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  االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا
  حلماية طبقة األوزون

  روتوكول مونتريالن لألطراف يف بواالجتماع العشر
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ - ١٦الدوحة 

جدول األعمال املؤقت املشروح لالجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا 
  واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال

 )٢٠٠٨نوفمرب /ين تشرين الثا١٨-١٦(اجلزء التحضريي   -ألف 

  افتتاح اجلزء التحضريي  - ١
 اجلزء التحضريي لالجتماع املشترك ئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية الريفتتح  - ١

يف   وذلكالثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال،
يف للمؤمترات  شرياتون الدوحة  ومنتجعنوفمرب، يف فندق/تشرين الثاين ١٦ وم يمن صباحمتام العاشرة 
ويشجع املشاركون على . ويبدأ تسجيل املشاركني يف الثامنة من صباح نفس اليوم. الدوحة قطر

 األوزون على اإلنترنت  أمانةالجتماع من خالل موقعا من بداية وقت كاف قبلالتسجيل 
(http://ozone.unep.org).كل من حكومة ممثل طار هذا البند من جدول األعمال سيديل ببيان  ويف إ

  .برنامج األمم املتحدة للبيئةقطر و

http://ozone.unep.org)
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  املسائل التنظيمية  - ٢

  إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي  )أ(
-UNEP/OzL.Conv.8/1وسيعرض جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة   - ٢

UNEP/OzL.Pro.20/1على األطراف إلقراره .  

  تنظيم العمل  )ب(
باالشتراك مع ) الدامنرك(سيترأس اجلزء التحضريي من االجتماع السيد مايكل سورنسن   - ٣

 لالجتماع ١٩/٤، وذلك وفقاً ألحكام املقرر )جنوب إفريقيا(مونت السيدة جودي فرانسيس بو
 جلسات عامة وأن وقد تود األطراف أن تسري أعماهلا أثناء اجلزء التحضريي يف. التاسع عشر لألطراف

  .تضع جدوالً زمنياً حمدداً لألعمال املدرجة يف جدول أعماهلا

  النظر يف املسائل اخلاصة باتفاقية فيينا واملسائل املشتركة بني اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال  - ٣

  ة فييناعرض ومناقشة تقرير االجتماع السابع ملديري حبوث األوزون التابعني لألطراف يف اتفاقي  )أ(
تقوم األطراف باستعراض العمل والتوصيات املنبثقة عن االجتماع السابع ملديري حبوث   - ٤

 .٢٠٠٨مايو / أيار٢١ - ١٨األوزون التابعني لألطراف يف اتفاقية فيينا املعقود يف جنيف يف الفترة من 
تود األطراف أن وقد . UNEP/OzL.Conv.8/6وميكن احلصول على املزيد من املعلومات يف الوثيقة 

  . أثناء اجلزء رفيع املستوىاتتقدم بتوصيات بشأن هذا البند للنظر فيه

حالة الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة املعنية بالبحوث وأعمال الرصد املنتظم ذات الصلة   )ب(
  باتفاقية فيينا

تلقي لية من خارج امليزانية وال اآلتاألمصندوق ومن املنتظر أن تقوم األطراف باستعراض حالة   - ٥
التربعات لغرض متويل أنشطة معينة يف جماالت البحوث وأعمال الرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا 

وقد تود األطراف أن تتقدم بتوصيات بشأن . يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
  .رفيع املستوىهذا البند للنظر فيها أثناء اجلزء 

  التقريران املاليان وامليزانيتان املعنيتان بالصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال  )ج(
وينتظر أن تقوم األطراف، حتت هذا البند من جدول األعمال، بإنشاء جلنة معنية بامليزانية من   - ٦

تفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، على النحو الوارد  اييتميزانبِشأن للعمل أجل مناقشة وتقدمي توصيات 
وقد درجت األمانة على أن .  على التوايلUNEP/OzL.Pro.20/4 وUNEP/OzL.Conv.8/4يف الوثيقتني 

ووفقاً للنظام . مليزانية، مع بعض األبواب املشتركة من أبواب اقدم ميزانيتني منفصلتني لالتفاقيتنيت
يف كل سنة يف االجتماعات بروتوكول مونتريال يف ميزانية  الربوتوكول ف يف، تنظر األطراالداخلي

