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  المتحدة للبيئة برنامج األمم

  
مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والثالثون الرابعاالجتماع 
  ٢٠١٤ يهليو /متوز ١٨ - ١٤، ريسبا

 جدول األعمال المؤقت

  افتتاح االجتماع.  - ١
  :املسائل التنظيمية - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  (أ)
 تنظيم العمل.  )ب(

  .التكنولوجيا والتقييم االقتصاديفريق املقدم من  ٢٠١٤التقرير املرحلي لعام  - ٣
  من بروتوكول مونرتيال:طاء  ٢لف إىل أ ٢ وجب املوادمباملسائل املتصلة باإلعفاءات   - ٤

  ؛٢٠١٥ لعامتعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية   (أ)
  .٢٠١٦و ٢٠١٥تعيينات االستخدامات احلرجة لعامي   (ب)

  املواد املستنفذة لألوزون:بدائل املسائل املتصلة ب  - ٥
، ٢٥/٥ستنفدة لألوزون (املقرر تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن بدائل املواد امل  (أ)

ملواد املستنفدة لألوزون يف ان بدائل معلومات مستكملة بشأ :)(ج)  - (أ) ١ ات الفرعيةالفقر 
بدائل املواد على تقدير الطلب احلايل واملستقبلي  لقطاعات الفرعية؛اخمتلف القطاعات و 
ا، واملزايا  املستنفدة لألوزون؛ االقتصادية واملزايا البيئية ملختلف التكاليف االقتصادية وتداعيا

االحرتار العاملي اليت ميكن أن حتل ذات القدرات العالية يف إحداث بدائل السيناريوهات حتاشي 
  حمل املواد املستنفدة لألوزون؛
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  (د))؛ ١، الفقرة الفرعية ٢٥/٥(املقرر الرئيسية تقرير فريق التقييم العلمي بشأن قياسات املناخ   (ب)
لتعزيز االنتقال من املواد  ١٩/٦من املقرر  ٩لومات املقدمة من األطراف عن تنفيذها للفقرة املع  (ج)

  ).٣، الفقرة ٢٥/٥قلل إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية (املقرر اليت تاملستنفدة لألوزون 
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول   - ٦

  ).٢٥/٨(املقرر  ٢٠١٧- ٢٠١٥مونرتيال للفرتة 
  ).٢، الفقرة ٢٥/٥(املقرر  فلوري  نتائج حلقة العمل بشأن إدارة مركب الكربون اهليدرو  - ٧
  ريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي:املسائل التنظيمية املتصلة بف  - ٨

خليارات رؤساء مشاركني وأعضاء لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان ا ترشيحإعادة   (أ)
  )؛١١، الفقرة ٢٣/١٠التقنية التابعة للفريق (املقرر 

ن جاتعيني أعضاء للبشأن ترشيح عمليات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حتديث ل  (ب)
  (أ))؛ ٢ة الفرعية ، الفقر ٢٥/٦اخليارات التقنية التابعة له (املقرر 

، ٢٥/٦(املقرر  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١التشكيلة املقرتحة للجان اخليارات التقنية اعتباراً من   (ج)
  (ب))؛ ٢الفقرة الفرعية 

يق التكنولوجيا والتقييم فر املستكملة املقدمة من التكنولوجية السنوية تقارير ال طسيبخيارات ت  (د)
  (ج)). ٢، الفقرة الفرعية ٢٥/٦االقتصادي إىل األطراف (املقرر 

  على بروتوكول مونرتيال. ةاملقرتحوالتعديالت التنقيحات   - ٩
لدول اجلزرية الصغرية عين باملانظمي املؤمتر الدويل الثالث مب األمانةاتصاالت معلومات مستكملة بشأن   -  ١٠

  .)٢٥/٩(املقرر  لربوتوكول مونرتيالعلق بتنفيذ تلك الدول النامية فيما يت
  .مسائل أخرى  -  ١١
  اعتماد التقرير.  -  ١٢
  اختتام االجتماع.  -  ١٣

_____________  


