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ألطراف في مؤتمر ال العاشراالجتماع 
 اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون

والعشرون لألطراف في بروتوكول  دسالسااالجتماع 
 مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 2074 نوفمرب/تشرين الثاين 27 - 71، باريس

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 (1074تشرين الثاني/نوفمبر  71 - 71الجزء التحضيري ) - أوالا 

 ل المؤقت للجزء التحضيري(من جدول األعما 7افتتاح الجزء التحضيري )البند  -ألف 
مرة كل ثالث سنوات،  حلماية طبقة األوزون نايتعقد اجتماعات مؤمتر األطراف يف اتفاقية في -7

. ففي سنويا  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون فيما تعقد اجتماعات األطراف يف بروتوكول مونرتيال 
تسيري اجتماعاهتما بصورة مشرتكة وجبداول أعمال املمارسة على  تدرج انالسنوات اليت جتتمع فيها اهليئت

جزء  - جزأينم أعمال تلك االجتماعات املشرتكة إىل يمشرتكة. كما درجت املمارسة أيضا  على تقس
نا وبروتوكول مونرتيال معا ، وجزء رفيع يحتضريي ميتد إىل ثالثة أيام يغطي القضايا اخلاصة باتفاقية في

 ضا  كلتا جمموعيت القضايا.املستوى ملدة يومني يغطي أي
ومن املقرر أن يفتتح اجلزء التحضريي من االجتماع املشرتك يف الساعة العاشرة صباح االثنني  -2

 .مبقر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونيسكو(، يف باريس 2074تشرين الثاين/نوفمرب  71

 فرنساحكومة  (بيان ممثل )ممثلي - 7
 برنامج األمم المتحدة للبيئة (مثل )ممثليبيان م - 1

وبرنامج األمم  فرنساممثلو كل من حكومة ترحييب ولدى افتتاح اجلزء التحضريي، سيديل ببيان  -3
 املتحدة للبيئة.
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 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 1المسائل التنظيمية )البند  - باء
 إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري - 7

األول من الوثيقة  الفرعول األعمال املؤقت للجزء التحضريي يف يرد جد -4
UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1   تود عرض على األطراف إلقراره. وقد وسي

مسائل ’’ ،6تتفق على إضافتها حتت البند  بنود قداألطراف أن تعتمد جدول األعمال، مبا يف ذلك أي 
 .‘‘أخرى

 عملتنظيم ال - 1
يشرتك يف رئاسة اجلزء التحضريي الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح سوكما درجت العادة،  -5

. ومن املتوقع أن ((كينيا) ريتشارد موينداندو( والسيد أسرتاليا) باتريك ماكينريينالسيد  العضوية )مها حاليا  
األطراف بشأن الكيفية اليت يودان أن يتناوال  يقدم الرئيسان املشاركان، حتت هذا البند الفرعي، مقرتحا  إىل

 هبا البنود املدرجة يف جدول األعمال.
من جدول األعمال المؤقت للجزء  3المسائل المشتركة بين اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال )البند  - جيم

 التحضيري(
 نا وبروتوكول مونتريالالتقريران الماليان وميزانيتا الصندوقين االستئمانيين التفاقية فيي - 7

امليزانية من أجل مناقشة ميزانييت بجلنة معنية  ،ومن املتوقع أن تنشئ األطراف، حتت هذا البند -6
اجلزء الرفيع  أثناء ،، حسبما هو مناسباألمانة وتقدمي توصيات للعمل، وذلك من أجل اعتمادها رمسيا  

ظر فيهما األطراف مبوجب هذا البند، يف االطالع على مشروعي مقررين مؤقتني، ستنوميكن  املستوى.
/]ألف ألف[ يف الفرع الثالث من الوثيقة 26/]ألف ألف[ و70صورة مشروعي املقررين 

UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3. 

