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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  شرونوالع  الثامناالجتماع
 ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١١ - ٧، بانكوك

  املشروحجدول األعمال املؤقت

 افتتاح االجتماع - ١

من املقرر أن يفتتح االجتماع الثامن والعشرون للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف   - ١
حدة ، مبركز األمم املت٢٠٠٨يوليه / متوز٧بروتوكول مونتريال يف متام العاشرة صباح االثنني 

االجتماعية آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة، يف وللمؤمترات، مبقر اللجنة االقتصادية 
يوليه، يف نفس / متوز٤ صباح يوم اجلمعة، ٣٠/٨ويبدأ تسجيل املشاركني يف الساعة . بانكوك، تايلند

 قبل املسبقكون على التسجيل ، يشجع املشاراملوقعويف حني يكون التسجيل متاحاً يف ذلك . املكان
  .(http://www.ozone .unep.org)وقت كاف من االجتماع عرب موقع أمانة األوزون على اإلنترنت 

وسيخاطب السيد ماركو غونزاليز، األمني التنفيذي ألمانة األوزون املندوبني يف اجللسة   - ٢
  .االفتتاحية لالجتماع

http://www.ozone
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 املسائل التنظيمية - ٢

  األعمالإقرار جدول  )أ(

وسريأس االجتماع . ماده معروضاً على الفريق العامل العت)١(سيكون جدول األعمال املؤقت  - ٣
جنوب (باالشتراك مع السيدة جودي فرانسيس بومونت ) الدامنرك(ل آمان سورينسن السيد ميك

  ).أفريقيا
 تنظيم العمل  )ب(

تناول يوأن يضع جدوالً زمنياً حمدداً قد يود الفريق العامل أن يدير أعماله يف جلسات عامة   - ٤
 .جدول األعمالوفقه 

 لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واملواضيع ٢٠٠٨القضايا الناشئة عن التقرير املرحلي لعام   - ٣
  ٢٠٠٧ ذات الصلة العالقة من عام

   التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لفريق٢٠٠٨ لعام التقرير املرحلي  )أ(
، الذي يشمل ٢٠٠٨ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بعرض تقريره املرحلي لعام يقوم  - ٥

  .التقرير عن تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل
  ٢٠١٠ وعام ٢٠٠٩لعام االستخدامات الضرورية عفاءات استعراض التعيينات إل  )ب(

األورويب، واالحتاد الروسي والواليات  االحتاد –، قدمت ثالثة أطراف ٦/٢٥ووفقاً للمقرر   - ٦
 طلبات جديدة إلعفاءات استخدامات ضرورية ملركبات الكربون الكلورية –املتحدة األمريكية 

وينتظر أن يقوم الفريق العامل املفتوح العضوية . ٢٠١٠ و٢٠٠٩الفلورية السارية بالنسبة للسنتني 
ولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن هذه املسائل،  توصيات فريق التكنإىل جانببالنظر يف التعيينات، 

  .ويتقدم بتوصياته، حسب مقتضى احلال، إىل االجتماع العشرين لألطراف
 التربيد ي قطاع يفة فلوريةتناول بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلوريتملخص دراسة استطالعيه   )ج(

  )١٩/٨املقرر  (٥دة  من املا١ ةطراف العاملة مبوجب الفقرألا لدى وتكييف اهلواء
 إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي االضطالع بدراسة ١٩/٨طلبت األطراف يف املقرر   - ٧

لتقييم نطاق البدائل املتوفرة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املستخدمة يف قطاعي التربيد 
، مع اإلشارة بالتحديد إىل الظروف ٥دة  من املا١وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

املناخية املعينة وظروف التشغيل اخلاصة مثل الظروف السائدة يف املناجم وغريها من مناجم احلفر 
وطلب إىل الفريق أن حيدد، يف غضون هذه . ٥ البلدان األطراف العاملة مبوجب املادة  بعضاملفتوحة يف

 يومن املتوقع أن يتلق. كثر تفصيالً للبدائل اليت ميكن تطبيقهاالعملية، ااالت اليت تتطلب دراسة أ

                                                        
)١(  UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/1. 
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االجتماع الثامن والعشرون للفريق العامل املفتوح العضوية تقريراً مرحلياً من الفريق بشأن هذا 
  .املوضوع وأن يتقدم بتوصيات، حسبما هو مناسب، إىل االجتماع العشرين لألطراف

