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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  ونوالعشر التاسع االجتماع
 ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٨ - ١٥ ،جنيف

  املشروحجدول األعمال املؤقت

 افتتاح االجتماع - ١

والعشرون للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف من املقرر أن يفتتح االجتماع التاسع   - ١
 ١٥اء،  يوم األربع يف متام العاشرة صباح بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزونبروتوكول مونتريال

 صباح ٣٠/٨شاركني يف الساعة  ويبدأ تسجيل امل.للمؤمترات  الدويل جنيف، مبركز٢٠٠٩يوليه /متوز
، يشجع املوقعويف حني يكون التسجيل متاحاً يف ذلك . يوليه يف نفس املكان/ متوز١٢، يوم األحد

اإلنترنت  قبل وقت كاف من االجتماع عرب موقع أمانة األوزون على املسبقاملشاركون على التسجيل 
(http://www.ozone .unep.org)وذلك للتسريع بعملية التسجيل مبكان االجتماع ،.  

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

 املسائل التنظيمية - ٢

 إقرار جدول األعمال  )أ(

 معروضاً على الفريق العامل (UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/1) املؤقتسيكون جدول األعمال   - ٣
 مارتن سريويز باالشتراك مع السيد )باكستان( حممد مقصود أختر وسريأس االجتماع السيد. مادهالعت

  .)كندا(

http://www.ozone
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 تنظيم العمل  )ب(

تناول لقد يود الفريق العامل أن يدير أعماله يف جلسات عامة وأن يضع جدوالً زمنياً حمدداً   - ٤
 .هعمالجدول أ األعمال املدرجة على

 التكنولوجيا والتقييم  لفريق٢٠٠٩التقرير املرحلي لعام  املشمولة يف القضايااملوضوعات املتصلة ب  - ٣
  االقتصادي

  ٢٠٠٩ لعام التقرير املرحليتقدمي   )أ(
  ذلكيشمل و،٢٠٠٩يقوم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بعرض تقريره املرحلي لعام   - ٥
ية فلورية  الضرورية، ومحلة إنتاج مركبات الكربون الكلوررير عن تعيينات االستخداماتاالتق

ات الكربون باهلالونات، وبدائل مركلالستخدامات الضرورية، والتوازنات اإلقليمية يف توافر 
ستنفدة لألوزون  املواد املاهليدوركلورية فلورية يف جماالت خاصة من قطاع التربيد، واستخدامات

املختربية والتحليليةاكعوامل تصنيع واستخداما .  
  ٢٠١١ وعام ٢٠١٠لعام االستخدامات الضرورية عفاءات استعراض التعيينات إل  )ب(

من املتوقع أن ينظر الفريق العامل يف تعيينات االستخدامات الضرورية الواردة من األطراف   - ٦
 واألطراف غري العاملة باملادة، إىل جانب توصيات الفريق بشأن ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

. ، إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطرافما هو مناسبه، حسبهذه املسائل، وأن يتقدم بتوصيات
ات اليت يقترح الفريق إدخاهلا على دليل تعيينات االستخدامات ري أيضاً يف التغيالفريق العاملوقد ينظر 
  .الضرورية

تقرير أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن حالة االتفاقات املربمة   )ج(
 من ١لتحويل مرافق صنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  )٢٠/٤املقرر ( ٥املادة 
 الصندوق املتعدد األطراف عن حالة من املتوقع أن يستمع الفريق العامل إىل تقرير من أمانة  - ٧

االتفاقات اليت أبرمتها اللجنة التنفيذية لتحويل مرافق صنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لدى 
توافر معلومات إضافية يف الوثيقة تو. ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/3.  
  )٢٠/٤املقرر (ون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة محلة إنتاج مركبات الكرب  )د(

 املتعلق باملسائل ٢٠٠٩من املتوقع أن ينظر الفريق العامل يف اجلزء من التقرير املرحلي لعام   - ٨
ن يتقدم أاملتصلة حبملة إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة و

  . إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف، حسبما هو مناسب،وصياتهبت
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  ٢٠١١ و٢٠١٠ احلرجة لعامي ستخدامات االعفاءات التعيينات إلاستعراضتقدمي و  )ه(
 عن استعراضه األويل لتعيينات من املتوقع أن يستمع الفريق العامل إىل عرض من الفريق  - ٩

