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بِشأن استخدام بروميد امليثيل يف أغراض عمل ال حلقة

  احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن
 ٢٠٠٩ فمربنو/تشرين الثاين ٣، بورت غالب، مصر

  الربنامج املؤقت

  افتتاح االجتماع   صباحا١٠/١٠ً - ٠٠/١٠
  ) دقائق١٠(مقدمة من األمني التنفيذي أمانة األوزون  •

  املعلومات األساسية العلمية   صباحا٤٥/١٠ً - ١٠/١٠
احلجر الزراعي الربوم واالنبعاثات من بروميد امليثيل من ثار آ •

فريق [)  دقيقة٢٥ ( على طبقة األوزونومعاجلات ما قبل الشحن
 ]السيد ستيف مونتزاكا: التقييم العلمي

  ) دقائق١٠(أسئلة وأجوبة  •
  - صباحاً ٤٥/١٠
   بعد الظهر٠٠/١٣   

التقرير النهائي لفرقة العمل املعنية باحلجر معلومات أساسية وعرض 
  الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن

يف أغراض احلجر  لربوميد امليثيل اإلنتاج واالستهالك العامليان •
 يف  واالجتاهات اإلقليميةالزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن

فرقة العمل [)  دقيقة١٥( هستخدامم بروميد امليثيل وفئات ااستخدا
السيدة مارتا : املعنية باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن

 ]بيزانو
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مبادئ االتفاقية الدولية حلماية النبات واملعايري الصادرة عنها املؤثرة  •
)  دقيقة٢٠(جر الزراعي  احل يفتهلى استخدام بروميد امليثيل وأمهيع
 ]السيد حممد خاطيب بدر: االتفاقية الدولية حلماية النبات[

الضوابط والتدابري املؤثرة يف استخدام بروميد امليثيل يف احلجر  •
فرقة العمل املعنية [)  دقيقة١٥(الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن 

 ]السيد إيان بورتر: باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن
حالة البدائل ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن  •

فرقة العمل املعنية باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل [)  دقيقة٢٠(
كة؛ السيد  البدائل للمواد املستهل-السيد توم باتشلر : الشحن

 ومواد التغليف اخلشبية؛  لألخشاب البدائل-تكاشي ميشومي
 البدائل الستخدامات احلبوب واملواد غري -السيد جونثان بانكس 

 ]املستهلكة
البدائل واستخدامات احلجر عتماد اليت حتول دون ا احلواجز •

 ١٠(الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن اليت ال توجد هلا بدائل 
فرقة العمل املعنية باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل [) دقائق
 ]السيد كني فيك: الشحن

فرقة [)  دقائق١٠(كافحة االنبعاثات تكنولوجيات االستعادة وم •
 السيد :العمل املعنية باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن

 ]جونثان بانكس
 ١٠(اقصة ن الاملعلومات ومقترح جبمع املعلوماتالثغرات يف  •

: الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي[) دقائق
 ]سالمبريت كوجيرب

  ) دقيقة٣٥(ذلك األسئلة واألجوبة مناقشات مبا يف  •
  فترة الغداء   مساًء٠٠/١٥ - ٠٠/١٣

ستخدامات احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل  البدائل: معرض •
  النبعاثات احلد من اوتكنولوجيات الشحن

حالة احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل : عروض مقدمة من األطراف   مساًء٥٠/١٦ - ٠٠/١٥
   اليت ميكن اختاذهاإلجراءات اإلضافيةالشحن وا

  . دقائق١٠الوقت املقترح لكل عرض هو 
  :قائمة األطراف املدعوة لتقدمي العروض

االستخدامات والبدائل ألغراض : الواليات املتحدة األمريكية •
 احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن ومكافحة االنبعاثات
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زراعي ومعاجلات التشريعات املتعلقة باحلجر ال: اجلماعة األوروبية •
اإلجراءات املتخذة حىت تارخيه لدى اجلماعة  وما قبل الشحن،

 بشأن احلجر الزراعي ر اختاذهاراألوروبية واإلجراءات اإلضافية املق
 ومعاجلات ما قبل الشحن

تتبع ورصد استخدامات بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي : تايلند •
 دارة االنبعاثاتوإ. ومعاجلات ما قبل الشحن

بدائل بروميد امليثيل ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات : الربازيل •
عند إيقاف استخدام بروميد  (٢٠١٥ما قبل الشحن بعد عام 

أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن يف   يفامليثيل
 )الربازيل

رصد استخدامات بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي : كندا •
االمتثال للتدابري الدولية للصحة النباتية .  قبل الشحنومعاجلات ما

  اخلالية من بروميد امليثيل١٥رقم 
احلد من استخدامات بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي : اليابان •

 البدائل املتخذة والبحوث اجلارية. ومعاجلات ما قبل الشحن
بدائل بروميد امليثيل الستخدامات احلجر الزراعي : الصني •

 اجلات ما قبل الشحن واستخدام نظم إعادة مجع بروميد امليثيلومع
احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن استراتيجية : الندينيوز •

 وآفاق املستقبل
احلجر الزراعي  يف  ورصدهاستخدامات بروميد امليثيل: مصر •

  واإلجراءات املتعلقة بذلكومعاجلات ما قبل الشحن
ات ما قبل الشحن والدول احلجر الزراعي ومعاجل: موريشيوس •

 اجلزرية
بدائل بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل : استراليا •

  الشحن ومكافحة انبعاثات بروميد امليثيل
  

  املناقشة: فرص لينظر فيها األطراف   مساًء٥٠/١٧ - ٥٠/١٦
السيد : الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي: امليسر[

  ]أندرسنستيفن 
  اختتام حلقة العمل   مساًء٠٠/١٨ - ