أن تنظر يف التحليل النهائي الذي أعدته فرقة العمل التابعة لفريق   - ٨
  .التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واملعنية بإدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون وتدمريها

   جمدداً يف العمل الذي بدأه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والعشرينالنظر  )ب(
 وتناولت إدارة مصارف  واحداً، عقدت األمانة حلقة عمل استمرت يوما٢٠/٧ً باملقرر عمالً  - ٩

امل مفتوح املواد املستنفدة لألوزون وتدمريها وذلك قبيل انعقاد االجتماع التاسع والعشرين للفريق الع
وقد أسهمت حلقة العمل هذه، وكذلك التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم . العضوية

ويتوقَّع من األطراف . االقتصادي، يف إجراء مناقشة معمقة هلذه املصارف خالل اجتماع الفريق العامل
، UNEP/OzL.Pro.21/2الوثيقة أن تواصل مداوالا بشأن مشروع قائمة اآلراء الوارد يف املرفق األول ب

  .وأن حتدد اإلجراء الذي تراه مناسباً

املواد ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون   - ٦
  )٢٠/٨ املقرر(

  ل املقترح على بروتوكول مونتريالالتعدي  )أ(
 وحدةنا، اقترحت حكومتا واليات ميكرونيزيا امل من اتفاقية فيي٩ من املادة ٢ بالفقرة عمالً  - ١٠

وموريشيوس تعديل بروتوكول مونتريال جلعله يشمل مراقبة إنتاج واستهالك مركبات الكربون 
كندا واملكسيك والواليات حكومات كل من ، تقدمت ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٤ويف . اهليدروفلورية

 من اإلجراءات وأن  تبحث ما تراه مناسباًوينتظر من األطراف أن. املتحدة األمريكية مبقترح ذا الشأن
وميكن االطالع على التعديل املقترح من واليات ميكرونيزيا . حتيل ذلك على اجلزء رفيع املستوى

، وعلى املقترح املقدم من كندا UNEP/OzL.Pro.21/3 وموريشيوس يف الفصل الثاين من الوثيقة وحدةامل
وترد يف املرفق الثاين بالوثيقة . فة بتلك الوثيقةواملكسيك والواليات املتحدة يف اإلضا

UNEP/OzL.Pro.21/2قائمةُ املفاهيم ذات الصلة بالتعديل املقترح .  
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  النظر جمدداً يف العمل الذي بدأه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والعشرين  )ب(

 املواد وتناول موضوع  واحداًاستمر يوماً  مفتوحاً، عقدت األمانة حوارا٢٠/٨ً للمقرر وفقاً  - ١١
وذلك قبيل انعقاد  لألوزون املستنفدة للمواد البديلة العاملي االحترار إحداث على العالية القدرة ذات

وقد أفضت نتائج هذا احلوار، وكذلك . فتوح العضويةاملاالجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل 
، إىل مناقشة مقترحني اثنني حمددين توكول مونتريال املشار إليه آنفاًالنظر يف التعديل املقترح على برو

النظر من اتفق الفريق العامل على إحالتهما إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف إلبداء مزيد 
 على املقترحني اللذين يردان يف UNEP/OzL.Pro.21/3وميكن االطالع يف الفصل األول بالوثيقة . فيهما
ورمبا تود األطراف أن تواصل العمل بشأن ]. اءي[/٢١ومشروع املقرر ] طاء[/٢١ املقرر مشروع

  .هذين املقترحني بغية رفع توصيات ائية إىل اجلزء رفيع املستوى، إذا كان ذلك مناسباً

  ة بإعفاءات االستخدامات الضروريةاملسائل املتصل  - ٧

  ٢٠١١و ٢٠١٠  الضرورية لعامياقتراح بشأن تعيينات إعفاءات االستخدامات  )أ(

ينتظر من األطراف أن تناقش وتوصي مبقرر عن تعيينات األطراف إلعفاءات االستخدامات   - ١٢
ومتت يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية مناقشة مشروع مقرر . الضرورية

لرئيسان املشاركان لفريق االتصال املعين إىل ذا الشأن واملوافقة على إحالة مشروع املقرر الذي أعده ا
وميكن اإلطالع عليه يف . االجتماع احلادي والعشرين لألطراف من أجل إبداء املزيد من النظر فيه

  ].حاء[/٢١ باعتباره مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.21/3الفصل األول بالوثيقة 

  املقننةاالستنشاق باجلرعات محلة إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة   )ب(

.  آخر عن مسألة محلة اإلنتاجينتظر من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريراً  - ١٣
ورمبا تود األطراف أن تواصل النظر يف هذه املسألة وأن تبعث إىل اجلزء رفيع املستوى مبقترح لكي 

  .ينظر فيه، إذا كان ذلك مناسباً

  )٢٠/٣املقرر (ستخدامات الضرورية يف إدخال تعديالت على دليل تعيينات االالنظر   )ج(

، أوصى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي جبملة من التعديالت على ٢٠/٣ باملقرر عمالً  - ١٤
 وذلك من أجل األخذ مبزيد التبصر يف استعراض هذه التعيينات الضرورية االستخدامات تعيينات كُتيب
وقد نوقشت هذه املسألة يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية . ستقبليف امل

حيث اتفق على أن يعمد الرئيسان املشاركان لفريق االتصال املعين إىل إحالة مشروع مقرر على 
ع املقرر وميكن اإلطالع على مشرو. النظر فيهمن االجتماع احلادي والعشرين لألطراف إلبداء مزيد 

  ].زاي[/٢١ باعتباره مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.21/3هذا يف الفصل األول بالوثيقة 
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  سائل ذات الصلة بربوميد امليثيلامل  - ٨

   التكنولوجيا والتقييم االقتصاديعرض من فريق  )أ(
ن من املرتقب أن تستمع األطراف إىل عرض من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأ  - ١٥

القضايا املتصلة بربوميد امليثيل، ويشمل ذلك استعراضه النهائي لتعيينات إعفاءات االستخدامات 
احلرجة هلذه املادة، وتقريره النهائي عن مسائل احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، وخطة عمل 

ريات مقترحة على االفتراضات ، وأية تغي٢٠١٠جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل املقترحة لعام 
  .اليت يأخذ ا الفريق يف تقييم إعفاءات االستخدامات الضرورية والتوصية ا

  ٢٠١١ و٢٠١٠ النظر يف تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي  )ب(
ينتظر من األطراف أن تتفق على مقرر بشأن طلبات اإلعفاء لكي ينظر فيه اجلزء رفيع   - ١٦

  .ويتخذ إجراء بشأنهاملستوى 

   قبل الشحن يف احلجر الزراعي ومعاجلات ماتطبيقات بروميد امليثيل  )ج(
 وتتناول مسائل احلجر  واحداً، سوف تعقد األمانة حلقة عمل تستمر يوما٢٠/٦ً للمقرر وفقاً  - ١٧

وينتظر . الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، وذلك قبيل انعقاد االجتماع احلادي والعشرين لألطراف
من األطراف أن تنظر يف أية خطوات أخرى قد تود اقتراحها على أساس نتائج حلقة العمل ونتائج 

  .التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن هذه املسألة

   التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقرير فريقئة عنشان الخرى األسائلامل  - ٩

 األطراف بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء لدى  )أ(
  )١٩/٨املقرر ( اليت تسودها ظروف خاصة ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

ينتظر من األطراف أن تبحث اإلجراءات اليت ينبغي التوصية باعتمادها يف اجلزء رفيع املستوى   - ١٨
  .جة للتقرير النهائي الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن هذه املسألةكنتي

ر اهلالونات واآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ ذه االختالالت االختالالت اإلقليمية املتوقعة يف توفّ  )ب(
  )١٩/١٦املقرر (واحلد منها 

نبغي التوصية باعتمادها يف اجلزء رفيع املستوى ينتظر من األطراف أن تبحث اإلجراءات اليت ي  - ١٩
  .كنتيجة للتقرير النهائي الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن هذه املسألة