 االتفاقية فيما ينظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف ميزانية. العادية السنوية لألطراف يف الربوتوكول
  . مرة كل ثالث سنوات،٢/٨اليت تعقد، وفقاً للمقرر يف االجتماعات العادية للمؤمتر 
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  صديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال والتعديالت على بروتوكول مونتريالحالة الت  )د(
وقد مت . من املنتظر أن تستعرض األطراف حالة التصديق على االتفاقية والربوتوكول وتعديالته  - ٧

 فيه األطراف وميكن الرجوع إعداد مشروع مقرر لتسجيل حالة التصديق وقت االجتماع لكي تنظر
 يف الفصل الثاين من الوثيقة لف ألفأ/٢٠ ولف ألفأ/٨  للمقررينصورة املشروعني املخصصني إليه يف

UNEP/OzL.Pro.20/3-UNEP/OzL.Conv.8/3.  

  مناقشة املسائل املتعلقة بربوتوكول مونتريال  - ٤
  جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال  )أ(

كميلي املقدم من فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد التابعة لفريق عرض ونظر التقرير الت  ‘١’
  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

  اقتراح بتمديد العمل بآلية سعر الصرف الثابت  ‘٢’
نظرت األطراف، يف االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف   - ٨

ر املبدئي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن إعادة جتديد موارد بروتوكول مونتريال يف التقري
الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال واتفقت على أن تطلب إىل فرقة العمل املعنية 

لدى مواصلة إضافياً تقدمه لألطراف للنظر فيهعد حتليالً بإعادة جتديد املوارد التابعة للفريق أن ت 
وطلبت األطراف أيضاً إىل األمانة أن تعد مقترحات بديلة لتمديد آلية . مداوالا بشأن هذا املوضوع

 ٩/٦سعر الصرف الثابت املطبقة يف اشتراكات األطراف يف الصندوق املتعدد األطراف وفقاً للمقررات 
 اف إىل عرضأن تستمع األطروحتت هذا البند من جدول األعمال، من املنتظر . ١٧/٤١ و١٤/٤٠و

توافق يف اآلراء   إىلتسعى للتوصل وأن  وأن تناقش العرضتقدمه فرقة العمل املعنية بإعادة جتديد املوارد
بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف وبشأن تطبيق آلية سعر الصرف الثابت على االشتراكات 

من الفصل األول من الوثيقة  يف إطار مشروع املقرر زاي وقد أدرج كال االقتراحني.  الصندوقيف
UNEP/OzL.Pro.20/3-UNEP/OzL.Conv.8/3.  

مقترح مقدم من األرجنتني واجلماعة األوروبية (التخلص السليم بيئياً من املواد املستنفدة لألوزون   )ب(
  )ووالية ميكرونيزيا املوحدة وموريشيوس

ل املفتوح العضوية إىل عرض استمعت األطراف يف االجتماع الثامن والعشرين للفريق العام  - ٩
 اللجنة التنفيذية للصندوق كانتاليت تقرير عن دراسات احلالة املتعلقة بتدمري املواد املستنفدة لألوزون 

ونظر الفريق العامل املفتوح العضوية أيضاً . ١٨/٩ األطراف قد وجهت بإجرائها عمالً باملقرر متعدد
مسألة التدمري ووافقت على إحالتها إىل مؤمتر األطراف، يف ثالثة مقترحات مقدمة من األطراف بشأن 

وترد هذه املقترحات يف صورة مشاريع املقررات ألف وجيم وهاء يف الفصل األول من الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro.20/3-UNEP/OzL.Conv.8/3 إىل جانب تقرير موجز ومقترح من الرئيسني ،

اجتمع خالل انعقاد االجتماع الثامن والعشرين للفريق املشاركني لفريق االتصال املعين بالتدمري الذي 
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وقد تود األطراف أن تتقدم . العامل، والذي يرد يف الفرع باء من الفصل الثالث من نفس الوثيقة
  .بالتوصيات بشأن هذا البند للنظر فيها خالل انعقاد اجلزء رفيع املستوى

  املسائل ذات الصلة باالستخدامات الضرورية  )ج(

 يف الصناعات الفضائية يف االحتاد ١١٣ -تخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية اس  ‘١’
  الروسي

