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 المتحدة للبیئة

  

لثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة فیینا الجتماع اا
 لحما�ة طبقة األوزون، الجزء الثاني

 2021تشر�ن األول/أكتو�ر  29-23اإلنترنت، عبر 

االجتمــاع الثــالــث والثالثون لألطراف في بروتو�ول مونتر�ــال 
 �شأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون 

 2021تشر�ن األول/أكتو�ر  29-23عبر اإلنترنت، 

 جدول األعمال المؤقت

 )2021تشر�ن األول/أكتو�ر  29-23الجزء التحضیري ( -أوالً 

 افتتاح الجزء التحضیري: بیان ممثل برنامج األمم المتحدة للبیئة. -1

 المسائل التنظیمیة: -2

 إقرار جدول أعمال الجزء التحضیري؛ (أ)

 تنظیم العمل. (ب)

 ین.التقر�ران المالیان للصندوقین االستئمانیین التفاقیة فیینا و�روتو�ول مونتر�ال، ومیزانیتا الصندوق -3

 المسائل المتعلقة ببروتو�ول مونتر�ال: -4

 ؛2023-2021تجدید موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفیذ بروتو�ول مونتر�ال للفترة  )أ(

 )؛11-االنبعاثات غیر المتوقعة من ثالث فلور�د المیثان (مر�ب الكر�ون الكلوروفلوري  )ب(

الخاضعة للرقا�ة في الغالف الجوي وخیارات تحدید الثغرات في التغطیة العالمیة لرصد المواد  )ج(
 )؛8، الفقرة 31/3تعز�ز هذا الرصد (المقرر 

 ؛2023و 2022الترشیحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الحرج لبرومید المیثیل للعامین  )د(

 ي واالقتصادي؛ولوجنكالتغییرات في عضو�ة فر�ق التقییم الت )ه(

 نة التنفیذ؛مسائل االمتثال واإلبالغ التي تنظر فیها لج )و(

التكنولوجیا التي تتسم �الكفاءة في استخدام الطاقة و�القدرة المنخفضة على إحداث االحترار  )ز(
 العالمي؛

 :2022النظر في عضو�ة هیئات بروتو�ول مونتر�ال لعام  )ح(

 عضو�ة لجنة التنفیذ؛ ‘1’

 عضو�ة اللجنة التنفیذ�ة للصندوق المتعدد األطراف؛ ‘2’
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 للفر�ق العامل المفتوح العضو�ة.الرئیسان المشار�ان  ‘3’

 المسائل المتعلقة �اتفاقیة فیینا: -5

 تقر�ر االجتماع الحادي عشر لمدیري �حوث األوزون لألطراف في اتفاقیة فیینا؛ )أ(

حالة الصندوق االستئماني العام لتمو�ل األنشطة الخاصة �البحوث وعملیات الرصد المنتظمة ذات  )ب(
 الصلة �اتفاقیة فیینا.

 مسائل أخرى. -6

 )2021تشر�ن األول/أكتو�ر  29الجزء الرفیع المستوى ( -ثانیاً 

 افتتاح الجزء الرفیع المستوى:  -1

 بیان رئیس االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة فیینا؛  )أ(

 بیان رئیس االجتماع الثاني والثالثین لألطراف في بروتو�ول مونتر�ال؛ )ب(

 المتحدة للبیئة.بیان ممثل برنامج األمم  )ج(

 المسائل التنظیمیة:  -2

 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الثالث والثالثین لألطراف في بروتو�ول مونتر�ال؛ )أ(

 إقرار جدول أعمال الجزء الرفیع المستوى؛ )ب(

 تنظیم العمل؛ )ج(

 وثائق تفو�ض الممثلین. )د(

 عروض أفرقة التقییم �شأن حالة أعمالها. -3

التنفیذ�ة للصندوق المتعدد األطراف لتنفیذ بروتو�ول مونتر�ال عن أعمال اللجنة تقر�ر رئیس اللجنة  -4
 التنفیذ�ة.

تقر�ر الرئیسین المشار�ین للجزء التحضیري والنظر في المقررات التي یوصى أن �عتمدها مؤتمر األطراف  -5
ثین لألطراف في بروتو�ول في اتفاقیة فیینا في اجتماعه الثاني عشر (الجزء الثاني) واالجتماع الثالث والثال

 مونتر�ال.

موعد ومكان انعقاد االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة فیینا واالجتماع الرا�ع والثالثین  -6
 لألطراف في بروتو�ول مونتر�ال.

 مسائل أخرى. -7

 الجزء الثاني).اعتماد المقررات التي یتخذها مؤتمر األطراف في اتفاقیة فیینا في اجتماعه الثاني عشر ( -8

 اعتماد المقررات التي یتخذها االجتماع الثالث والثالثون لألطراف في بروتو�ول مونتر�ال. -9

اعتماد تقر�ر االجتماع الثاني عشر (الجزء الثاني) لمؤتمر األطراف في اتفاقیة فیینا واالجتماع الثالث  -10
 والثالثین لألطراف في بروتو�ول مونتر�ال.

 االجتماع.اختتام  -11
_______________ 
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