 واهلالون ١٣٠١اهلالون  و،١٢١١املتوقعة يف توافر اهلالون قليمية دراسة عن االختالالت اإل  )د(
٢٤٠٢ ا والتخفيف من حدذه االختالالت واآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ املقرر( يف املستقبل 

١٩/١٦(  
 إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي دراسة االختالالت اإلقليمية ١٩/١٦وطلب املقرر   - ٨

افر اهلالونات ومناقشة اآلليات احملتملة اليت ميكن استخدامها للتنبؤ ذه االختالالت يف املتوقعة يف تو
ومن املتوقع أن ينظر الفريق العامل يف تقرير الفريق ويتقدم بتوصيات، . املستقبل والتخفيف من أثارها

  .حسب االقتضاء، إىل االجتماع العشرين لألطراف
غري  االنبعاثات وعوامل التصنيع؛عفاءات استخدامات إ ل من كتوصيات بشأنإصدار استعراض و  )ه(

لف من  ألجدوللضافتها  إخدامات عوامل التصنيع اليت ميكناستوباالستخدامات  بةاملرتبطاخلطرية 
  )١٧/٦املقرر ( ا منه أو حذفه١٠/١٤املقرر 

تقدمي تقرير  إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ،١٧/٦ يف مقررها ،طلبت األطراف  - ٩
وتوصيات إىل االجتماع العشرين لألطراف، ومرة كل سنتني بعد ذلك، بشأن إعفاءات استخدامات 

استخدامات بعوامل التصنيع، وبشأن االنبعاثات غري اخلطرية املرتبطة باستخدامات عوامل التصنيع، و
ومن املتوقع أن . منه أو حتذف ١٠/١٤التصنيع اليت ميكن أن تضاف إىل اجلدول ألف باملقرر عوامل 

ينظر الفريق العامل يف تقرير الفريق بشأن هذه األمور ويقدم توصيات، حسبما هو مناسب، إىل 
  .االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال للنظر فيها

املقرر (جراء ختفيضات كلوريد الكربون والفرص املتاحة إل بشأن انبعاثات رابع يالتقرير النهائ  )و(
١٨/١٠(  
، إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يواصل ١٨/١٠ اطلبت األطراف، يف مقرره  - ١٠

 كلوريد الكربون، وأن يعد تقريراً ائياً قبل وقت النظر يف عدد من املوضوعات املتصلة بانبعاثات رابع
بيد أنه، . ٢٠٠٧كاف لتقدميه إىل االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية يف عام 

 ٢٠٠٧نظراً لضيق الوقت، مل يتمكن الفريق من إكمال عمله يف الوقت املناسب للنظر فيه يف عام 
ومن املتوقع أن ينظر الفريق . ٢٠٠٨ا الطلب يف تقريره املرحلي لعام ولذلك فقد اتفق على تلبية هذ

العامل يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن هذا املوضوع ويقدم توصياته، حسبما هو 
  .مناسب، إىل االجتماع العشرين لألطراف

املقرر (احة إلجراء ختفيضات  املتفرصال، وه ن وبدائل- بروميد الربوبيل  انبعاثاتتقرير عن  )ز(
   واملقترح ذي الصلة)١٨/١١
 إىل فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم ،١٨/١١طلبت األطراف، يف املقرر   - ١١

 ن وذلك لينظر فيها الفريق العامل املفتوح –االقتصادي توفري معلومات مستكملة عن بروميد الربوبيل 
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 على التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عملهفريق وقد عرض .  والعشرينعالعضوية يف اجتماعه الساب
 مقترح متصل باملوضوع، غري أنه،  يف مقرر أيضاً ونظرت األطراف٢٠٠٧األطراف للنظر فيه يف عام 

وتبعاً لذلك، فقد مت االتفاق على .  بصددهنظراً لضيق الوقت، مل تتمكن األطراف من إكمال مداوالا
وقد يود الفريق العامل أن ينظر يف التقارير املتوفرة أو . ول هذه املسألة يف وقت الحقأن يتم تنا

املقترحات املتوفرة بشأن هذه املسألة ويتقدم بتوصياته، حسبما هو مناسب، إىل االجتماع العشرين 
  .لألطراف

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩عامي  لةعفاءات االستخدامات احلرجاستعراض التعيينات إل  )ح(
قع أن يستعرض الفريق العامل التقرير األويل لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن يتو  - ١٢

  .تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة
  يم االقتصادي التكنولوجيا والتقي تقارير فريق عنئةخرى ناش أقضايا  )ط(

