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لألطراف في  االجتماع الرابع والعشرون
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠١٢ مربنوف/تشرين الثاين ١٦ -  ١٢جنيف، 

شروحات جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول 
 مونتريال

  )٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤-١٢الجزء التحضيري (  -أوالً 

  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ١افتتاح الجزء التحضيري (البند   -ألف 
فتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال اجلزء التحضريي يفتتح رئيسا الفريق العامل امل  - ١

يف متام  ،لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
، يف املركز الدويل للمؤمترات، جنيف. ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢العاشرة صباح يوم االثنني، املوافق 

احتفاًال  كان االجتماعتشرين الثاين/نوفمرب يف نفس م ١١بق هذا االجتماع حلقة تدارس يوم األحد ويس
بالعيد اخلامس والعشرين لربوتوكول مونرتيال. ويبدأ تسجيل املشاركني يف متام التاسعة صباح اجلمعة، 

فرتة كافية قبل أمسائهم ، يف مقر االجتماع. وُيشجع املشاركون على تسجيل ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٩
 http://ozone.unep.org or)موقع أمانة األوزون على االنرتنت انعقاد االجتماع عن طريق من موعد

http://www.montreal-protocol.org) ُرجى منهم إحضار حواسيبهم الشخصية إىل االجتماع، الذي لن ، وي
لقيها ممثلو لى أنشطة احتفالية وعلى بيانات يُ تتداول فيه أوراق فعليه. وسوف يشتمل افتتاح االجتماع ع

  حكومة سويسرا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. 
  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ٢المسائل التنظيمية (البند   -باء 
  إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري  -  ١

 ه.قرار على األطراف إل UNEP/OzL.Pro.24/1يف الوثيقة الوارد جدول األعمال املؤقت  ضر عيو   - ٢
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 العمل تنظيم  -  ٢

سوف ينقسم االجتماع إىل مكونني: جزء حتضريي مدته ثالثة أيام، وجزء رفيع املستوى مدته   - ٣
غودى ألكيماد (هولندا) والسيد غازى أودات (األردن) الرئاسة املشرتكة للجزء  السيدةيومان، وسوف تتوىل 

ستوى فسوف يقوده مكتب ختتاره األطراف احلاضرة. وقد ترغب األطراف يف التحضريي، أما اجلزء الرفيع امل
ن ان املشاركالرئيسأن يضع اتسيري عملها يف جلسات عامة وأفرقة اتصال، حسبما يتناسب. ومن املتوقع 

  جدول األعمال هلذا اجلزء. علىاملدرجة  عمالاأل يللجزء التحضريي جدوًال زمنياً تفصيلياً يُغط
  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ٣سائل اإلدارية (البند الم  - جيم
 ٢٠١٣في عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام  النظر  - ١

من املتوقع للجزء التحضريي الجتماع األطراف أن يوصى إىل اجلزء الرفيع املستوي مبشروعات   - ٤
لربوتوكول مونرتيال وكذلك  راء عدم االمتثالمبوجب إججلنة التنفيذ يف  ٢٠١٣لعام عضوية المقررات تقرتح 

اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، وكذلك الرؤساء املشاركني للفريق 
صممة إلحالة أمساء ٢٠١٣العامل املفتوح العضوية لعام 

ُ
. وميكن االطالع على مشروعات املقرتحات امل

قرتحني إىل ا
ُ
 ٢٤قررات املجلزء الرفيع املستوى من االجتماع للنظر فيها على هيئة مشروعات األعضاء امل

 .UNEP/OzL.Pro.24/8الوثيقة  يفثالثاً من الفرع [دال دال] و[جيم جيم]، وباء]،  [باء

  توكول مونتريال وميزانيتا البروتوكولو التقريران الماليان للصندوقين االستئمانيين لبر   -  ٢
. وحتمل وثائق امليزانية والتقارير وميزانياته ربوتوكول مونرتياللالية  التقارير امليفسنويًا  األطراف نظرت  - ٥

على التوايل. ومن املتوقع، مبوجب هذا البند  Add.1و UNEP/OzL.Pro.24/7املالية لالجتماع احلايل الرمزين 
مشروع  أن تُنشئ األطراف جلنة ميزانية أثناء اجلزء التحضريي للتداول، والتوصية بشأنمن جدول األعمال 

 قرار خاص بامليزانية العتماده رمسياً، حسبما يتناسب، أثناء اجلزء الرفيع املستوي.