واتفق الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثامن والعشرين على تعليق النظر يف تعيني   - ١٠
.  إضافية وذلك إىل حني توفر معلوماتلالحتاد الروسي االستخدامات الضرورية يف األغراض الفضائية

وسيقوم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بزيارة ميدانية إىل ذلك القطر إلجراء املزيد من املناقشات 
  .حول هذا املوضوع قبل االجتماع العشرين لألطراف

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعامي   ‘٢’
رين للفريق العامل املفتوح العضوية إىل عرض استمعت األطراف يف االجتماع الثامن والعش  - ١١

 املقدمة من للتعييناتقدمه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن االستعراض األويل الذي أجراه 
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩األطراف بشأن إعفاءات االستخدامات الضرورية لعامي 

ركبات الكربون الكلورية االستخدامات الضرورية واإلنتاج لدفعة واحدة فيما يتعلق مب  ‘٣’
  فلورية ألغراض أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

استمع الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثامن والعشرين إىل تقرير من فريق   - ١٢
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن إمكانية إنتاج كمية أخرية واحدة من مركبات الكربون الكلورية 

ية تكفي لتصنيع ما قد يلزم من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الفلور
الكلورية فلورية الستكمال االنتقال العاملي ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اخلالية من مركبات 

ظر فيها خالل وقد تود األطراف أن تتقدم بتوصيات بشأن هذا البند للن. الكربون الكلورية فلورية
  .انعقاد اجلزء رفيع املستوى

  النظر يف املسائل ذات الصلة بربوميد امليثيل  )د(

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي   ‘١’
ووفقاً لإلجراءات املتفق عليها يف االجتماع االستثنائي الثاين لألطراف يف بروتوكول مونتريال   - ١٣

التقنية لربوميد امليثيل جولة ثانية من املداوالت للنظر يف مجيع املعلومات املتاحة جتري جلنة اخليارات 
وإلعداد توصياا النهائية بشأن تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل اليت مت تقدميها 

ال عرضاً ومن املتوقع أن تقدم اللجنة يف إطار هذا البند من جدول األعم. ٢٠١٠ و٢٠٠٩للعامني 
وقد تود األطراف أن تتقدم بتوصيات بشأن هذا البند للنظر فيها خالل انعقاد . بشأن توصياا النهائية

  .اجلزء رفيع املستوى
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تنقيح بروتوكول مونتريال للسماح بإنتاج بروميد امليثيل لتلبية االحتياجات احمللية   ‘٢’
مقترح مقدم من كينيا  (٥  من املادة١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة األساسية 

  )وموريشيوس
 من بروتوكول مونتريال، قامت كينيا وموريشيوس ٢ من املادة ٩ووفقاً ألحكام الفقرة   - ١٤

 من بروميد امليثيل يف  األساسيةبتعميم مقترح يقضي بتنقيح احلكم اخلاص بسد االحتياجات احمللية
وهذا . ٢٠١٠السماح به من هذه املادة بعد عام الربوتوكول حالياً وذلك بتقييد اإلنتاج الذي ميكن 

-UNEP/OzL.Pro.20/3 املقترح، الذي يستنسخ بوصفه املقترح واو يف الفصل األول من الوثيقة
UNEP/OzL.Conv.8/3 املفتوح العضوية ومت العامل  قد نوقش يف االجتماع الثامن والعشرين للفريق

  .ين لألطراف ملزيد من البحثاالتفاق على أن يتم عرضه على االجتماع العشر

مقترح (استخدامات بروميد امليثيل يف احلجر الصحي الزراعي ومعامالت ما قبل الشحن   ‘٣’
  )مقدم من اجلماعة األوروبية

اقترحت اجلماعة األوروبية يف االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية   - ١٥
الزراعي ومعامالت ما قبل الشحن، الصحي  امليثيل يف احلجر مشروع مقرر بِشأن استخدامات بروميد

، UNEP/OzL.Pro.20/3-UNEP/OzL.Conv.8/3 يرد يف إطار املقترح واو يف الفصل األول من الوثيقة
وقد تود . واقترح الفريق العامل أن يعرض املقترح ملزيد من البحث يف االجتماع العشرين لألطراف

  .بشأن هذا البند للنظر فيها أثناء انعقاد اجلزء رفيع املستوىاألطراف أن تتقدم بتوصيات 