 تفاقية فيينا وبروتوكول مونتريالتمديد أجل الصندوقين االستئمانيين ال - 1

كانون   37االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال يف تنتهي فرتة العمل احلالية للصندوقني  -1
. ومبوجب هذا البند ينتظر من األطراف أن تنظر يف متديد أجل الصندوقني 2075األول/ديسمرب 

/]ألف ألف[ 70من مشروع املقرر  8. وستعرض على األطراف الفقرة 2075االستئمانيني ملا بعد عام 
/]ألف ألف[ الواردتني يف الفرع الثالث من الوثيقة 26رر من مشروع املق 70والفقرة 

UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3 .للنظر فيهما ، 
 حالة التصديق على تعديل بيجين على بروتوكول مونتريال - 3

يف كل اجتماع تسجل فيه حالة التصديق على معاهدات  األطراف على أن تعتمد مقررا   تدرج -8
 ألف فلأ]/70 لرجوع إىل مشروعي املقررين بشأن هذه املسألة يف مشروعي املقرريناألوزون. وميكن ا

 .UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3 من الوثيقة الفرع الرابعيف [ ألف /]ألف ألف26و [ألف
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 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 4المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال )البند  - دال
 تنفيذ بروتوكول مونترياللعدد األطراف تتجديد موارد الصندوق الم - 7
والتقييم  التكميلي الصادر عن فرقة العمل المعنية بتجديد الموارد التابعة لفريق التكنولوجيا التقرير )أ(

 االقتصادي
فرقة  من جانبلتقرير التكميلي لمن املتوقع أن تستمع األطراف، حتت هذا البند، إىل عرض  -9
، وأن تناقش لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مل املعنية بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطرافالع

للمعلومات املضمنة يف التقرير التكميلي يف إضافة مذكرة ويرد موجز  التجديد املرتقب ملوارد الصندوق.
ى االجتماع السادس والعشرين مطروحة على مؤمتر األطراف يف اجتماعه العاشر وعلاألمانة بشأن مسائل 

-UNEP/OzL.Conv.10/2/Add.1) لألطراف يف بروتوكول مونرتيال ملناقشتها ومعلومات لإلحاطة هبا

UNEP/OzL.Pro.26/2/Add.1.) 

 1071 – 1072للفترة  تمديد أجل آلية سعر الصرف الثابت )ب(
لصندوق املتعدد األطراف، اعتمدت األطراف، يف غضون التجديدات العديدة األخرية ملوارد ا -70

مقررات بشأن استخدام آلية سعر صرف ثابت وذلك لتخفيف الصعوبات اإلدارية اليت تواجهها بعض 
وخالل هذا اجلزء التحضريي، من املتوقع أن  اشرتاكاهتا يف الصندوق املتعدد األطراف. تقدمياألطراف يف 

رتقب للموارد وأن تتقدم بتوصيات العتمادها، تنظر األطراف يف إمكانية تطبيق اآللية على التجديد امل
مشروع مقرر ستنظر فيه األطراف وميكن االطالع على  اجلزء الرفيع املستوى. أثناءحسبما هو مناسب، 

/]جيم جيم[ يف الفرع الثالث من الوثيقة 26مبوجب هذا البند يف صورة مشروع املقرر 
UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3. 

 من بروتوكول مونتريال 1من المادة  باإلعفاءاتسائل المتصلة الم - 1
 1076و 1072تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعامي  )أ(

 اخلتامية توصياتالمن املتوقع أن تنظر األطراف، حتت هذا البند الفرعي من جدول األعمال، يف  -77
 2075إعفاءات االستخدامات الضرورية للعامني تعيينات  بشأنفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ل
، حسبما هو مناسب، خالل اجلزء الرفيع االعتماده ات ذات صلةع مقرر د مشاريع  وأن ت   2076و

وستنظر األطراف أيضا  يف مشاريع مقررات مقدمة من الصني واالحتاد الروسي بشأن إعفاءات  املستوى.
وزون. وميكن االطالع على مشروع املقرر املقدم من االحتاد االستخدامات الضرورية للمواد املستنفدة لأل

/]ألف[ 26لتطبيقات الفضاء يف صورة املقرر  773 –الروسي فيما خيص مركب الكربون الكلوري فلوري 
. ويرد مشروعا املقررين املقدمني UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3يف الفرع الثاين من الوثيقة 

ا يتعلق بإعفاءات االستخدامات الضرورية لرابع كلوريد الكربون لالستخدامات من الصني، وأحدمه
املختربية والتحليلية والثاين ملركبات الكربون الكلوروفلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، يف صورة 

/]جيم[ على التوايل، يف الفرع الثاين من الوثيقة 26/]باء[ و26مشروعي املقررين 
UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3. 
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 1076و 1072الحرجة للعامين  تعيينات إعفاءات االستخدامات (ب)
 اخلتامية توصياتالينتظر أن تنظر األطراف، حتت هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف  -72