من جدول األعمال  ٤من بروتوكول مونتريال (البند  ٢المسائل المتصلة باإلعفاءات من المادة   - دال
  المؤقت للجزء التحضيري)

  ٢٠١٣تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام   -  ١
ن املتوقع أن يناقش اجتماع األطراف التعيينات املقدمة من الصني واالحتاد الروسي واخلاصة م  - ٦

ا. وميكن  بإعفاءات االستخدامات الضرورية من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وأن يتخذ مقررًا بشأ
لعامل املفتوح العضوية االطالع على مشروعات املقررات اخلاصة باملسائل ذات الصلة واليت ناقشها الفريق ا

 يف الوثيقةمن الفرع ثانيًا [باء] /٢٤[ألف] و/٢٤أثناء اجتماعه الثاين والثالثني كمشروعي املقررين 
UNEP/OzL.Pro.24/8. 

  ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة لعام   -  ٢
ندا من املتوقع أن يناقش اجتماع األطراف، وأن يتخذ مقررًا بشأن تعيينات كٍل من اسرتاليا، وك  - ٧

والواليات املتحدة األمريكية للحصول على إعفاءات االستخدامات احلرجة من بروميد امليثيل. وجيوز 
الجتماع األطراف أيضًا أن يبحث، وأن يستكمل ُكتيبًا بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة أعده فريق 

 امليثيل التابعة له. التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد
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 سائل المتعلقة بالحجر ومعالجات ما قبل الشحنمال  -  ٣

أثناء االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية مشروع مقرر ناقشت األطراف،   - ٨
ق وشكلت فري بشأن احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن لربوميد امليثيل ُمقدم من االحتاد األورويب وكرواتيا

املقرر، هذا . ومن املتوقع أن تنخرط األطراف يف املزيد من املناقشة ملشروع يف مشروع مقرراتصال للنظر 
ثانيًا من الوثيقة  الفرع /[جيم] يف٢٤رر مشروع املقيف صورة الذي ميكن االطالع عليه 

UNEP/OzL.Pro.24/8. 

  استخدامات المواد الوسيطة  -  ٤
فريق اتصال لبحث مشروع  ، أثناء االجتماع الثاين والثالثنيالعضوية شكل الفريق العامل املفتوح  - ٩

بشأن استخدام املواد املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة. وميكن ُمقرتح ُمقدم من االحتاد األورويب، وكرواتيا 
قرتح املنبثق عن فريق االتصال، الذي وافق الفريق العامل على إحالته

ُ
االجتماع  إىل االطالع على مشروع امل

ثانيًا من الوثيقة  الفرع/[دال] يف ٢٤كمشروع مقرر الرابع والعشرين لألطراف ملواصلة مناقشته،  
UNEP/OzL.Pro.24/8. 

من جدول األعمال المؤقت للجزء  ٥معلومات إضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون (البند   - هاء
 التحضيري)

فريق اتصال لبحث عمل فريق ، أثناء االجتماع الثاين والثالثني العضويةشكل الفريق العامل املفتوح   -  ١٠
بشأن املعلومات اإلضافية عن التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ومشروع مقرتح مقدم من الواليات املتحدة 

ق الفريق العامل على بدائل املواد املستنفدة لألوزون. أما مشروع املقرتح املنبثق عن فريق االتصال، الذي واف
إحالته إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ملواصلة حبثه، فيمكن اإلطالع عليه يف صورة مشروع املقرر 

 .UNEP/OzL.Pro.24/8ثانياً من الوثيقة  الفرع/[هاء] يف ٢٤
 ٦عية التابعة له (البند المسائل اإلجرائية المتعلقة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والهيئات الفر   -  واو

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري)

إىل عرض من فريق ، أثناء االجتماع الثاين والثالثني استمع الفريق العامل املفتوح العضوية  -  ١١
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن مقرتحات ذات صلة بتسيري أعمال الفريق. ويف أعقاب ذلك العرض، 