امليثيل وأن يناقش التقرير التمهيدي ريثما يتم إعداد التقرير إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد 
  .النهائي يف وقت الحق من العام

 املؤقت لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تطبيقات احلجر التقريرتقدمي ومناقشة   )و(
  )٢٠/٦املقرر  (الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن على بروميد امليثيل

 أن يستمع الفريق العامل إىل عرض يقدمه الفريق عن تقريره املؤقت بشأن تطبيقات من املتوقع  - ١٠
مناقشات أولية ، وأن يبدأ يف إجراء احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن واالنبعاثات املتصلة بذلك

  .٢٠٠٩بشأن املسائل ذات الصلة ريثما يتم تقدمي تقرير ائي يف وقت الحق من عام 
استطالعية تتناول بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعات التربيد دراسات   )ز(

 اليت تسودها ظروف خاصة ٥ من املادة ١وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  )١٩/٨املقرر (

جريها من املتوقع أن يشرع الفريق العامل يف مناقشات بشأن الدراسة االستطالعية اليت سي  - ١١
 الفريق دف تقييم البدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء

درجات حرارة عالية للغاية وظروف تشغيل  إشارة خاصة إىل الظروف املناخية اليت تسودها مع
بعض األطراف العاملة  املناجم خالف مناجم احلفر املفتوحة، لدى ة يفدائاستثنائية، مثل الظروف الس

ومن املتوقع أن يتقدم الفريق العامل بتوصياته، حسبما هو مناسب، إىل . ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
  .االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

 ،١٣٠١، واهلالون ١٢١١املتوقعة يف توافر اهلالون حتديث الدراسة عن االختالالت اإلقليمية   )ح(
 واآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ ذه االختالالت والتخفيف من حدا يف املستقبل ٢٤٠٢واهلالون 

  )١٩/١٦املقرر (
من املتوقع أن يناقش الفريق العامل التقرير املستكمل للفريق عن االختالالت اإلقليمية املتوقعة   - ١٢

امها للتنبؤ باالختالالت والتخفيف من حدا يف يف توافر اهلالونات واآلليات املتوقعة اليت ميكن استخد
  .املستقبل، وأن يتقدم بتوصياته، حسبما هو مناسب، إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

  )١٩/١٨ و١٧/١٠ ناملقررا(إعفاءات املختربات واالستخدامات التحليلية   )ط(
 الذي ٢٠٠٩املرحلي للفريق لعام من املتوقع أن يناقش الفريق العامل األجزاء من التقرير   - ١٣

يشمل بدائل الستخدام بروميد امليثيل واملواد املستنفدة لألوزون األخرى لالستخدامات املختربية 
  .والتحليلية، وأن يتقدم بتوصياته، حسبما هو مناسب، إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف
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اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واستعراض  )ي(
 والنظر يف توصيات استخدامات عوامل التصنيعللتقدم احملرز يف ختفيض االنبعاثات الناشئة عن 

 من تقرير االجتماع العشرين ١٠٠الفقرة  ( التصنيعاستخدامات عواملالفريق بشأن إعفاءات 
  )لألطراف

 إىل تقرير من اللجنة التنفيذية عن التقدم احملرز يف ختفيض من املتوقع أن يستمع الفريق العامل  - ١٤
انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كعوامل تصنيع، وأن ينظر يف توصيات الفريق بشأن 

 اليت إعفاءات استخدامات عوامل التصنيع، واالنبعاثات الطفيفة املرتبطة باستخدامات عوامل التصنيع
 الفريق العاملومن املتوقع أن يتقدم . ١٠/١٤ حتذف من اجلدول ألف من املقرر ميكن أن تضاف أو أن

 وميكن الرجوع إىل تقرير .العشرين لألطراف احلادي و حسبما هو مناسب، إىل االجتماعبتوصيات،
  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4اللجنة التنفيذية يف الوثيقة 

  مسائل أخرى ناشئة عن تقارير الفريق العامل  )ك(
ر الفريق يف مسائل أخرى قد تقتضي البت فيها من جانب األطراف وأن يتقدم إىل قد ينظ  - ١٥