  )مقترح مقدم من أستراليا(تطبيق األحكام التجارية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية   )ه(
ويف االجتماع الثامن والعشرين ناقش الفريق العامل املفتوح العضوية مقترحاً قدمته أستراليا   - ١٦

 لربوتوكول مونتريال بشأن مركبات ٢٠٠٧ ليتماشى مع تنقيح مونتريال لعام ١٥/٣ بتعديل املقرر
يف الفصل األول من الوثيقة باء الكربون اهليدروكلورية فلورية، والذي يرد يف إطار مشروع املقرر 

UNEP/OzL.Pro.20/3-UNEP/OzL.Conv.8/3 . وقد تود األطراف أن تتقدم بتوصيات بشأن هذا البند
  .يها خالل انعقاد اجلزء رفيع املستوىللنظر ف

  عوامل التصنيع  )و(
، على أن يقوم فريق ١٧/٦ من املقرر ٦اتفقت األطراف يف بروتوكول مونتريال، يف الفقرة   - ١٧

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي باستعراض التعيينات الوطنية وأن يتقدم بتوصيات مرة كل سنتني بشأن 
خدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع اليت ميكن أن تضاف إىل اجلدول مجلة أمور من بينها است

وقد تود األطراف أن تتقدم بتوصيات بشأن هذا البند للنظر .  أو حتذف منه١٠/١٤ألف من املقرر 
  .فيها أثناء انعقاد اجلزء رفيع املستوى
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  م االقتصاديالتقارير املستكملة املقدمة من فريق التكنولوجيا والتقيي  )ز(

  )التقرير النهائي(انبعاثات رابع كلوريد الكربون وفرص خفضها   ‘١’
استمع الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثامن والعشرين إىل تقرير من فريق   - ١٨

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربون واتفق على ضرورة مواصلة النظر 
وقد تود األطراف أن تتقدم بتوصيات بشأن هذا البند .  هذه املسألة يف االجتماع العشرين لألطرافيف

  .للنظر فيها خالل انعقاد اجلزء رفيع املستوى

  االختالالت اإلقليمية فيما يتعلق باهلالونات  ‘٢’
، أعد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريراً عن االختالالت ١٩/٦وعمالً باملقرر   - ١٩

اإلقليمية احملتملة يف املعروض املتبقي من اهلالونات، والذي عرض على االجتماع الثامن والعشرين 
د للنظر فيها خالل وقد تود األطراف أن تتقدم بتوصيات بشأن هذا البن. للفريق العامل املفتوح العضوية

  .انعقاد اجلزء رفيع املستوى
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف املناجم ويف الظروف بدائل دراسة استكشافية ل  ‘٣’

  شديدة احلرارة
وقد تود . ذه املسألةعرضاً هلومن املتوقع أن يقدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   - ٢٠

  .ت بشأن هذا البند للنظر فيها أثناء انعقاد اجلزء رفيع املستوىاألطراف أن تتقدم بتوصيا

  املسائل اإلدارية املتصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  )ح(
ويتوقع من األطراف، حتت هذا البند، أن تنظر يف مسائل إدارية تتصل بفريق التكنولوجيا   - ٢١

لتصديق على أية مقترحات بشأن رؤساء مشاركني والتقييم االقتصادي وتشمل، حسبما هو مناسب، ا
  .جدد للجان اخليارات التقنية التابعة للفريق

مسائل االمتثال واإلبالغ اليت نظرت فيها جلنة التنفيذ، مبا يف ذلك عدم االمتثال لربوتوكول   )ط(
ة كلورية الفلورية يف إنتاج أجهز استهالك مركبات الكربون المونتريال اليت قد تعزى إىل

املقرر  (٥ من املادة ١االستنشاق باجلرعات املقننة يف بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  )٥ - ٣ الفقرات ١٨/١٦

 سيقدم رئيس جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال ،وحتت هذا البند  - ٢٢
ها األربعني واحلادي واألربعني، مبا يف ذلك تقريراً بشأن املسائل اليت نظرت فيها جلنة التنفيذ يف اجتماعي

كلورية الفلورية يف إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات  باستهالك مركبات الكربون الاملسائل املتصلة
وقد تود األطراف أن تتقدم بتوصيات بشأن هذا البند . ١٨/١٦املقننة، حسب الطلب الوارد يف املقرر 

