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ألطراف في اتفاقية االجتماع العاشر لمؤتمر ا
  فيينا لحماية طبقة األوزون

والعشرون لألطراف في السادس االجتماع 
روتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة ب

  لطبقة األوزون
  ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٢١-١٧، باريس

  جدول األعمال المؤقت
  )٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩-١٧الجزء التحضيري (  -أوًال 

 :افتتاح اجلزء التحضريي  - ١

 ؛فرنسابيان ممثل (ممثلي) حكومة   (أ)

 .رنامج األمم املتحدة للبيئةبيان ممثل (ممثلي) ب  (ب)

 املسائل التنظيمية:  - ٢

 إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛  (أ)

 تنظيم العمل.  (ب)

 املسائل املشرتكة بني اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال:  - ٣

، وميزانيتا لصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتياللالتقريران املاليان   ) أ(
  ؛وقنيالصند

 متديد أجلي الصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال؛  ) ب(

 .على بروتوكول مونرتيالعلى تعديل بيجني حالة التصديق   )ج(

 املسائل املتعلقة بربوتوكول مونرتيال:  - ٤

 جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال:  (أ)

التابعة لفريق  ،لي الصادر عن فرقة العمل املعنية بتجديد املواردالتقرير التكمي  ‘١’
  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛
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 ؛٢٠١٧- ٢٠١٥للفرتة من  آلية سعر الصرف الثابت متديد أجل  ‘٢’

 من بروتوكول مونرتيال: ٢املسائل املتصلة باإلعفاءات من املادة   (ب)

 ؛٢٠١٦و ٢٠١٥لعامي  تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية  ‘١’

  ؛٢٠١٦و ٢٠١٥تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي   ‘٢’
املختربية فيما خيص االستخدامات للمواد اخلاضعة للرقابة اإلعفاء الشامل   ‘٣’

  والتحليلية؛
 ؛ةاملعاد تدويرها أو املستخلصتوفر اهلالونات املستعادة أو   (ج)

 ؛واملواد البديلة ركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةتدابري لتيسري رصد اإلجتار يف م  (د)

  ؛اإلطالقات ونواتج التحلل وفرص خفض إطالقات املواد املستنفدة لألوزون  )ه(
  :ببدائل املواد املستنفدة لألوزوناملسائل املتعلقة   (و)

التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن بدائل املواد   ‘١’
  ؛)(ج) -(أ)  ١الفرعية  ات، الفقر ٢٥/٥(املقرر  املستنفدة لألوزون

لتعزيز  ١٩/٦من املقرر  ٩املعلومات املقدمة من األطراف عن تنفيذها للفقرة   ‘٢’
ىن من اآلثار البيئية احلد األدإىل االنتقال من املواد املستنفدة لألوزون مبا يقلل 

 ؛)٣، الفقرة ٢٥/٥(املقرر 

  ؛التعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتيال  (ز)
إعادة ترشيح وإعادة تعيني الرئيسني املشاركني وأعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم   (ح)

 االقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له؛

 :٢٠١٥يال لعام النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرت   (ط)

 أعضاء جلنة التنفيذ؛  ‘١’

 ؛تعدد األطرافاملالتنفيذية للصندوق أعضاء اللجنة   ‘٢’

 الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية؛  ‘٣’

  مسائل االمتثال واإلبالغ اليت تنظر فيها جلنة التنفيذ.  )ي(
 :املسائل املتعلقة باتفاقية فيينا  - ٥

 ملديري حبوث األوزون لدى األطراف يف اتفاقية فيينا؛تاسع تقرير االجتماع ال  (أ)

حالة الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة   (ب)
 باتفاقية فيينا.

 مسائل أخرى.  - ٦
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  )٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢١و ٢٠الجزء الرفيع المستوى (  - ثانياً 

 ح اجلزء الرفيع املستوى:افتتا   -١

 ؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا؛مل تاسعاالجتماع البيان رئيس   )أ(

  .والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيالامس بيان رئيس االجتماع اخل  )ب(
 برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ )ممثلي( ممثل بيان  (ج)

 املسائل التنظيمية:  - ٢

 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا؛ عاشرتماع الانتخاب أعضاء مكتب االج  (أ)

 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛سادس الانتخاب أعضاء مكتب االجتماع   (ب)

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  عاشرإقرار جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع ال  (ج)
 وكول مونرتيال؛والعشرين لألطراف يف بروتسادس فيينا واالجتماع ال

 تنظيم العمل؛  (د)

  وثائق تفويض املمثلني.  )ه(

من التقييمات اليت جتريها كل  ٢٠١٤عام التقييم الذي أجرته بشأن حالة عروض أفرقة التقييم   - ٣
 .واملسائل الناشئة ،أربع سنوات

 التنفيذية.رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف عن أعمال اللجنة  مقدم منعرض   - ٤

 .واملناقشات بشأن املواضيع الرئيسية بيانات رؤساء الوفود  - ٥

تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى باعتمادها يف االجتماع   - ٦
والعشرين لألطراف يف بروتوكول سادس ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العاشر ال

 مونرتيال.

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع ادي عشر احلتاريخ ومكان انعقاد كل من االجتماع   - ٧
 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.سابع ال

 مسائل أخرى.  - ٨

 .عاشراعتماد املقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه ال  - ٩

 ن لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.و والعشر سادس االجتماع ال اليت يتخذها قرراتاملاعتماد   -  ١٠

والعشرين سادس ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع ال عاشراعتماد تقرير االجتماع ال  -  ١١
 لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.

 اختتام االجتماع.  -  ١٢
_________  