االجتماع احلادي والعشرين لألطراف بتوصيات بشأا، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة باحتمال اختيار أي 
  .رئيس مشارك جديد ألي من جلان اخليارات التقنية التابعة للفريق

  )٢٠/٧املقرر  (ة بيئياً للمواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف األجهزةاإلدارة السليم  - ٤

  ني املشاركني حللقة العملتقرير الرئيسي  )أ(
، تقريراً ٢٠/٧عي إليها يف املقرر  أن يقدم الرئيسان املشاركان حللقة العمل اليت دمن املنتظر  - ١٦

  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/5يف الوثيقة وتتوافر معلومات إضافية . شامالً عن نتائج حلقة العمل
  النظر يف اإلجراءات احملتملة  )ب(

، من املتوقع أن ينظر الفريق العامل يف اإلجراءات ٢٠/٧وفقاً للوالية املنصوص عليها يف املقرر  - ١٧
احملتملة فيما يتعلق بإدارة وتدمري املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف األجهزة وذلك على ضوء 

  . حسبما هو مناسب، إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف،قارير املقدمة، وأن يتقدم بتوصياتالت

 املوجز للمناقشات اليت جرت يف احلوار بشأن بدائل املواد املستنفدة تقريرعرض ومناقشة ال  - ٥
  )٢٠/٨املقرر  (لألوزون ذات القدرات العالية إلحداث االحترار العاملي

ع أن يقوم الرئيسان املشاركان للحوار بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون ذات من املتوق  - ١٨
تائج احلوار وذلك كمقدمة ملناقشة ية إلحداث االحترار العاملي، بعرض تقرير شامل عن نالقدرات العال

بتوصياته، ومن املتوقع أن يتقدم الفريق العامل . ريها الفريق العامل بشأن املسائل ذات الصلةأولية جي
  .حسبما هو مناسب، إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف
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  )١٨/١٧املقرر (معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون من ناحية االمتثال   - ٦
مانة عن ما مت تطبيقه حىت اآلن من  املتوقع أن يستعرض الفريق العامل ورقة أعدا األنمو  - ١٩

حلاالت اليت تورد فيها  باألمانة، ضمن مجلة أمور، إعداد سجل، الذي طلب إىل ا١٨/١٧املقرر 
 توضح أن الكميات اإلضافية  هلا ولكنها أي كميات تتجاوز املستوى املسموح به إنتاجاألطراف

 يف سنة مقبلة أو الستخدامها مواد وسيطة ها وختزينها إما لتدمرياكانت نتيجة لكوا مواد مت إنتاجه
ومن املتوقع أن ينظر الفريق . يرها لسد احتياجات حملية أساسية يف سنة مقبلةيف سنة مقبلة أو لتصد

، حسبما هو مناسب، إىل االجتماع احلادي والعشرين العامل يف هذه املسألة وأن يتقدم بتوصيات
  .لألطراف

   بروتوكول مونتريال يفترحةق املنقيحاتتال  - ٧
 حىت حلول املوعد النهائي املوضوع ربوتوكول اللتنقيحمل تتلق أمانة األوزون أي اقتراحات   - ٢٠

 املتوقع أن جيري أي نقاش حتت هذا  غريولذا فمن. ربوتوكول من ال٢ من املادة ٩لذلك يف الفقرة 
  .البند من جدول األعمال

  ترحة على بروتوكول مونتريالق املتعديالتال  - ٨
 مقدم من واليات مكرونيزيا لربوتوكولتعديل ا بينظر الفريق العامل يف مقترحمن املتوقع أن   - ٢١

وميكن الرجوع إىل املزيد من املعلومات يف الوثيقة . املوحدة باالشتراك مع موريشيوس
UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/8.  

  أخرىمسائل   - ٩
 عندتم حتديدها واالتفاق على النظر فيها  ي مسائل أخرى أيقد يود الفريق العامل أن يناقش  - ٢٢

  .عمالاعتماد جدول األ

  اعتماد التقرير  - ١٠
  .عتماده الللفريق العام على اوالعشرينيعرض مشروع تقرير االجتماع التاسع   - ٢٣

  االجتماعاختتام   - ١١
 ١٨تاسع والعشرين يوم السبت، من املقرر أن خيتتم الفريق العامل أعمال اجتماعه ال  - ٢٤
 .يوليه/متوز

____________  


