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لألطراف في بروتوكول  االجتماع الرابع والعشرون
  مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ١٦ -  ١٢جنيف، 

 جدول األعمال المؤقت

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

 :افتتاح اجلزء التحضريي  - ١

 ؛سويسراممثل (ممثلي) حكومة  اتبيان  (أ)

 .ممثل (ممثلي) برنامج األمم املتحدة للبيئة اتبيان  (ب)

 املسائل التنظيمية:  - ٢

 ؛إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي  (أ)

  تنظيم العمل.  (ب)
  اإلدارية:املسائل   - ٣

  ؛٢٠١٣النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتيال لعام   (أ)
 وميزانيتا الربوتوكول. ربوتوكول مونرتيالللصندوقني االستئمانيني لالتقريران املاليان   (ب)

 من بروتوكول مونرتيال: ٢املسائل املتصلة باإلعفاءات من املادة   - ٤

 ؛٢٠١٣ات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام تعيين  (أ)

 ؛٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعام   (ب)

  احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن؛املسائل املتعلقة ب  (ج)
  استخدامات املواد الوسيطة.  (د)
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  .بدائل املواد املستنفدة لألوزون معلومات إضافية عن  - ٥
  قة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واهليئات الفرعية التابعة له.املسائل اإلجرائية املتعل  - ٦
  أجنبية. أعالماً  ةفعار بحر اقرتاح بشأن التجارة باملواد اخلاضعة للرقابة مع السفن اليت تُ   - ٧
  الكربون. دالتحقيقات يف التباين يف بيانات رابع كلوري  - ٨
  ل.تقيم اآللية املالية لربوتوكول مونرتيا  - ٩

من خالل التحكم يف  ٢٢-اقرتاح بشأن االنتاج النظيف ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  -  ١٠
  االنبعاثات الثانوية.

من أجل تعظيم  اقرتاح بشأن التمويل اإلضايف للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال  - ١١
  الكربون اهليدروكلوية فلورية. الفوائد العائدة على املناخ من تعجيل التخلص من مركبات

  اقرتاح بشأن متويل مرافق االنتاج ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.  - ١٢
  .RC-316c ـاقرتاح بشأن استعراض فريق التقييم العلمي ل  - ١٣
بة للدول اقرتاح بشأن اآلثار املرتتبة على الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة بالنس  - ١٤

  اجلزرية الصغرية النامية فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول مونرتيال.
  .التعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتيال  - ١٥
 مسائل االمتثال وإبالغ البيانات:  -  ١٦

االختالفات بني البيانات املبلغ عنها بشأن الواردات والبيانات املبلغ عنها  بصدداقرتاح   ) أ(
  بشأن الصادرات؛

املوصى واملقررات  لربوتوكول مونرتيال عرض عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال  ) ب(
 والنظر فيهما.اللجنة ا احملالة من 

 مسائل أخرى.  -  ١٧

  )٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦و ١٥الجزء الرفيع المستوى (  - ثانياً 

 افتتاح اجلزء الرفيع املستوى:  - ١

 ؛سويسراحكومة  (ممثلي) ممثل اتبيان  (أ)

 برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ )ممثلي( ممثل اتبيان  (ب)

 ؛العشرين لربوتوكول مونرتيالو االحتفاء بالذكرى اخلامسة   (ج)

 .والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال الثالثبيان رئيس االجتماع   (د)
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 املسائل التنظيمية:  - ٢

 ؛بروتوكول مونرتيالألطراف يف والعشرين ل الرابعانتخاب أعضاء مكتب االجتماع   (أ)

 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛ الرابعاالجتماع إقرار جدول أعمال   (ب)

 تنظيم العمل؛  )ج(

   وثائق تفويض املمثلني.  )د(
 حلماية طبقة األوزون، وبروتوكول مونرتيال وتعديالت الربوتوكول؛ حالة التصديق على اتفاقية فيينا  - ٣

 .حلالة أعماهلا ن مبا يف ذلك آخر التطوراتعروض أفرقة التقييم   - ٤

عن  بروتوكول مونرتياللتنفيذ  رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مقدم منعرض   - ٥
 وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة للصندوق. أعمال اللجنة التنفيذية

 وفود.بيانات رؤساء ال  - ٦

تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى باعتمادها يف االجتماع   - ٧
 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. الرابع

 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. اخلامستاريخ ومكان انعقاد االجتماع   - ٨

 مسائل أخرى.  - ٩

 ن لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.و والعشر  الرابعاالجتماع  اليت يتخذها اتقرر املاعتماد   -  ١٠

 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. الرابعاعتماد تقرير االجتماع   -  ١١

 اختتام االجتماع.  -  ١٢

_________  


