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لألطراف في  والعشرونالثامن االجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 1105 أكتوبر/األولتشرين  03-01 ،كيغايل

 جدول األعمال المؤقت
  (1106 أكتوبر/األولتشرين  01-01الجزء التحضيري ) -أواًل 

 :افتتاح اجلزء التحضريي - 0

 ؛روانداممثل )ممثلي( حكومة  اتبيان )أ(

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

 املسائل التنظيمية: - 1

 إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛ )أ(

 تنظيم العمل. )ب(
 املسائل اإلدارية: - 2

 ؛ 1106النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتيال لعام  )أ(
 ت الربوتوكول.اوميزاني ربوتوكول مونرتيالللصندوق االستئماين لالتقرير املايل  )ب(

عن بدائل املواد  واملستكملةتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن املعلومات اجلديدة  - 3
 (.16/3املستنفدة لألوزون )املقرر 

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم املنافع املناخية، واآلثار املالية املرتتبة على  - 4
الصندوق املتعدد األطراف نتيجة للجداول الزمنية للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 

 .(2/0إ .الواردة يف مقرتحات التعديل )املقرر د
 .(16/0)املقرر  “مسار ديب بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية” - 5
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 من بروتوكول مونرتيال:طاء  1 -ألف  1اد و امل مبوجباملسائل املتصلة باإلعفاءات  - 6
 ؛1106لعام الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري  )أ(

 .1107و 1106للعامني  الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج )ب(
اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال يف  - 7

 .1111-1107 الفرتة

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي بشأن حتليل التناقضات بني الرتكيزات  - 8
املالحظة لرابع كلوريد الكربون يف الغالف اجلوي والبيانات املبلغ عنها خبصوص رابع كلوريد الكربون 

 .(16/6)املقرر 
 (.81، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8املعايري ) مقرتح إنشاء فريق خمصص لتنسيق - 01
املسائل املتعلقة باالمتثال واالبالغ عن البيانات: عرض عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال  - 00

 لربوتوكول مونرتيال واملقررات اليت أوصت هبا والنظر فيهما.
 .عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي - 01
 (.16/4)املقرر  مسائل متصلة بالتخلُّص التدرجيي من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية - 02
 (.15/6)املقرر  توفر اهلالونات املستعادة أو املعاد تدويرها أو املستخلصة - 03
 .مسائل أخرى - 04

  (1106 أكتوبر/األولتشرين  03و 02الجزء الرفيع المستوى ) -ثانياً 

 اجلزء الرفيع املستوى:افتتاح  - 0
 ؛روانداحكومة  )ممثلي( ممثل اتبيان )أ(

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

 املسائل التنظيمية: - 1
 ؛بروتوكول مونرتيالألطراف يف والعشرين لالثامن انتخاب أعضاء مكتب االجتماع  )أ(

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

 تنظيم العمل؛ (ج)
  وثائق تفويض املمثلني. (د)

 .عن التقدم الذي أحرزته يف أعماهلا وعن املسائل املستجدةعروض أفرقة التقييم  - 2
عن أعمال  لتنفيذ بروتوكول مونرتيال رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مقدم منعرض  - 3

 وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة للصندوق. اللجنة التنفيذية
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 .واملناقشات بشأن املواضيع الرئيسية بيانات رؤساء الوفود - 4
 الثامنالتحضريي والنظر يف املقررات املوصى باعتمادها يف االجتماع  تقرير الرئيسني املشاركني للجزء - 5

 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.
 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. التاسعاريخ ومكان انعقاد االجتماع و ت - 6
 مسائل أخرى. - 7
 لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.ن و والعشر  الثامناالجتماع  اليت يتخذها قرراتاملاعتماد  - 8

 تقرير.الاعتماد  - 01

 اختتام االجتماع. - 00
_____________ 