د مقررا  هبذا ع  أن تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة وأن ت  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشل
 اجلزء الرفيع املستوى. خالل ،هو مناسب حسبما الشأن العتماده،

 اإلعفاء الشامل للمواد الخاضعة للرقابة لالستخدامات المختبرية والتحليلية (ج)
مقرر  مشروع ،لفريق العامل املفتوح العضويةلوالثالثني  الرابع ق دِّم للمناقشة، خالل االجتماع -73

كانون األول/ديسمرب   37أجل اإلعفاءات الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية حىت  يقضي بتمديد
بشأنه. وميكن االطالع على  وأن توصي باإلجراء املالئم. ومن املنتظر أن تناقش األطراف املشروع 2027

/]دال[ يف الفرع الثاين من الوثيقة 26يف صورة مشروع املقرر  املذكور مشروع املقرر
UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3. 

 توفر الهالونات المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستخلصة - 3
تواصل األطراف النظر يف اقرتاح بشأن مقرر يعاجل توفر اهلالونات املستعادة أو من املنتظر أن  -74

يه يف اجتماعه الرابع والثالثني. املعاد تدويرها أو املستخلصة كان الفريق العامل املفتوح العضوية قد نظر ف
/]هاء[ يف الفرع الثاين من الوثيقة 26ويرد مشروع املقرر املعين يف صورة مشروع املقرر 

UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3. 
 تدابير لتيسير رصد االتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومواد االستعاضة - 4

لتيسري رصد االجتار يف اصل األطراف النظر يف اقرتاح بشأن مقرر يتعلق بتدابري تو من املنتظر أن  -75
كميات كبرية من هذه   القلق من أن هناكملعاجلة  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومواد االستعاضة

كية هلذه املواد أن عدم توفر رموز مجر املواد ال يزال يتم االجتار هبا، بصورة غري شرعية يف أغلب األحيان، و 
وبدائلها جيعل من الصعوبة مبكان رصد االجتار غري املشروع فيها والتحكم فيه. وقد ناقش الفريق العامل 

/]زاي[ يف 26يف صورة مشروع املقرر مشروع املقرر  . ويرداملفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني
 .UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3الفرع الثاين من الوثيقة 

 اإلطالقات ونواتج التحلل وفرص خفض إطالقات المواد المستنفدة لألوزون - 2
اإلطالقات ناقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني مشروع مقرر بشأن  -76

االستهالك  هبدف معاجلة الشواغل املتعلقة باالختالفات بنيطالقات اإلونواتج التحلل وفرص خفض 
املبلغ عنه من بعض املواد املستنفدة لألوزون وتركيزاهتا املقيسة يف الغالف اجلوي، مبا يف ذلك فيما خيص 

تواصل األطراف النظر يف مشروع املقرر املعين من املنتظر أن املواد املستنفدة لألوزون املكتشفة حديثا . و 
-UNEP/OzL.Conv.10/3ين من الوثيقة /]واو[ يف الفرع الثا26الذي يرد يف صورة املقرر 

UNEP/OzL.Pro.26/3. 
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 مسائل ذات صلة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون - 6
التقرير الختامي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون  (أ)

 (12/2)ج( من المقرر  –)أ(  7)الفقرات 
التقرير األويل لفريق والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية تقدمي ومناقشة  مت يف االجتماع الرابع -71

املواد املستنفدة لألوزون يف شىت التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الذي يستكمل املعلومات عن بدائل 
التجاري القطاعات والقطاعات الفرعية ويقيم هذه البدائل من خالل مقارنتها مبعايري من بينها التوفر 

وزودت األطراف الفريق وفعالية الكلفة واملالءمة يف البيئات ذات درجات احلرارة احمليطة العالية والسالمة. 
بتوجيهات إضافية إلعداد التقرير اخلتامي. ومن املنتظر أن تستمع األطراف لعرض من جانب الفريق بشأن 

جز للتقرير يف إضافة مذكرة األمانة بشأن مسائل ويرد مو تقريره اخلتامي وأن جتري مداوالت بشأن النتائج. 
مطروحة على مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه العاشر واالجتماع السادس والعشرين لألطراف 