ستنشاق باجلرعات املقننة سيناقش الفريق العامل مسألة اإلنتاج احملدود دفعة واحدة ألجهزة اال  - ١٣
الديش وقد طلبت بنغ. ٢٠٠٧، اليت مل حتسم أثناء املناقشات اليت دارت يف عام )١٨/١٦(املقرر 

 فقد يود ،باإلضافة إىل ذلك. إعادة النظر يف هذه املسألة أثناء هذا االجتماعومجهورية إيران اإلسالمية 
ق أن مسائل أخرى ذات أمهية تستحتقريره املرحلي،  أن يثري، يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

وسوف يتم تسليط الضوء على هذه املسائل، اليت قد تشمل مسائل إدارية، يف . نظر فيها األطرافت
  .مذكرة األمانة الجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية

 بشأن التدمري السليم ١٧/١٧ املطلوبة مبوجب املقرر ةتقرير اللجنة التنفيذية عن دراسات احلال  - ٤
  )١٨/٩املقرر (ون وز لألة للمواد املستنفدبيئياً
 إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف إجراء ١٨/٩طلبت األطراف، يف مقررها   - ١٤

 حول هذا املوضوع إىل مي تقرير ائيقد للمواد املستنفدة لألوزون وتدراسات بشأن التدمري السليم بيئياً
ومن املنتظر أن ينظر الفريق العامل يف . ماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضويةاالجت

  .التقرير ويتقدم بتوصيات، حسبما هو مناسب، إىل االجتماع العشرين لألطراف

طراف لتنفيذ ألتعدد ا املن جتديد موارد الصندوقأتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بش  - ٥
  )١٩/١٠ املقرر(وكول مونتريال بروت
من املتوقع أن ينظر الفريق العامل يف تقرير فريق التقييم بشأن هذه املسألة وأن يبدأ مناقشاته   - ١٥

  .لصندوق املتعدد األطرافا  ملواردبشأن إعادة التجديد املقبلة

 من تقرير ١٣٤الفقرة  (األطراف يف الربوتوكول متعدد السنوات لعمل عمال أ جدول يفنظرال  - ٦
  )االجتماع التاسع عشر لألطراف

نظرت األطراف يف اجتماعها التاسع عشر يف مشروع مقترح بشأن جدول أعمال متعدد   - ١٦
غري أنه نظراً لضيق الوقت، مت . السنوات للعمل الذي ميكن أن تضطلع به األطراف يف اجتماعاا املقبلة
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وقد يود الفريق العامل أن ينظر يف كيفية . وقت الحقاالتفاق على ضرورة تأجيل هذه املسألة إىل 
  .٢٠٠٧معاجلة هذه املسألة اليت بقيت معلقة من جدول أعمال عام 

  ترحة على بروتوكول مونتريالمقنقيحات مناقشة أي ت  - ٧
ينتظر أن ينظر الفريق العامل يف مقترح مشترك لتنقيح بروتوكول مونتريال مقدم من كينيا   - ١٧

 من بروتوكول مونتريال، يقضي بتخفيض حصة بروميد ٢ من املادة ٩مبوجب الفقرة وموريشيوس 
 لسد ٥ لتصديرها لألطراف العاملة مبوجب املادة ٥امليثيل اليت تنتجها األطراف غري العاملة باملادة 

  .االحتياجات احمللية األساسية

  ترحة على بروتوكول مونتريالتعديالت مقمناقشة أي   - ٨
 أن ينظر الفريق العامل يف أي مقترحات تعديالت على الربوتوكول تقدم مبوجب املادة ينتظر  - ١٨
  . من بروتوكول مونتريال٢ من املادة ١٠ من اتفاقية فيينا ومبوجب الفقرة ٩

  أخرىمسائل   - ٩
 عند مسائل أخرى مت حتديدها واالتفاق على النظر فيها  أيقد يود الفريق العامل أن يناقش  - ١٩
  .د جدول األعمالاعتما

  اعتماد التقرير  - ١٠
  . املفتوح العضوية العتمادهل والعشرين للفريق العامالثامنيعرض مشروع تقرير االجتماع   - ٢٠

  االجتماعاختتام   - ١١
من املقرر أن خيتتم الفريق العامل املفتوح العضوية أعمال اجتماعه الثامن والعشرين يوم اجلمعة   - ٢١
 .٢٠٠٨يوليه / متوز١١

___________  