ق العامل فريق اتصال لبحث عمل الفريق ولبحث مشروع مقرتح ُمقدم من الواليات املتحدة شكل الفري
، واملبادئ التوجيهية بشأن تعيني الرؤساء املشاركني للفريق، وإعادة النظر يف للتنحيبشأن املبادئ التوجيهية 

تصاصات الفريق وجلان اخليارات عدد أعضاء كل هيئة من اهليئات الفرعية التابعة للفريق واستكمال اخ
وميكن االطالع على مشروع املقرتح املنبثق عن فريق االتصال،  .التقنية التابعة له، واهليئات الفرعية املؤقتة

الذي وافق الفريق العامل على إحالته إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ملواصلة مناقشته، يف صورة 
 .UNEP/OzL.Pro.24/8ثانياً من الوثيقة  فرعال/[واو] يف ٢٤مشروع املقرر 
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من  ٧اقتراح بشأن التجارة بالمواد الخاضعة للرقابة مع السفن التي تُبحر رافعة أعالمًا أجنبية (البند   -  زاي
 جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري)

ق اتصال لكي يبحث فري، أثناء االجتماع الثاين والثالثني شكل الفريق العامل املفتوح العضوية  -  ١٢
مشروع مقرتح ُمقدم من االحتاد األورويب بشأن مسائل تتعلق بالتجارة يف املواد اخلاضعة للرقابة مع السفن 

رافعة أعالمًا أجنبية. أما مشروع االقرتاح املنبثق عن فريق االتصال، الذي وافق الفريق العامل على اليت تُبحر 
مشروع يف صورة لألطراف ملواصلة مناقشته، فيمكن االطالع عليه  إحالته إىل االجتماع الرابع والعشرين

 .UNEP/OzL.Pro.24/8من الوثيقة  ثانياً  الفرع/[زاي] يف ٢٤املقرر 

من جدول األعمال المؤقت للجزء  ٨التحقيقات في التباين في بيانات رابع كلوريد الكربون (البند   - حاء
  التحضيري)

ع لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف أن يستمع إىل استكمال من أفرقة ، يُتوق٢٣/٨وطبقاً للمقرر   -  ١٣
التقييم بشأن األسباب احملتملة ألوجه التباين اليت مت حتديدها يف تقديرات هبوط وصعود حجم تركيزات رابع  

 كلوريد الكربون يف الغالف اجلوي.
 ول األعمال المؤقت للجزء التحضيري)من جد ٩تقييم اآللية المالية لبروتوكول مونتريال (البند   - طاء

، حبث الفريق العامل املفتوح العضوية أثناء اجتماعه الثاين والثالثني املشروع ٢٢/٢مبوجب املقرر   -  ١٤
النهائي للتقييم املستقل لآللية املالية، ووافق على عملية االنتهاء منها، واليت تشمل تقدمي التعليقات الواردة 

. ومن املتوقع الجتماع األطراف أن ICFالدولية  ك التعليقات من جانب املؤسسةمن األطراف، وحبث تل
توصيات، إن وجدت، يود أن ُحييلها إىل اجلزء الرفيع  يالنهائي وأن ينظر يف أ يمييناقش التقرير التقي

 املستوى من اجتماع األطراف.

من خالل التحكم في  ٢٢ - ياقتراح بشأن اإلنتاج النظيف لمركب الكربون الهيدروكلورفلور   - ياء
 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ١٠االنبعاثات الثانوية (البند 

فريق اتصال لبحث مشروع ، أثناء االجتماع الثاين والثالثني شكل الفريق العامل املفتوح العضوية  -  ١٥
، والسنغال، والواليات املتحدة فاسو، وكندا، وُجزر الُقمر، ومصر، واملكسيك مقرتح مقدم من جانب بوركينا

من خالل التحكم يف االنبعاثات  ٢٢  - ياألمريكية بشأن اإلنتاج النظيف ملركب الكربون اهليدروكلورى فلور 
الثانوية. أما مشروع املقرتح املنبثق عن فريق االتصال، والذي وافق الفريق العامل على إحالته إىل االجتماع 

 الفرع/[حاء] يف ٢٤مشروع املقرر يف صورة اصلة مناقشته فيمكن االطالع عليه الرابع والعشرين لألطراف ملو 
 .UNEP/OzL.Pro.24/8من الوثيقة  ثانياً 

اقتراح بشأن التمويل اإلضافي للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال من أجل تعظيم   - كاف
الفوائد العائدة على المناخ من تعجيل التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية 

  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ١١(البند 
مشروع ُمقرر  االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، أثناء ناقشت األطراف  -  ١٦

ُمقدم من سويسرا بشأن التمويل اإلضايف للصندوق املتعدد األطراف لتعظيم الفوائد العائدة على املناخ من 
 تعجيل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ومن املتوقع أن تواصل األطراف

ا بشأن مشروع املقرر الذي ميكن االطالع عليه  ثانياً  الفرع/[طاء] يف ٢٤ملقرر امشروع يف صورة مداوال
  .UNEP/OzL.Pro.24/8الوثيقة  من
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من جدول األعمال  ١٢اقتراح بشأن تمويل مرافق إنتاج مركبات الكربون الهيدرو كلوروفلورية (البند   - الم
  المؤقت للجزء التحضيري)

ت اهلند يف االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية مشروع مقرر بشأن قيام طرح  -  ١٧
كلورو فلورية. ومن املتوقع أن تواصل  الصندوق املتعدد األطراف بتمويل مرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدرو
ا بشأن مشروع املقرر الذي ميكن االطالع عليه  ] يف م[ال/٢٤مشروع املقرر  يف صورةاألطراف مداوال

  .UNEP/OzL.Pro.24/8الوثيقة 
من جدول األعمال المؤقت  ١٣البند ( RC-316c مادةل اقتراح بشأن استعراض فريق التقييم العلمي  - ميم

  للجزء التحضيري)
األطراف يف االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية مشروع مقرر مقدم  تناقش  -  ١٨
واالحتاد األورويب يدعو فريق التقييم  األمريكية ن أسرتاليا وكندا والنرويج وسويسرا والواليات املتحدةم

، وهي مادة مت RC-316cقدرات استنفاد األوزون وقدرات إحداث االحرتار العاملي ملادة ستعراض ال العلمي
ا مادة مستنفدة ل حتديدها حديثاً  م بشأن مشروعواصل تألوزون. ومن املتوقع أن إ  ذلك األطراف مداوال

 يف الوثيقةمن الفرع ثانيًا ] اء[ي/٢٤مشروع املقرر  يف صورةاملقرر الذي ميكن االطالع عليه 
UNEP/OzL.Pro.24/8.  

اقتراح بشأن اآلثار المترتبة على الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة بالنسبة   - نون
من جدول األعمال  ١٤يما يتعلق بتنفيذ بروتوكول مونتريال (البند للدول الجزرية الصغيرة النامية ف

  المؤقت للجزء التحضيري)
يف االجتماع الثاين والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية مشروع مقرر مقدم األطراف  تناقش  -  ١٩

ر األمم املتحدة للتنمية وثيقة اخلتامية ملؤمتعلى الداد وتوباغو بشأن اآلثار املرتتبة ييا وترينسمن سانت لو 
واصل تبتنفيذ بروتوكول مونرتيال. ومن املتوقع أن فيما يتعلق  لدول اجلزرية الصغرية الناميةبالنسبة لاملستدامة 

] يف اف[ك/٢٤مشروع املقرر  يف صورةبشأن مشروع املقرر الذي ميكن االطالع عليه  ااألطراف مداوال
  .UNEP/OzL.Pro.24/8 من الوثيقة اً الفرع ثاني

من جدول األعمال المؤقت للجزء  ١٥(البند  التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال  - ين س
  التحضيري)

واليات  اتماية طبقة األوزون، قدمت حكومحلمن اتفاقية فيينا  ٩من املادة  ٢للفقرة  وفقاً   -  ٢٠
مركبات  خضاعاقرتاحات بتعديل بروتوكول مونرتيال إليات املتحدة الميكرونيزيا املوحدة وكندا واملكسيك والو 

. وميكن االطالع على هذه االقرتاحات يف الوثيقتني للرقابة فلوريةية كلور  الكربون اهليدرو
UNEP/OzL.Pro.24/5 وUNEP/OzL.Pro.24/6 .على التوايل  
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  لجزء التحضيري)من جدول األعمال المؤقت ل ١٦(البند  مسائل االمتثال وإبالغ البيانات  - عين
اقتراح بصدد االختالفات بين البيانات المبلغ عنها بشأن الواردات والبيانات المبلغ عنها بشأن   -  ١