 (.UNEP/OzL.Conv.10/2/Add.1-UNEP/OzL.Pro.26/2/Add.1)يف بروتوكول مونرتيال ملناقشتها واإلحاطة هبا 
لتعزيز التحول عن المواد  71/6من المقرر  1طراف عن تنفيذها للفقرة معلومات قدمتها األ (ب)

 (12/2من المقرر  3المستنفدة لألوزون بما يقلل إلى الحد األدنى من اآلثار البيئية )الفقرة 
من  9قدم عدد من األطراف معلومات عن تنفيذها للفقرة  ،25/5من املقرر  3وفقا  للفقرة  -78

بتعزيز التحول عن املواد املستنفدة لألوزون مبا يقلل إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية  املتعلقة 79/6املقرر 
مىت ما توفرت التكنولوجيات املطلوبة. وأوردت األمانة موجزا  للمعلومات اليت قدمتها األطراف مبوجب 

ة الواردة من ومجعت املعلومات اإلضافي UNEP/OzL.Pro.26/9يف الوثيقة  25/5من املقرر  3الفقرة 
األطراف بعد االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية يف الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro.26/INF/4.ومن املنتظر أن ينظر االجتماع يف املعلومات املضمنة يف املوجز . 
 التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال - 1

 مقدم منمونرتيال مقرتحا  بتعديل بروتوكول  ،2074 تلقت أمانة األوزون، يف أيار/مايو -79
كرونيزيا يم اتحكومة والي حكومات كندا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية ومقرتحا  آخر من

من  70من اتفاقية فيينا والفقرة  9املادة  املقدمني عمال  بأحكام نيوميكن الرجوع إىل املقرتح املوحدة.
على التوايل. ويهدف   UNEP/OzL.Pro.26/6و UNEP/OzL.Pro.26/5يف الوثيقتني  ،لمن الربوتوكو  2املادة 

والثالثني، إىل تعديل  الرابعكال املقرتحني، اللذين ناقشهما الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه 
روكلورية ضوابط تؤدي إىل التخلص التدرجيي التام من مركبات الكربون اهليدالربوتوكول لتضمني أحكامه 

 فلورية. ومن املتوقع أن تناقش األطراف هذه التعديالت املقرتحة مبزيد من التفصيل.
إعادة ترشيح وإعادة تعيين الرئيسين المشاركين وأعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - 8

 ولجان الخيارات التقنية التابعة له
، يف إطار يعمل ظل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له -20

، على إعادة ترشيح وإعادة تعيني األعضاء احلاليني 23/70املقرر االختصاصات اجلديدة ومبا يتماشى مع 
نتظر أن تستمر هذه اجلهود ومن امليف الفريق وجلانه، إضافة  إىل عمليات الرتشيح والتعيني لألعضاء اجلدد. 
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ن يقدم الفريق استكماال  يف بروتوكول مونرتيال وأشرين لألطراف عإىل حني عقد االجتماع السادس وال
 لكي تنظر فيه األطراف. 

 1072النظر في عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام  - 1
 األعضاء في لجنة التنفيذ )أ(

وستتشاور األطراف  سنويا  يف عضوية جلنة التنفيذ.مونرتيال يف بروتوكول ينظر مؤمتر األطراف  -27
 مؤقت وقد أعدت األمانة مشروع مقرر. 2075فيما بينها لرتشيح أعضاء جدد للعمل يف اللجنة يف عام 

الفرع يف  [باء باء /]باء26يف صورة مشروع املقرر املشروع ويرد  .ألطرافكي تنظر فيه ابشأن هذا البند ل
أن ختتار األطراف رئيسا  نتظر ومن امل .UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3ثيقة من الو  الرابع

 جديدا  ونائبا  للرئيس وأعضاء.
 األعضاء في اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف )ب(

طلب من األطراف يف بروتوكول مونرتيال يف كل سنة أن تعتمد مقررا  تصدق مبوجبه على اختيار ي   -22
وستتشاور األطراف فيما بينها . ونائبه األعضاء اجلدد يف اللجنة التنفيذية وحتيط علما  باختيار رئيس للجنة

بشأن مؤقت وقد أعدت األمانة مشروع مقرر . 2075لرتشيح أعضاء جدد للعمل يف اللجنة يف عام 
 [جيم جيم /]جيم26 يرد يف صورة مشروع املقرر ،2075اختيار األعضاء والرئيس ونائب الرئيس لعام 