  )١٩/١٨ و١٧/١٠املقرران (اقتراح بشأن إعفاءات املختربات واالستخدامات التحليلية   )ج(
ستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة ينتظر من األطراف أن تواصل حبث مسألة اال  - ٢٠

وقد اتفق املمثلون يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية على إحالة . لألوزون
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مشروع تقرير بشأن هذه املسألة إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف، على أن يكون من املفهوم 
وميكن .  العمل يف فترة ما بني الدورات من أجل حتسني صيغة املقترحأنه سيتم االضطالع مبزيد

 على آخر صيغة ملشروع االقتراح ذاك UNEP/OzL.Pro.21/3الوثيقة الفصل األول من االطالع يف 
  ].ألف[/٢١باعتباره مشروع املقرر 

  )تقرير االجتماع العشرين لألطراف من ١٠٠  والفقرة١٧/٦املقرر (اقتراح بشأن عوامل التصنيع   )د(
ينتظر من األطراف أن تواصل حبث مسألة املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كعوامل   - ٢١

وقد اتفق املمثلون يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية على إحالة . تصنيع
 املفهوم مشروع تقرير بشأن هذه املسألة إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف، على أن يكون من
وميكن . أنه سيتم االضطالع مبزيد العمل يف فترة ما بني الدورات من أجل حتسني صيغة املقترح

 على آخر صيغة ملشروع االقتراح ذاك UNEP/OzL.Pro.21/3الوثيقة من يف الفصل األول االطالع 
  ].باء[/٢١باعتباره مشروع املقرر 

  رابع كلوريد الكربونانبعاثات  بشأن اقتراح بإمكانية القيام باملزيد من العمل  )ه(
وقد اتفق املمثلون . الكربون كلوريد رابع انبعاثاتينتظر من األطراف أن تواصل حبث مسألة   - ٢٢

يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية على إحالة مشروع تقرير بشأن هذه 
من املفهوم أنه سيتم االضطالع مبزيد املسألة إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف، على أن يكون 
الفصل األول من وميكن االطالع يف . العمل يف فترة ما بني الدورات من أجل حتسني صيغة املقترح

 على آخر صيغة ملشروع االقتراح ذاك باعتباره مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.21/3الوثيقة 
  ].جيم[/٢١

   الفريقتقاريرن  الناشئة عخرى األسائلامل  )و(
من األطراف أن تتناول املسائل األخرى الناشئة عن تقارير الفريق، مبا يف ذلك أية ينتظر   - ٢٣

  .طلبات على إقرار تعيني رئيسني مشاركني للفريق أو للجان اخليارات التقنية التابعة له
   املسائل املتصلة باآللية املالية لربوتوكول مونتريال  - ١٠

  ملاليةلتقييم اآللية ااختصاصات اقتراح بشأن   )أ(
ناقش املمثلون يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية إمكانية إجراء   - ٢٤

تقييم للصندوق املتعدد األطراف يف املستقبل ووافقوا على تقدمي مشروع مقرر ذي صلة لتنظر فيه 
 يف مشروع املقرر وميكن االطالع على املشروع املعين. األطراف خالل اجتماعها احلادي والعشرين

  .UNEP/OzL.Pro.21/3ول من الوثيقة ألالفصل ا ،]هاء/[٢١
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   الصندوق املتعدد األطرافضمناقتراح بشأن أنشطة التقوية املؤسسية   )ب(
ناقش املمثلون يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية مشروع اقتراح   - ٢٥

ية عرب الصندوق املتعدد األطراف ووافقوا على تقدمي مشروع املقرر ذي صلة بتمويل التقوية املؤسس
وميكن االطالع عليه يف مشروع املقرر . املعين لتنظر فيه األطراف خالل اجتماعها احلادي والعشرين

  .UNEP/OzL.Pro.21/3ول من الوثيقة أليف الفصل ا] واو/[٢١

  سائل االمتثال واإلبالغ عن البياناتم  - ١١

  )١٨/١٧املقرر (اح بشأن معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون ذات الصلة باالمتثال اقتر  )أ(
ينتظر أن تنظر األطراف جمدداً يف مسألة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون ذات الصلة   - ٢٦

