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لألطراف في  والعشرون السابعاالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 2015 نوفمرب/الثاينتشرين  5 - 1 اإلمارات العربية املتحدة، ،ديب

 جدول األعمال المؤقت

  (2015 نوفمبر/الثانيتشرين  3 - 1الجزء التحضيري ) -أواًل 

 :افتتاح اجلزء التحضريي - 1

 ؛مارات العربية املتحدةاإلممثل )ممثلي( حكومة  اتبيان )أ(

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

 نظيمية:املسائل الت - 2

 إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛ )أ(

 تنظيم العمل. )ب(
 املسائل اإلدارية: - 3

 ؛ 2016النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتيال لعام  )أ(
 ت الربوتوكول.اوميزاني ربوتوكول مونرتيالللصندوق االستئماين لالتقرير املايل  )ب(

 من بروتوكول مونرتيال:طاء  2 -ألف  2اد و املسائل املتصلة باإلعفاءات من امل - 4
 ؛2016تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام  )أ(

  .2017وعام  2016تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعام  )ب(
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 :بدائل املواد املستنفدة لألوزونب املسائل املتصلة - 5
اجملموعة الكاملة من بدائل املواد املستنفدة  تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن )أ(

 ؛)ج((-)أ( 1، الفقرات الفرعية 26/9لألوزون )املقرر 
)املقرر  19/6من املقرر  9املعلومات املستكملة املقدمة من األطراف عن تنفيذها الفقرة  )ب(

 .(3، الفقرة 26/9
 .العامل املفتوح العضوية نتائج االجتماع السادس والثالثني املستأنف الجتماع الفريق - 6
 التعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتيال. - 7
 19/6كلورية فلورية )املقرر و ة بالتخلص التدرجيي التام من مركبات الكربون اهليدر قلعاملسائل املت - 8

 .((14-12الفقرات )
 اليت تصدر كل أربع سنوات عن أفرقة التقييم. 2018اجملاالت احملتملة للرتكيز عليها يف تقارير عام  - 9

 عرض عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال: املسائل املتعلقة باالمتثال واالبالغ عن البيانات - 10
 النظر فيهما.و اللجنة املوصى هبا احملالة من واملقررات  لربوتوكول مونرتيال

 مسائل أخرى. - 11

  (2015 نوفمبر/الثانيتشرين  5و 4الجزء الرفيع المستوى ) -ثانياً 

 افتتاح اجلزء الرفيع املستوى: - 1
 ؛مارات العربية املتحدةاإلحكومة  )ممثلي( ممثل اتبيان )أ(

 برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ (ممثلي) ممثل اتبيان )ب(
 .والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال السادسع بيان رئيس االجتما  )ج(

 املسائل التنظيمية: - 2
 ؛بروتوكول مونرتيالألطراف يف والعشرين ل السابعانتخاب أعضاء مكتب االجتماع  )أ(

والعشرين لألطراف يف بروتوكول  السابعالجتماع اجلزء الرفيع املستوى لإقرار جدول أعمال  )ب(
 مونرتيال؛

 لعمل؛تنظيم ا (ج)
  وثائق تفويض املمثلني. (د)

 .سنوات اليت تصدر كل أربع 2014عام  لتقييماتبشأن جتميعهم عروض أفرقة التقييم  - 3
عن أعمال  لتنفيذ بروتوكول مونرتيال رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مقدم منعرض  - 4

 والوكاالت املنفذة للصندوق.وأمانة الصندوق املتعدد األطراف  اللجنة التنفيذية
 .واملناقشات بشأن املواضيع الرئيسية بيانات رؤساء الوفود - 5
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 السابعتقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى باعتمادها يف االجتماع  - 6
 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.

 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. الثامن اريخ ومكان انعقاد االجتماعو ت - 7
 مسائل أخرى. - 8
 ن لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.و والعشر  السابعاالجتماع  اليت يتخذها قرراتاملاعتماد  - 9

 تقرير.الاعتماد  - 10

 اختتام االجتماع. - 11
_____________ 