 .UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3من الوثيقة الفرع الرابع يف 

 الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية )ج(
كل سنة باختيار ممثل من بني األطراف العاملة يف بروتوكول مونرتيال  يقوم اجتماع األطراف  -23

 الآخر من بني األطراف غري العاملة مبوجب هذه الفقرة لكي يعم وممثل 5من املادة  7مبوجب الفقرة 
وستتشاور األطراف العاملة مبوجب الفقرة مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية يف السنة التالية.  ئيسنير 

فريق واألطراف غري العاملة مبوجبها فيما بينها، على التوايل، لرتشيح الرئيسني املشاركني لل 5من املادة  7
بشأن هذا البند لكي مؤقت وقد أعدت األمانة مشروع مقرر . 2075العامل املفتوح العضوية يف عام 

 من الوثيقة الفرع الرابعيف  [دال دال /]دال26مشروع املقرر  صورة تنظر فيه األطراف، يرد يف
UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3. 

 فيها لجنة التنفيذ نظرتمسائل االمتثال واإلبالغ التي  - 70
بشأن مسائل امتثال األطراف اليت مت النظر بتقدمي تقرير يقوم رئيس جلنة التنفيذ، حتت هذا البند  -24

خالل اجلزء التحضريي قد تود و للجنة.  الثاين واخلمسني والثالث واخلمسنيفيها أثناء االجتماعني 
أي توصيات فيما إذا كان ينبغي تقدمي  األطراف مناقشة مسائل ذات صلة مبزيد من التفصيل والنظر

 دها أثناء اجلزء الرفيع املستوى.مشاريع مقررات ذات صلة للنظر يف إمكانية اعتماو 
 (من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري 2)البند المسائل المتعلقة باتفاقية فيينا  - هاء
 اتفاقية فيينالمديري بحوث األوزون لألطراف في  التاسعتقرير االجتماع  - 7

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا، تعقد األمانة، كل ثالث سنوات،  3/8و 7/6وفقا  للمقررين  -25
بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، اجتماعا  ملديري حبوث األوزون التابعني لألطراف يف اتفاقية 
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، تقدم مديرو حبوث األوزون (2074مايو أيار/ 76 - 74)جنيف،  التاسعفيينا. وأثناء االجتماع 
ع األطراف إىل عرض من الرئيسني املشاركني املنتظر أن تستممن و بتوصيات لألطراف للنظر فيها. 

لالجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون عن نتائج وتوصيات االجتماع وأن تناقشها. وميكن االطالع على 
 .UNEP/OzL.Conv.10/6التوصيات يف الوثيقة 

 حالة الصندوق االستئماني العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد المنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا - 1
، إىل إنشاء صندوق استئماين خاص لتلقي 6/2دعا مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا، يف املقرر   -26

لة باتفاقية فيينا يف البلدان التربعات لغرض متويل أنشطة معينة يف جمايل البحوث والرصد املنتظم ذات الص
يف عروض موجزة عن  األطراف تنظرأن  املنتظر. ومن مبرحلة انتقال النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا

حالة ذلك الصندوق. ويرد و  التقارير تقدمها املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية وأمانة األوزون عن األنشطة
 .UNEP/OzL.Conv.10/5يقة تقرير عن حالة ذلك الصندوق يف الوث

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 6مسائل أخرى )البند  - واو
وقت  أثريتسوف تنظر األطراف، حتت هذا البند من جدول األعمال يف أي مسائل أخرى  -21

 إقرار جدول األعمال.
 (1074 /نوفمبرالثانيتشرين  17و 10الجزء الرفيع المستوى ) - ثانياا 

 للجزء الرفيع المستوى( من جدول األعمال المؤقت 7افتتاح الجزء الرفيع المستوى )البند  - ألف
 يف اتفاقية فيينا ملؤمتر األطراف العاشرمن املقرر أن يفتتح اجلزء الرفيع املستوى لالجتماع  -28

 20يوم اخلميس  يف متام العاشرة صباحا  منيف بروتوكول مونرتيال والعشرون لألطراف  واالجتماع السادس
 .2074تشرين الثاين/نوفمرب 

 رئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينابيان  - 7
 رئيس االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالبيان  - 1
 ممثل )ممثلي( برنامج األمم المتحدة للبيئة بيان  - 3