على تقدمي وخالل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية وافق املمثلون . باالمتثال
أن هذه املسألة إىل األطراف يف اجتماعها احلادي والعشرين مدركني أنه سيتم بشمشروع مقرر 

وميكن االطالع على أحدث صيغة من . الشروع يف املزيد من العمل فيما بني الدورات لتنقيح االقتراح
  .UNEP/OzL.Pro.21/3الوثيقة الفصل األول من يف ] دال/[٢١مشروع االقتراح يف مشروع املقرر 

  ا والنظر فيهمااليت أوصت  عمل جلنة التنفيذ واملقررات عنعرض   )ب(
يال ينا وبروتوكول مونتري التصديق على اتفاقية فة حالنسيقدم رئيس جلنة التنفيذ تقريراً ع  - ٢٧

ىل املسائل اليت نظر فيها يف االجتماعني الثاين واألربعني والثالث وتعديالت الربوتوكول إضافةً إ
 الثالثويتضمن الفصل . وستنظر األطراف يف توصيات اللجنة املتعلقة مبسائل االمتثال.  للجنةواألربعني

ظر أن توين.  التصديقةيبني حالالذي ] ألف ألف/[٢١املقرر شروع م UNEP/OzL.Pro.21/3الوثيقة من 
 اليوم توزع أي مشاريع مقررات ذات صلة باالمتثال تنبثق عن اجتماعات اللجنة على األطراف يف

األطراف املسائل تبحث وينتظر أن . الثاين من اجلزء التحضريي لالجتماع احلادي والعشرين لألطراف
  .ذات الصلة وتقدم اقتراحاا يف اجلزء الرفيع املستوى حسب االقتضاء

  مسائل أخرى  - ١٢
٢٨ -  دت واتدجدول أعمال فق عليها أثناء إقرار ستنظر األطراف يف املسائل األخرى اليت ح

  .االجتماع

  )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٨ - ٧(اجلزء الرفيع املستوي   - باء

  افتتاح اجلزء الرفيع املستوى  - ١
من املقرر أن يفتتح اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف   - ٢٩

  . العاشرة صباحاًيف متام الساعة نوفمرب/ تشرين الثاين٧يوم بروتوكول مونتريال 
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  احلكومة املصرية) ممثلي(بيانات ممثل   )أ(

  األمم املتحدة) ممثلي(بيانات ممثل   )ب(

  بيان رئيس االجتماع العشرين لألطراف  )ب(
ممثلو احلكومة املصرية واألمم املتحدة ورئيس االجتماع العشرين يديل ببيانات افتتاحية سوف   - ٣٠

  .لألطراف

  ةاملسائل التنظيمي  - ٢

  انتخاب أعضاء مكتب االجتماع احلادي والعشرين لألطراف  )أ(
 من النظام الداخلي يتعني على األطراف يف اجتماعها احلادي والعشرين ٢١وفقاً للمادة   - ٣١

جيب أن ’’ على أن مكاتب الرئيس واملقرر ٢١وتنص املادة . انتخاب رئيس وثالثة نواب له ومقرر
 من قرار ١، الفقرة ١موعات اخلمس للدول املشار إليها يف املادة ختضع يف العادة للتناوب بني ا

وقد ترأس ممثل لطرف من . ١٩٧٢ديسمرب / كانون األول١٥بتاريخ ) ٢٦ (٢٩٩٧اجلمعية العامة 
جمموعة دول أوروبا الشرقية االجتماع العشرين لألطراف بينما عمل ممثل لطرف من جمموعة دول آسيا 

 ،لترتيب األجبدي اإلجنليزياليت تتوخى ا واستناداً إىل ممارسات التناوب السابقة .مقرركواحمليط اهلادئ 
قد ترغب األطراف يف انتخاب طرف من جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ليترأس 

وقد ترغب . االجتماع احلادي والعشرين وطرف من جمموعة دول أوروبا الشرقية ليعمل مقرراً
 وآخر من جمموعة ، واحد من جمموعة الدول األفريقية،نتخاب ثالثة نواب إضافيني لرئيساألطراف يف ا

  .دول آسيا واحمليط اهلادئ وثالث من جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى

  إقرار جدول أعمال االجتماع احلادي والعشرين لألطراف  )ب(
ى من جدول األعمال وال سيما أي بنود قد قد ترغب األطراف يف إقرار اجلزء الرفيع املستو  - ٣٢

  .‘‘مسائل أخرى ’’٩توافق على إدراجها ضمن البند 

  تنظيم العمل  )ج(
ينتظر من رئيس االجتماع احلادي والعشرين لألطراف أن يحدد خطة عمل تسمح بتغطية   - ٣٣

  .بنود جدول األعمال

  وثائق تفويض املمثلني  )د(
 الداخلي الجتماعات األطراف يف بروتوكول مونتريال جيب تقدمي  من النظام١٨وفقاً للمادة   - ٣٤

 ساعة بعد افتتاح االجتماع، ٢٤وثائق تفويض املمثلني إىل األمانة التنفيذية لالجتماع يف أجل أقصاه 
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 من النظام الداخلي يتعني على أعضاء مكتب االجتماع دراسة وثائق ١٩ووفقاً للفقرة . إذا أمكن
  .ريرهم ذا الشأن إىل األطرافالتفويض وتقدمي تق

  ينا وبروتوكول مونتريال والتعديالت على بروتوكول مونترياليحال التصديق على اتفاقية ف  - ٣
.  التصديق على الصكوك املتفق عليها مبوجب نظام األوزونةتستعرض األطراف حالسوف   - ٣٥

 ةعلى مشروع مقرر يبني حال UNEP/OzL.Pro.21/3الفصل الثالث من الوثيقة يف وميكن االطالع 
  .]ألف ألف/[٢١هو مشروع املقرر التصديق 

  عرض من أفرقة التقييم بشأن حالة عملهم مع التركيز على آخر التطورات  - ٤
 عرضاً وجيزاً عن عملها مع التركيز بشكل خاص على أي تطورات قييمستقدم أفرقة الت  - ٣٦

  .جديدة

ندوق املتعدد األطراف عن عمل اللجنة التنفيذية وأمانة عرض من رئيس اللجنة التنفيذية للص  - ٥
  التابعة للصندوق املنفذة وكاالتالالصندوق املتعدد األطراف و

سيقدم رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف تقرير اللجنة التنفيذية إىل األطراف،   - ٣٧
  .UNEP/OzL.Pro.21/6كما هو مبني يف الوثيقة 

  رؤساء الوفودبيانات   - ٦
  .رؤساء الوفود إىل تقدمي بيانامسيدعى   - ٣٨

تقرير الرؤساء املشاركني للجزء التحضريي، والنظر يف املقررات اليت يوصى باعتمادها يف   - ٧
  االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

 التقدم احملرز سيدعى الرؤساء املشاركون للجزء التحضريي إىل تقدمي تقرير إىل األطراف بشأن  - ٣٩
  .توافق يف اآلراء بشأن املسائل املوضوعية على جدول األعمال إطار يف

  تاريخ ومكان انعقاد االجتماع الثاين والعشرين لألطراف  - ٨
سيتم إطالع األطراف على أي معلومات بشأن املكان احملتمل لعقد االجتماع الثاين والعشرين   - ٤٠

  .لألطراف

  مسائل أخرى  - ٩
مناقشة أي مسائل موضوعية إضافية يتفق على ت هذا البند من جدول األعمال، ستتم حت  - ٤١

  .‘‘إقرار جدول األعمال’’) ج( ٢ تضمينها يف جدول األعمال يف البند
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  اعتماد مقررات االجتماع احلادي والعشرين لألطراف  - ١٠
  .ستعتمد األطراف املقررات اليت ستتخذ يف االجتماع احلايل  - ٤٢

  اعتماد تقرير االجتماع احلادي والعشرين لألطراف  - ١١
  .ستعتمد األطراف تقرير االجتماع احلايل  - ٤٣

  اختتام االجتماع  - ١٢
مساء من  الساعة السادسة يف حدود ينتظر أن يختتم االجتماع احلادي والعشرين لألطراف   - ٤٤

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٨يوم األحد 
_____________  