  الصادرات
شكل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين والثالثني فريق اتصال للنظر يف مشروع   -  ٢١

بيانات املبلغ عنها بشأن الواردات والبيانات املبلغ عنها اقرتاح بشأن املسائل املتصلة باالختالفات بني ال
بشأن الصادرات. وميكن االطالع على مشروع االقرتاح الناتج عن فريق االتصال، والذي وافق الفريق العامل 

] يف يم[م/٢٤مشروع املقرر  يف صورةعلى إحالته إىل االجتماع الرابع والعشرين ملؤمتر األطراف ملناقشته، 
  .UNEP/OzL.Pro.24/8 من الوثيقة اً ثانيالفرع 

عرض عمل لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال والمقررات الموصى بها   -  ٢
  المحالة من اللجنة والنظر فيهما

 من املتوقع أن يبلغ رئيس اللجنة التنفيذية عن حالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال  -  ٢٢
 عساتواألربعني وال الثامنوالتعديالت على الربوتوكول، باإلضافة إىل املسائل اليت مت نظرها يف االجتماعني 

[ألف ألف] /٢٤واألربعني للجنة. ومثة مشروع مقرر يسجل حالة التصديقات مدرج بوصفه مشروع املقرر 
يف اليوم الثاين من اجلزء  ع على األطراف. ومن املتوقع أن توز UNEP/OzL.Pro.24/8من الوثيقة  اً يف الفرع ثالث

ع مقررات ناجتة عن اجتماعات اللجنة. ومن املتوقع يالتحضريي أي مقرتحات متعلقة باالمتثال بشأن مشار 
إىل اجلزء الرفيع املستوى حبسب مقتضى  اتقدم بتوصياتنظر األطراف يف املسائل ذات الصلة وأن تأن 

  احلال.
  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ١٧ مسائل أخرى (البند  - فاء

  جدول األعمال. إقرارنظر األطراف، مبوجب هذا البند، يف املسائل األخرى اليت اتفق عليها عند ت  -  ٢٣
  )٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦و ١٥الجزء الرفيع المستوى (  -  ثانياً 
  مال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)من جدول األع ١(البند  افتتاح الجزء الرفيع المستوى  - ألف

يال فتتح اجلزء الرفيع املستوى لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرت املقرر أن يمن   -  ٢٤
  تشرين الثاين/نوفمرب. ١٥من صباح يوم  ٠٠/١٠ يف الساعة

  بيانات ممثل (ممثلي) حكومة سويسرا  -  ١
  م المتحدة للبيئةبيانات ممثل (ممثلي) برنامج األم  -  ٢
  االحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول مونتريال  -  ٣
  بيان رئيس االجتماع الثالث والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  -  ٤

ورئيس االجتماع  للبيئة األمم املتحدةبرنامج حكومة سويسرا و  يممثلمن بيانات افتتاحية  وتقدم  -  ٢٥
  الثالث والعشرين لألطراف.



UNEP/OzL.Pro.24/1/Add.1  

7 

  من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى) ٢سائل التنظيمية (البند الم  - باء
  انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  -  ١

من النظام الداخلي، جيب على األطراف انتخاب رئيس وثالثة نواب للرئيس  ٢١للمادة  وفقاً   -  ٢٦
موعة البلدان األفريقية االجتماع الثالث والعشرين لألطراف، يف حني عمل ممثل ومقرر. وقد ترأس ممثل جمل

عليه  تملبدأ التناوب اإلقليمي الذي اتفق . واتباعاً لطرف من جمموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرى مقرراً 
لالجتماع  األطراف انتخاب ممثل لطرف من جمموعة بلدان آسيا واحمليط اهلادئ رئيساً  توداألطراف، فقد 

 األطراف أيضاً  تود. وقد الرابع والعشرين لألطراف وانتخاب ممثل لطرف من جمموعة البلدان األفريقية مقرراً 
أخرى وجمموعة  دولأوروبا الغربية و  دولانتخاب ثالثة نواب رئيس إضافيني، واحد من كل من جمموعة 

