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لألطراف في  والعشرون الخامساالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠١٣ أكتوبر/األولتشرين  ٢٥ - ٢١، بانكوك

 جدول األعمال المؤقت

  )٢٠١٣ر أكتوب/األولتشرين  ٢٣ - ٢١الجزء التحضيري (  -أوًال 

 :افتتاح اجلزء التحضريي  - ١

 ؛تايلندممثل (ممثلي) حكومة  اتبيان  (أ)

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

 املسائل التنظيمية:  - ٢

 ي؛إقرار جدول أعمال اجلزء التحضري   (أ)

  تنظيم العمل.  (ب)
  املسائل اإلدارية:  - ٣

  ؛ ٢٠١٤النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتيال لعام   (أ)  
  وميزانيتا الربوتوكول. ربوتوكول مونرتيالللصندوقني االستئمانيني لالتقريران املاليان   (ب)  

  نرتيال:من بروتوكول مو طاء  ٢ - ألف  ٢اد و املسائل املتصلة باإلعفاءات من امل  - ٤
  ؛٢٠١٥وعام  ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام   (أ)

  ؛٢٠١٥وعام  ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعام   (ب)
  ؛ربوميد امليثيلاالستخدامات احلرجة لدليل تعيينات   (ج)
  اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع.استخدامات املواد   (د)
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بدائل املواد  ضافية عناإلعلومات ريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن املالتقرير النهائي لف  - ٥
  .املستنفدة لألوزون

  :املتعلقة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التنظيميةاملسائل   - ٦
  وتنظيمه؛ الفريقعمل   (أ)

  حالة العضوية يف الفريق ويف جلان اخليارات التقنية التابعة له.  (ب)
  املسائل املتصلة بالتمويل:  - ٧

من أجل تعظيم  التمويل اإلضايف للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال  (أ)
  بات الكربون اهليدروكلوية فلورية؛الفوائد العائدة على املناخ من تعجيل التخلص من مرك

  ات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛نتاج ملركبمتويل مرافق اإل  (ب)
اختصاصات لدراسة جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال   (ج)

  .٢٠١٧ -  ٢٠١٥للفرتة 
  .فيما يتعلق بالدول اجلزرية الصغرية النامية تنفيذ بروتوكول مونرتيال  - ٨
  والتحقق منه.لدى الصندوق املتعدد األطراف تنسيق مؤشر تأثري املناخ   - ٩

  .التعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتيال  -  ١٠
عرض عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم : املسائل املتعلقة باالمتثال واالبالغ عن البيانات  -  ١١

ا احملالة من واملقررات  لربوتوكول مونرتيال االمتثال   والنظر فيهما.اللجنة املوصى 
 مسائل أخرى.  -  ١٢

  )٢٠١٣ أكتوبر/األولتشرين  ٢٥و ٢٤ستوى (الجزء الرفيع الم  - ثانياً 

  افتتاح اجلزء الرفيع املستوى:  - ١
  ؛تايلندحكومة  (ممثلي) ممثل اتبيان  (أ)

  برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ )ممثلي( ممثل اتبيان  (ب)
 .والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال الرابعبيان رئيس االجتماع   (ج)

  املسائل التنظيمية:  - ٢
  ؛بروتوكول مونرتيالألطراف يف والعشرين ل اخلامسانتخاب أعضاء مكتب االجتماع   أ)(

  والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛ اخلامساالجتماع إقرار جدول أعمال   (ب)
  تنظيم العمل؛  )ج(
   وثائق تفويض املمثلني.  )د(
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  وتوكول مونرتيال وتعديالت الربوتوكول؛حلماية طبقة األوزون، وبر  حالة التصديق على اتفاقية فيينا  - ٣
  .مبا يف ذلك آخر التطورات ،حلالة أعماهلاعروض أفرقة التقييم   - ٤
عن  لتنفيذ بروتوكول مونرتيال رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مقدم منعرض   - ٥

  نفذة للصندوق.وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت امل أعمال اللجنة التنفيذية
  بيانات رؤساء الوفود.  - ٦
تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى باعتمادها يف االجتماع   - ٧

  والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. اخلامس
  والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. سداسالتاريخ ومكان انعقاد االجتماع   - ٨
  مسائل أخرى.  - ٩

  ن لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.و والعشر  اخلامساالجتماع  اليت يتخذها قرراتاملاعتماد   -  ١٠
  والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. اخلامساعتماد تقرير االجتماع   -  ١١
  اختتام االجتماع.  -  ١٢

_____________  