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع  التاسعالجتماع ا رئيسا ةافتتاحي اتسيديل ببيان -29
 برنامج األمم املتحدة للبيئة. بروتوكول مونرتيال وممثل يف لألطراف والعشرين اخلامس

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(  1المسائل التنظيمية )البند  - باء
 اتفاقية فيينافي مؤتمر األطراف ل العاشرانتخاب أعضاء مكتب االجتماع  - 7

. واستنادا  إىل ا  ينتخب مؤمتر األطراف، وفقا  للنظام الداخلي، رئيسا  وثالثة نواب للرئيس ومقرر  -30
نتخب طرفا  من تاملتفق عليه من األطراف، قد تود األطراف أن  اإلقليمية مبدأ التناوب بني اجملموعات

ملؤمتر األطراف وأن ختتار طرفا  من  العاشرليرتأس االجتماع  أمريكا الالتينية والبحر الكارييبجمموعة بلدان 
واحد  ،للرئيسإضافيني ليعمل مقررا . وقد تود األطراف أن تنتخب ثالثة نواب  أوروبا الشرقيةجمموعة دول 

بلدان دول غرب بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وجمموعة من كل من جمموعة البلدان األفريقية وجمموعة 
 .ا ودول أخرىأوروب
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 والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال السادسانتخاب أعضاء مكتب االجتماع  - 1
والعشرون لألطراف، وفقا  للنظام الداخلي رئيسا  وثالثة نواب للرئيس  السادسينتخب االجتماع  -37

األطراف أن تنتخب طرفا   . واستنادا  ملبدأ التناوب بني اجملموعات املتفق عليه من األطراف قد تودا  ومقرر 
والعشرين لألطراف وأن  السادسليرتأس االجتماع  دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييبمن جمموعة 

. وقد تود األطراف أيضا  أن تنتخب ثالثة نواب ا  ليعمل مقرر  الشرقيةنتخب طرفا  من جمموعة دول أوروبا ت
األفريقية وجمموعة بلدان آسيا واحمليط اهلادئ وجمموعة  واحد من كل من جمموعة البلدان ،للرئيسإضافيني 

 دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا  العاشرإقرار جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى من االجتماع  - 3

 والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال السادسواالجتماع 
الثاين من الوثيقة  الفرعقت للجزء الرفيع املستوى يف يرد جدول األعمال املؤ  -32

UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1  وسيعرض على األطراف إلقراره. وقد تود
من  8مبا يف ذلك أي مواد قد تتفق على إدراجها حتت البند  ،األطراف أن تعتمد جدول األعمال املذكور

 .‘‘مسائل أخرى’’جدول األعمال 
 المسائل التنظيمية  - 4

 السادساالجتماع ا االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا و م رئيسدأن يق املنتظرمن  -33
اخلطوط العريضة خلطة عمل ملناقشة البنود املدرجة على جدول يف بروتوكول مونرتيال والعشرين لألطراف 

  األعمال.
 وثائق تفويض الممثلين - 2

من النظام الداخلي الجتماعات مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واجتماع  78للمادة  وفقا   -34
األطراف يف بروتوكول مونرتيال، تقدم وثائق تفويض ممثلي األطراف احلاضرة ألي من هذه االجتماعات 

ار هذا ساعة بعد افتتاح االجتماع إن أمكن. ويف إط 24إىل األمني التنفيذي لالجتماع يف موعد أقصاه 
قدمون من النظام الداخلي، يفحص أعضاء مكتب االجتماع وثائق التفويض وي 79البند، ووفقا  للمادة 

 تقريرهم عنها إىل األطراف.
الذي يقدم كل أربع سنوات  1074التقييم لعام التقييم بشأن حالة  أفرقةعروض مقدمة من  -جيم 

 ت للجزء الرفيع المستوى(من جدول األعمال المؤق 3 )البند والمسائل الناشئة
العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم التقييم  فريققدم يف إطار هذا البند ي  -35

 6وفقا  للمادة واليت جيري إعدادها  أربع سنوات اليت تقدم كلالتقييم االقتصادي عرضا  عن حالة تقارير 
جماالت تقييم حمددة يف تقاريرها  إلدراج، الذي وجه هذه األفرقة 23/73بروتوكول مونرتيال واملقرر من 
 .2074لعام 
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عن أعمال اللجنة التنفيذية )البند عرض يقدمه رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف  - دال
 (الرفيع المستوىمن جدول األعمال المؤقت للجزء  4

التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف تقريرا  من اللجنة ويف إطار هذا البند، يقدم رئيس اللجنة  -36
 من غري املتوقع ، UNEP/OzL.Pro.26/8الوثيقةالتقرير الذي سيصدر برسم هذا التنفيذية إىل األطراف. و 

 ليوم األول من االجتماع.اأن يكون متاحا  حىت 
جدول األعمال المؤقت للجزء  من 2)البند  ومناقشات بشأن مواضيع رئيسية بيانات رؤساء الوفود - هاء

 الرفيع المستوى(
ويف إطار هذا البند، يدعى رؤساء الوفود إىل تقدمي بياناهتم. واعتبارا  من اليوم األول من اجلزء  -31

ويف اليوم  وستضع قائمة باملتكلمني بناء  على تلك الطلبات. التحضريي ستقبل األمانة طلبات الكلمة
دقيقة بشأن مسائل تشكل  90ستوى ستعقد مناقشات مائدة مستديرة وزارية ملدة الثاين من اجلزء الرفيع امل

 التحديات الرئيسية يف سياق بروتوكول مونرتيال يتعني على البلدان التصدي هلا خالل العقد القادم.
 تقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات الموصى باعتمادها في االجتماع - واو

والعشرين لألطراف في بروتوكول  السادساتفاقية فيينا واالجتماع في لمؤتمر األطراف  العاشر
 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 6)البند  مونتريال

ويف إطار هذا البند، سيدعى الرئيسان املشاركان للجزء التحضريي إىل تقدمي تقرير إىل األطراف  -38
 ز حنو التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسائل املوضوعية املدرجة على جدول األعمال.عن التقدم احملر 

لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع  الحادي عشرتاريخ ومكان انعقاد كل من االجتماع  - زاى
ء من جدول األعمال المؤقت للجز  1والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند  السابع

 الرفيع المستوى(
ملؤمتر األطراف  احلادي عشرتمل أن يعقد فيه االجتماع الذي حياملكان باألطراف ستبلغ األمانة  -39

أن  ئذ. وقد تود األطراف بعديف بروتوكول مونرتيال والعشرين لألطراف السابعيف اتفاقية فيينا واالجتماع 
 مؤقتني تماعني. وميكن الرجوع إىل مشروعي مقررينتبت يف التاريخ واملكان الذي سيعقد فيه كل من االج

من  الفرع الرابعيف  [باء /]باء باء70و [/]هاء هاء هاء26بشأن هذه املسألة يف صورة مشروعي املقررين 
 .UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3الوثيقة 

 من جدول األعمال للجزء الرفيع المستوى( 8مسائل أخرى )البند  - حاء
يف إطار هذا البند من جدول األعمال، سيتم تناول أي مسائل موضوعية إضافية يتم االتفاق و  -40

 ‘‘.إقرار جدول األعمال’’( من جدول األعمال ج) 2على إدراجها حتت البند 
من  1)البند  العاشراعتماد المقررات التي يتخذها مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه  - طاء

 ل المؤقت للجزء الرفيع المستوى(جدول األعما
اعه ويف إطار هذا البند، سوف تعتمد األطراف املقررات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف يف اجتم -47

 .العاشر
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من جدول  70والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند  السادساعتماد مقررات االجتماع  - ياء
 (الرفيع المستوىاألعمال المؤقت للجزء 

والعشرون  السادسويف إطار هذا البند، سوف تعتمد األطراف املقررات اليت سيتخذها االجتماع  -42
 لألطراف.

والعشرين لألطراف في  السادسلألطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع  العاشراعتماد تقرير االجتماع  - كاف
 فيع المستوى(من جدول األعمال المؤقت للجزء الر  77بروتوكول مونتريال )البند 

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا  العاشرويف إطار هذا البند تعتمد األطراف تقرير االجتماع  -43
 بروتوكول مونرتيال.يف  والعشرين لألطراف السادسواالجتماع 

 رفيع المستوى(المن جدول األعمال المؤقت للجزء  71اختتام االجتماع )البند  - الم
 السادسملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع  العاشرتتم االجتماع من املتوقع أن خي -44

تشرين الثاين/نوفمرب  27والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف الساعة السادسة مساء اجلمعة، 
2074. 

_________ 


