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األطراف في اتفاقية االجتماع الثاني عشر لمؤتمر 

  الجزء األول فيينا لحماية طبقة األوزون

  *2020تشرين الثاني/نوفمبر  27–23

االجتماع الثاني والثالثون لألطراف في بروتوكول 

  مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  *2020تشرين الثاني/نوفمبر 72–23

  جدول األعمال المؤقت

 )2020تشرين الثاني/نوفمبر  26-23الجزء التحضيري (  -أوالً 

 افتتاح الجزء التحضيري: بيان (بيانات) ممثل (ممثلي) برنامج األمم المتحدة للبيئة.  -1

 المسائل التنظيمية:  -2

 إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري؛  (أ)

 تنظيم العمل.  (ب)

 ا الصندوقين.كول مونتريال، وميزانيتالتقريران الماليان للصندوقين االستئمانيين التفاقية فيينا وبروتو  -3

 المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال:  -4

  تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال؛  (أ)

  ؛2022و 2021الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الحرج لبروميد الميثيل للعامين   (ب)

 :2021ل مونتريال لعام النظر في عضوية هيئات بروتوكو  (ج)

 عضوية لجنة التنفيذ؛  ‘1’

 عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف؛  ‘2’

  الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية؛  ‘3’

  ؛النظر في عضوية أفرقة التقييم  (د)

  .مسائل االمتثال واإلبالغ التي تنظر فيها لجنة التنفيذ  (هـ)

  .أخرىمسائل   -5

                                                           
 سيُؤكَّد مكان االجتماع وطريقة عقده في وقت الحق.  *
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 )2020تشرين الثاني/نوفمبر  27الجزء الرفيع المستوى (  -ثانياً 

 افتتاح الجزء الرفيع المستوى:  -1

 بيان رئيس االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا؛  (أ)

  بيان رئيس االجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال؛  (ب)

  .ل (ممثلي) برنامج األمم المتحدة للبيئة(بيانات) ممث بيان  (ج)

 المسائل التنظيمية:  -2

 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا؛  (أ)

 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الثاني والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال؛  (ب)

 إقرار جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى؛  (ج)

 تنظيم العمل؛  (د)

  وثائق تفويض الممثلين.  (ه)

 عروض أفرقة التقييم بشأن حالة أعمالها.  -3

  عرض يقدمه رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف عن أعمال اللجنة التنفيذية.  -4

ؤتمر تقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات التي يوصى أن يعتمدها م  -5

األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه الثاني عشر واالجتماع الثاني والثالثين لألطراف في بروتوكول 

 مونتريال.

موعد ومكان انعقاد الدورة المستأنفة لكل من االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا   -6

  تريال.واالجتماع الثالث والثالثين لألطراف في بروتوكول مون

 مسائل أخرى.   - 7

 اعتماد المقررات التي يتخذها مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه الثاني عشر. -8

 اعتماد المقررات التي يتخذها االجتماع الثاني والثالثون لألطراف في بروتوكول مونتريال.  -9

اتفاقية فيينا واالجتماع الثاني والثالثين لألطراف اعتماد تقرير االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في   -10

  في بروتوكول مونتريال.

  اختتام االجتماع.  -11
_____________  