  با الشرقية.بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وجمموعة بلدان أورو 
  إقرار جدول أعمال االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  -  ٢

األطراف إقرار جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى، مبا يف ذلك أي بنود قد تتفق على  تودقد   -  ٢٧
  .‘‘مسائل أخرى’’ ٩إدراجها حتت البند 

  تنظيم العمل  -  ٣
س االجتماع الرابع والعشرين تفاصيل خطة عمل للمساعدة يف تغطية بنود من املتوقع أن يعرض رئي  -  ٢٨

  جدول األعمال.
  وثائق تفويض الممثلين  -  ٤

من النظام الداخلي، تقدم وثائق تفويض املمثلني إىل األمني التنفيذي لالجتماع  ١٨للمادة  وفقاً   -  ٢٩
من النظام الداخلي،  ١٩للمادة  ع. ووفقاً ساعة بعد افتتاح االجتما  ٢٤يتجاوز بقدر اإلمكان  يف موعد ال

  يفحص مسؤولو االجتماع وثائق التفويض ويقدموا تقريرهم عنها إىل األطراف.
 حالة التصديق على اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، وبروتوكول مونتريال وتعديالت البروتوكول  - جيم

  ى)من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستو  ٣(البند 
قوم األطراف باستعراض حالة التصديق على الصكوك املتفق عليها مبوجب نظام األوزون. وميكن ت  -  ٣٠

[ألف ألف] يف الفرع ثالثا من /٢٤االطالع على مشروع مقرر يسجل حالة التصديق بوصفه مشروع املقرر 
  .UNEP/OzL.Pro.24/8الوثيقة 

من جدول األعمال  ٤خر التطورات (البند آذلك  بما في ،عروض أفرقة التقييم لحالة أعمالها  - دال
  المؤقت للجزء الرفيع المستوى)

موجزة عن عملها مع الرتكيز على أي تطورات حديثة على وجه  تقدم أفرقة التقييم عروضاً   -  ٣١
  اخلصوص.
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ن عرض مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال ع  - هاء
من  ٥(البند  أعمال اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق

 جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)

تقرير اللجنة التنفيذية إىل األطراف على  اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطرافيقدم رئيس   -  ٣٢
 .UNEP/OzL.Pro.24/8النحو املعمم يف الوثيقة 

  من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى) ٦بيانات رؤساء الوفود (البند   -  واو
  سيدعى رؤساء الوفود إىل اإلدالء ببيانات.  -  ٣٣

تقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات الموصى باعتمادها في االجتماع   -  زاي
من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع  ٧(البند  طراف في بروتوكول مونتريالالرابع والعشرين لأل

 المستوى)

سيدعى الرئيسان املشاركان للجزء الرفيع املستوى إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملقق يف الوصول إىل   -  ٣٤
  توافق آراء حول املسائل املوضوعية يف جدول األعمال.

من جدول  ٨(البند  جتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالتاريخ ومكان انعقاد اال  - حاء
  األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)

ستزود األطراف بأي معلومات متاحة بشأن املكان احملتمل النعقاد االجتماع اخلامس والعشرين   -  ٣٥
  لألطراف.

  زء الرفيع المستوى)من جدول األعمال المؤقت للج ٩(البند  مسائل أخرى  -  طاء
تفاق على إدراجها يف جدول األعمال مبوجب سيتم تناول أي مسائل موضوعية إضافية يتم اال  -  ٣٦

  ، حتت هذا البند من جدول األعمال.‘‘إقرار جدول األعمال’’(ب)  ٢البند 
 ١٠(البند  يالاعتماد المقررات التي يتخذها االجتماع الرابع والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتر   - ياء

  من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)
  ستعتمد األطراف املقررات املتخذة يف االجتماع الراهن.  -  ٣٧

من جدول  ١١(البند  اعتماد تقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  - كاف
  األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)

  األطراف تقرير االجتماع.ستعتمد   -  ٣٨
  من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى) ١٢اختتام االجتماع (البند   - الم

 ١٦تتم االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف الساعة السادسة من مساء اجلمعة أن خيمن املتوقع   -  ٣٩
  .٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب 

_________  


