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   يف اتفاقية فييناؤمتر األطرافاالجتماع الثامن مل
  ماية طبقة األوزونحل

  ترياللألطراف يف بروتوكول مونن والعشراالجتماع 
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ - ١٦الدوحة 

فاقية فيينا واالجتماع جدول األعمال املؤقت لالجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف ات
  ألطراف يف بروتوكول مونتريالالعشرين ل

 )٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨ - ١٦(اجلزء التحضريي   -أوالً 

  :افتتاح اجلزء التحضريي  - ١
  حكومة قطر؛) ممثلي(بيان ممثل   )أ(  
  .برنامج األمم املتحدة للبيئة) ليممث(بيان ممثل   )ب(  

  :املسائل التنظيمية  - ٢
  إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛  )أ(  
  .تنظيم العمل  )ب(  

  :تفاقية فيينا وبروتوكول مونتريالا ملشتركة بنياالنظر يف املسائل اخلاصة باتفاقية فيينا واملسائل   - ٣
ألطراف يف  التابعني ل حبوث األوزونناقشة تقرير االجتماع السابع ملديريعرض وم  )أ(

  اتفاقية فيينا؛
أعمال الرصد حالة الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة املعنية بالبحوث و  )ب(

  ذات الصلة باتفاقية فيينا؛املنتظم 
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التفاقية فيينا  ني االستئمانينيليان وامليزانيتان املعنيتان بالصندوقالتقريران املا  )ج(
  وبروتوكول مونتريال؛

حالة التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال والتعديالت على بروتوكول   )د(
  مونتريال؛

  :مناقشة املسائل املتعلقة بربوتوكول مونتريال  - ٤
  األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال؛جتديد موارد الصندوق املتعدد   )أ(  

عرض ونظر التقرير التكميلي املقدم من فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد   ‘١’
  ؛التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

  ؛يد العمل بآلية سعر الصرف الثابتاقتراح بتمد  ‘٢’    
مقترح مقدم من األرجنتني  (املواد املستنفدة لألوزونمن التخلص السليم بيئياً   )ب(

  ؛)زيا املوحدة وموريشيوسيواجلماعة األوروبية وواليات ميكرون
  :املسائل ذات الصلة باالستخدامات الضرورية  )ج(  

 يف الصناعات الفضائية ١١٣ - ية فلوريةكلور ال الكربون مركباتاستخدام  ‘١’
  يف االحتاد الروسي؛

  ؛٢٠١٠و ٢٠٠٩ة لعامي الستخدامات الضرورياتعيينات إعفاءات   ‘٢’
مبركبات االستخدامات الضرورية واإلنتاج لدفعة واحدة فيما يتعلق   ‘٣’

  ألغراض أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة؛فلورية  يةالكربون الكلور
  :النظر يف املسائل ذات الصلة بربوميد امليثيل  )د(  

  ؛٢٠١٠و ٢٠٠٩الستخدامات احلرجة لعامي  اتعيينات إعفاءات  ‘١’
لسماح بإنتاج بروميد امليثيل لتلبية االحتياجات لبروتوكول مونتريال تنقيح   ‘٢’

مقترح مقدم من  (٥ من املادة ١احمللية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ؛)كينيا وموريشيوس

 ومعامالت ما قبل الشحن زراعياستخدامات بروميد امليثيل يف احلجر ال  ‘٣’
  ؛)بيةمقترح مقدم من اجلماعة األورو(

مقترح مقدم (تطبيق األحكام التجارية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية   )ه(
  ؛)من أستراليا

  عوامل التصنيع؛  )و(  
  :تقارير مستكملة مقدمة من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  )ز(  

  ؛)لنهائياالتقرير (انبعاثات رابع كلوريد الكربون وفرص خفضها   ‘١’
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  االختالالت اإلقليمية فيما يتعلق باهلالونات؛  ‘٢’
دراسة استكشافية لبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف املناجم   ‘٣’

  والظروف شديدة احلرارة؛
  ؛ التكنولوجيا والتقييم االقتصادياملسائل اإلدارية املتصلة بفريق  )ح(
 مبا يف ذلك عدم االمتثال ،مسائل االمتثال واإلبالغ اليت نظرا جلنة التنفيذ  )ط(

عزى إىل استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية ت قد ليتالربوتوكول مونتريال 
يف إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  ؛)٥ - ٣ ات الفقر١٨/١٦املقرر  (٥ من املادة ١
  :٢٠٠٩ لعامبروتوكول مونتريال  هيئاتالنظر يف عضوية   )ي(

  نة التنفيذ؛أعضاء جل  ‘١’
  لصندوق املتعدد األطراف؛لأعضاء اللجنة التنفيذية   ‘٢’
  .الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية  ‘٣’

  .مسائل أخرى  - ٥

  )٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ – ١٩(اجلزء رفيع املستوى   -ثانياً 

  :اجلزء رفيع املستوىافتتاح   - ١
  كلمات ترحيب من حكومة قطر؛  )أ(  

  بيان ممثلي برنامج األمم املتحدة للبيئة؛  )ب(
  ألرصاد اجلوية؛ العاملية لنظمةاملبيان ممثل   )ج(
  بيان رئيس االجتماع السابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا؛  )د(
  .مونتريالكول بيان رئيس االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتو  )ه(  

  :املسائل التنظيمية  - ٢
   مكتب االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا؛عضاءأانتخاب   )أ(
   مكتب االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال؛عضاءأانتخاب   )ب(
 االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا  كل منإقرار جدول أعمال  )ج(

 ماع العشرين ملؤمتر األطراف يف بروتوكول مونتريال؛واالجت

  تنظيم العمل؛  )د(
  .وثائق تفويض املمثلني  )ه(
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  . مبا يف ذلك أحدث التطورات،عروض مقدمة من أفرقة التقييم بشأن حالة أعماهلا  - ٣
عرض مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال   - ٤

  .عن عمل اللجنة التنفيذية
 .بيانات رؤساء الوفود  - ٥

 والنظر يف املقررات اليت يوصى باعتمادها يف ، لالجتماع التحضريينياملشاركتقرير الرؤساء   - ٦
االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول 

  .مونتريال
د كل من االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع تاريخ ومكان انعقا  - ٧

  .احلادي والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال
  .مسائل أخرى  - ٨
  .الجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا مقررات ااعتماد  - ٩

  .يالالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتر مقررات ااعتماد  - ١٠
الجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لألطراف يف تقرير ااعتماد   - ١١

  .بروتوكول مونتريال
  .اختتام االجتماع  - ١٢

_____________  