  .فيع املستوىللنظر فيها أثناء انعقاد اجلزء ر
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  ٢٠٠٩النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام   )ي(

  أعضاء جلنة التنفيذ  ‘١’
ووفقاً إلجراء عدم .  التنفيذجلنةسينظر االجتماع العشرين لألطراف يف مسألة عضوية   - ٢٣

سنتني على االمتثال الذي اعتمدته األطراف، تتألف جلنة التنفيذ من عشرة أطراف يتم انتخام لفترة 
 واحدة تعاقبيةوجيوز إعادة انتخاب األطراف املنقضية واليام لفترة . أساس التوزيع اجلغرايف العادل

-UNEP/OzL.Pro.20/3  بشأن هذا البند يف الفصل الثاين من الوثيقةاء باءب/٢٠ويرد مشروع املقرر 
UNEP/OzL.Conv.8/3.  

  األطرافأعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد   ‘٢’
الختصاصات ووفقاً . عضوية اللجنة التنفيذيةن لألطراف يف مسألة سينظر االجتماع العشرو  - ٢٤

سبعة :  عضوا١٤ًاللجنة التنفيذية اليت وافق عليها االجتماع الرابع لألطراف، تتألف اللجنة التنفيذية من 
روتوكول مونتريال وسبعة  من ب٥ من املادة ١ من جمموعة األطراف العاملة مبوجب الفقرة أعضاء

اللجنة الذين ميثلوا يف عضاء األجمموعة كل وتنتخب . أعضاء من جمموعة األطراف غري العاملة ا
ويف االجتماع الراهن، قد تود .  اعتمادهم رمسياً من قبل اجتماع األطراف بعد ذلكالتنفيذية الذين يتم

 أن ختتار عضواً يف اللجنة ليعمل نائباً لرئيس ٥  من املادة١جمموعة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 أن ختتار عضواً ٥ من املادة ١ جمموعة األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة  تود وقد٢٠٠٩اللجنة لعام 

وقد يود االجتماع العشرين لألطراف أن يصدق على اختيار املمثلني . ٢٠٠٩للجنة ليعمل رئيساً لعام 
ويدرج مشروع املقرر . ٢٠٠٩تيار رئيس ونائب رئيس اللجنة للعام اجلدد وأن حييط علماً باخ

-UNEP/OzL.Pro.20/3  بشأن هذا البند يف الفصل الثاين من الوثيقةيم جيمج/٢٠
UNEP/OzL.Conv.8/3.  

  الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية  ‘٣’
والسيدة جودي فرانسيس ) ركالدامن(، عمل السيد مايكل سورنسن ١٩/٤ووفقاً للمقرر   - ٢٥
كرئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول ) جنوب إفريقيا(نت وبوم

 رئيسني سيعمالنوقد يود االجتماع العشرون لألطراف أن ينظر يف مسألة من . ٢٠٠٨مونتريال لعام 
 بشأن هذا ال دالد/٢٠ مشروع املقرر ويدرج. ٢٠٠٩ للفريق العامل املفتوح العضوية لعام مشاركني

  .UNEP/OzL.Pro.20/3-UNEP/OzL.Conv.8/3 البند يف الفصل الثاين من الوثيقة

  مسائل أخرى  - ٥
  .قد تود األطراف أن تناقش أية مسائل أخرى مت حتديدها واالتفاق على النظر فيها  - ٢٦
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  )٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ و١٩(اجلزء رفيع املستوى   -باء 

  افتتاح اجلزء رفيع املستوى  - ١
من املقرر أن يفتتح اجلزء رفيع املستوى لالجتماع املشترك الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية   - ٢٧

نوفمرب يف متام العاشرة / تشرين الثاين١٩فيينا واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال يف 
  .للمؤمترات  شرياتون الدوحة ومنتجعصباحاً بفندق

  كلمة ترحيب من ممثل حكومة قطر  )أ(

  بيان من ممثلي برنامج األمم املتحدة للبيئة  )ب(

  بيان ممثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  )ج(

  بيان رئيس االجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا  )د(

  ريالبيان رئيس االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونت  )ه(
 كل من حكومة قطر وبرنامج ممثل ، سيدىل ببيانويف إطار هذه البنود من جدول األعمال  - ٢٨

األمم املتحدة للبيئة ورئيس االجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ورئيس االجتماع التاسع 
  .عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال

  املسائل التنظيمية  - ٢

  اتفاقية فيينايف ء مكتب االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف انتخاب أعضا  )أ(
 من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واجتماع ٢١ من املادة ١تنص الفقرة   - ٢٩

  :األطراف يف بروتوكول مونتريال على ما يلي
قرر من يف بداية اجللسة األوىل لكل اجتماع عادي ينتخب رئيس وثالثة نواب للرئيس وم

وينهض الرئيس ونوابه واملقرر مبهام أعضاء . بني ممثلي األطراف احلاضرة يف االجتماع
التوزيع [األطراف االعتبار الالزم ملبدأ التمثيل ] مؤمتر[ويضع اجتماع . مكتب االجتماع

] مؤمتر[وخيضع شغل منصيب رئيس اجتماع . العادل عند انتخاب أعضاء مكتبه] اجلغرايف
 من ١قرر عادة للتناوب بني اموعات اخلمس للدول املشار إليها يف الفقرة األطراف وامل

ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ ) ٢٧ -دال  (٢٩٩٧الفرع أوالً من قرار اجلمعية العامة 
  . الذي أنشئ مبقتضاه برنامج األمم املتحدة للبيئة١٩٧٢

 ممثل لطرف من جمموعة الدول األفريقية فيما ترأس االجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا
واستناداً إىل مبدأ التناوب وفقاً . عمل ممثل طرف من جمموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى كمقرر

للترتيب األجبدي باللغة اإلجنليزية بني اموعات اخلمس للدول املشار إليها يف قرار اجلمعية العامة 
رف من جمموعة الدول اآلسيوية ومنطقة احمليط اهلادئ ليترأس  ميكن انتخاب ط،)٢٧ -دال  (٢٩٩٧
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 ما مل يقرر ،االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف وممثل لطرف من جمموعة الدول األفريقية ليعمل كمقرر
وميكن انتخاب ثالثة نواب للرئيس كذلك واحد من كل من جمموعة . مؤمتر األطراف خالف ذلك

ة بلدان دول غرب أوروبا ودول أخرى وجمموعة بلدان أمريكا الالتينية بلدان أوروبا الشرقية وجمموع
  .ومنطقة الكارييب

  انتخاب مكتب االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال  )ب(
ن لألطراف أيضاً ، يقوم االجتماع العشروووفقاً للنظام الداخلي املشار إليه يف الفقرة السابقة  - ٣٠

وقد ترأس االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول .  نواب للرئيس ومقرربانتخاب رئيس وثالثة
مونتريال ممثل لطرف من جمموعة بلدان آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ فيما عمل ممثل لطرف من جمموعة 

وعلى نفس األساس الوارد شرحه أعاله، جيوز انتخاب طرف من جمموعة . البلدان األفريقية كمقرر
ا الشرقية لريأس االجتماع العشرين وطرف من جمموعة بلدان آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ بلدان أوروب

وجيوز انتخاب ثالثة نواب للرئيس أيضاً واحد لكل . ليعمل مقرراً، ما مل يقرر االجتماع خالف ذلك
ب من جمموعة الدول األفريقية، وجمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب وجمموعة دول غر

  .أوروبا ودول أخرى

إقرار جدول أعمال كل من االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين   )ج(
  ملؤمتر األطراف يف بروتوكول مونتريال

 قد تود األطراف أن تقر جدول أعمال اجلزء رفيع ، ويف إطار هذا البند من جدول األعمال  - ٣١
  ".مسائل أخري"، ٨ي بنود قد تتفق األطراف على إدراجها حتت البند املستوى، مبا يف ذلك أ

  تنظيم العمل  )د(
قد تود األطراف تصريف أعماهلا يف جلسات عامة ووضع جدول زمين حمدد لعملها فيما   - ٣٢

  .يتعلق ببنود جدول األعمال

  تفويض املمثلني  )ه(
ر األطراف يف اتفاقية فيينا واجتماع  من النظام الداخلي الجتماعات مؤمت١٨وفقاً للمادة   - ٣٣

قدم وثائق تفويض املمثلني إىل األمني التنفيذي لالجتماع يف موعد األطراف يف بروتوكول مونتريال، ت
 من ١٩يف إطار هذا البند، ووفقاً للمادة و . ساعة من موعد افتتاح االجتماع إن أمكن٢٤أقصاه 

  .طرافلألوثائق التفويض ويقدمون تقريرهم النظام الداخلي يفحص أعضاء مكتب االجتماع 

  عروض مقدمة من أفرقة التقييم بشأن حالة أعماهلا، مبا يف ذلك أحدث التطورات  - ٣
تقدم أفرقة التقييم، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، عروضاً مقتضبة عن أعماهلا وعن   - ٣٤

  .ريالأي معلومات رئيسية مهمة التفاقية فيينا وبروتوكول مونت
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عرض مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن   - ٤
  عمل اللجنة التنفيذية

يقدم رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال تقرير   - ٣٥
  .UNEP/OzL.Pro.20/7لوثيقة  ا األطراف، على النحو املعمم برسماللجنة التنفيذية إىل

  بيانات رؤساء الوفود  - ٥
  .يطلب إىل رؤساء وفود األطراف اإلدالء ببيانام  - ٣٦

تقرير الرؤساء املشاركني لالجتماع التحضريي، والنظر يف املقررات اليت يوصى باعتمادها يف   - ٦
 ملؤمتر األطراف يف بروتوكول االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين

  مونتريال
تقدمي رؤساء املشاركني للجزء التحضريي ويطلب حتت هذا البند من جدول األعمال إىل ال  - ٣٧

تقرير إىل األطراف عن التقدم الذي مت إحرازه يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسائل الفنية 
  .املوضوعة على جدول األعمال

انعقاد كل من االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع احلادي  مكانتاريخ و  - ٧
  والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال

سيتم إبالغ األطراف بأي معلومات فيما يتعلق باملكان احملتمل أن يعقد فيه االجتماع احلادي   - ٣٨
وينص النظام . التاسع لألطراف يف اتفاقية فييناوالعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال واالجتماع 

الداخلي الذي حيكم اجتماعات مؤمتر األطراف واجتماعات األطراف على أن تعقد اجتماعات 
األطراف سنوياً وأن جيتمع مؤمتر األطراف مرة كل سنتني وأن تعقد االجتماعات يف السنوات اليت 

وقد قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا، مبوجب . رافجيتمع فيها املؤمتر باالقتران مع اجتماع األط
ومنذ ذلك احلني، ظل يعقد . مرة كل سنتنيمن ، أن جيتمع مرة كل ثالث سنوات بدالً ٢/٨مقرره 

كل اجتماع ثالث لألطراف يف بروتوكول مونتريال باالقتران مع اجتماع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية 
عتادة فإن االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا سوف يعقد ووفقاً لتلك املمارسة امل. فيينا

  .٢٠١١باالقتران مع االجتماع الثالث والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال يف عام 

  مسائل أخرى  - ٨
سيتم يف إطار هذا البند من جدول األعمال تناول أي مسألة موضوعية يتفق على إدراجها   - ٣٩

  ".إقرار جدول األعمال"من جدول األعمال ) ج (٢ حتت البند

  اعتماد مقررات االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا  - ٩
 تقوم األطراف يف اتفاقية فيينا اتمعة يف الدوحة ،وحتت هذا البند من جدول األعمال  - ٤٠

  .ء هذا االجتماعباعتماد املقررات املتصلة باتفاقية فيينا املقرر اختاذها أثنا
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  اعتماد مقررات االجتماع العشرين ملؤمتر األطراف يف بروتوكول مونتريال  - ١٠
 تعتمد األطراف يف بروتوكول مونتريال اتمعة يف ،وحتت هذا البند من جدول األعمال  - ٤١

  .الدوحة املقررات ذات الصلة بربوتوكول مونتريال املقرر اختاذها أثناء هذا االجتماع

اعتماد تقرير االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لألطراف يف   - ١١
  بروتوكول مونتريال

 تعتمد األطراف يف بروتوكول مونتريال ويف اتفاقية فيينا ،وحتت هذا البند من جدول األعمال  - ٤٢
يينا واالجتماع العشرين لألطراف يف تقرير االجتماع املشترك الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ف

  .بروتوكول مونتريال

  اختتام االجتماع  - ١٢
 االجتماع ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠من املتوقع أن خيتتم يف السادسة مساء اجلمعة،   - ٤٣

 .املشترك الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال
____________________  


