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اإلدارة السليمة ب املعنيةدراسية اللقة احل
صارف املواد املستنفدة لألوزون  ملبيئياً

 )٢١/٢املقرر (
 ٢٠١٠ونيه ي/ حزيران١٤، جنيف

  جدول األعمال املؤقتشروح 

  افتتاح احللقة الدراسية  - ١
، التعاون مع مرفق البيئة العاملية والصندوق ٢١/٢ مبوجب املقرر ،لب إىل أمانة األوزونطُ  - ١

تنفيذ بروتوكول مونتريال على عقد حلقة دراسية لتعبئة املوارد من أجل اإلدارة املتعدد األطراف ل
 احللقة الدراسية يف متام العاشرة صباح حتومن املقرر أن تفت. املواد املستنفدة لألوزونالسليمة ملصارف 

ويبدأ تسجيل املشاركني يف الساعة . مبركز جنيف للمؤمترات الدولية ٢٠١٠يونيه / حزيران١٤ثنني الا
يف مكان مفتوحاً التسجيل يكون باب وفيما . يونيه، بنفس املكان/ حزيران١٣ صباح األحد، ٣٠/٨

عرب موقع ، يشجع املشاركون على املبادرة بالتسجيل مسبقاً قبل وقت من بدء االجتماع االجتماع
رئيسان مشاركان ختتارمها احللقة الدراسية يفتتح و .)http://ozone.uenp.org(اإلنترنت على األمانة 

  .األمانة

  العرض الرئيسي  - ٢
لوضع مسألة مصارف املواد املستنفدة لألوزون يف السياق األوسع سيتم تقدمي عرض أويل   - ٢

  .لربوتوكول مونتريال واجلهود املبذولة حلماية البيئة

http://ozone.uenp.org
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   املواد املستنفدة لألوزونصارفحجم ونطاق م  - ٣
يقدم خرباء من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عرضاً خمتصراً عن حجم ونطاق   - ٣

  .دة لألوزونمصارف املواد املستنف

  تعبئة األموال املتاحة لتدمري املواد املستنفدة لألوزونل خيارات   -٤
  . األنشطة اليت جيري تنفيذها حالياً لتدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزوننتقدم عروض ع  - ٤

أنشطة ينفذها الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال استجابة للمقررات بشأن   )أ(
  تدمريالويل األنشطة املتصلة بمت
يقدم ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف عرضاً عن املقررات اليت اختذا اللجنة التنفيذية   - ٥

حىت تارخيه وطلبات إعداد املشاريع وخطط العمل اليت وافقت عليها اللجنة، واجلدول الزمين احملتمل 
  .ائج املتوقعة منهاوالنتلتقدمي املشاريع ذات الصلة واكتماهلا، 

  تعبئة األموال للتدمري باستخدام الربامج السوقية الطوعية القائمة  )ب(
يقدم خرباء من برامج سوقية طوعية عروضاً عن التقدم احملرز يف كل برنامج يف جمال التصديق   - ٦

  .لألوزونالنبعاثات املتصلة بتدمري املواد املستنفدة يف االنهائي على املشاريع ويف التخفيضات 

 معاًفيهما ري أو مسترداد أو التداال جتارية تعمل حالياً يف جمال اتالعروض املقدمة من شرك  )ج(

 اليت اتبعوها للحصول على التمويل من تدمري ةيقدم خرباء من شركات جتارية شرحاً للعملي  - ٧
  . واجلهود األخرىالتدمري يف متويل اميكن استخدامهواليت مصارف املواد املستنفدة لألوزون 

تعبئة األموال ضمن إطار النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف اخلربة املكتسبة   )د(
  من أجل حتديد نطاق ومكان خمزونات املواد املستنفدة لألوزون اجلاهزة للتدمري

 متويل لألطراف العاملة يتوفر يف إطار النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  - ٨
 هذه املواد الكيميائية املثرية كنا من أجل حتديد املواد الكيميائية وأم٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

وسيقدم ممثل مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة عرضاً عن الطريقة اليت . للشواغل ملواصلة معاجلتها
تعبئة األموال من النهج االستراتيجي لتحديد خمزونات املواد املستنفدة لألوزون وأماكن يف اتبعها بلده 

  .هذه املواد اليت ميكن تدمريها، ونتائج تلك املبادرة

  ملخص من الرؤساء املشاركني للخيارات اليت متت مناقشتها  )ه(
 املقدمة يف الفترة الصباحية وتلخيص يقوم الرؤساء املشاركون بإبداء آرائهم بشأن العروض  - ٩

  .النقاط الرئيسية اليت أثريت
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  خيارات إضافية حمتملة لتعبئة األموال  - ٥

 أسواقلصندوق املتعدد األطراف بشأن تعبئة املوارد باستخدام التقرير املقدم إىل اللجنة التنفيذية ل  )أ(
  منهجيات لتشجيع التدمري واملنافع ذات الصلةالكربون ووضع 

، اختصاصات دراسة للبنك الدويل بشأن ٥٥/٣٤اعتمدت اللجنة التنفيذية يف مقررها   - ١٠
استراتيجية للحصول على التمويل من أسواق الكربون الطوعية من أجل تدمري املواد املستنفدة لألوزون 

يارات وسيقدم ممثل البنك الدويل عرضاً عن نتائج تلك الدراسة فيما يتعلق باخل. غري املرغوب فيها
  .احملتملة اليت قد تود األطراف النظر فيها

متويل األنشطة املتصلة بتدمري املواد يف فرص التمويل من آليات التمويل األخرى أو االشتراك معها   )ب(
  املستنفدة لألوزون

ظل الكثريون ينظرون إىل مرفق البيئة العاملية بوصفه مصدراً حمتمالً للتمويل من أجل تدمري   - ١١
وقد كان مرفق البيئة العاملية، عاكفاً، طوال الشهور العديدة املاضية .  املواد املستنفدة لألوزونمصارف

ومن احملتمل أن تكون لنتائج تلك املناقشات آثار مهمة . يف مناقشات بشأن التجديد اخلامس ملوارده
ملية عرضاً عن نتائج تلك وسيقدم ممثل مرفق البيئة العا. تترتب على قدرته يف متويل األعمال ذات الصلة

  .املناقشات واحتماالت الدعم من مرفق البيئة العاملية يف هذا اال

  احتمال استحداث مرفق لتعبئة أموال إضافية لتدمري املواد املستنفدة لألوزون  )ج(
سيقدم ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف عرضاً عن أعمال الصندوق وعن أنشطة اللجنة   - ١٢
وحتقيق منافع بيئية يذية ذات الصلة بإنشاء مرفق لدعم تدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزون التنف

  .أفضل غري مرتبطة بصورة مباشرة باالمتثال لربوتوكول مونتريال
وسيقدم ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عرضاً عن احتمال إنشاء مرفق ميكن استخدامه يف   - ١٣

  .ف واألنشطة األخرىمتويل تدمري املصار

  امللخص الشامل واخلطوات املقبلة  - ٦
ص شامل للنقاط الرئيسة اليت أثريت أثناء املناقشات خليقوم الرؤساء املشاركون بتقدمي م  - ١٤

  .وتقدمي عرض عام للحلقة الدراسية

  اختتام احللقة الدراسية  - ٧
  .٢٠١٠يونيه / حزيران١٤ مساء يوم ٦اعة الستتم الرؤساء املشاركون احللقة الدراسية يف خي  - ١٥

___________  


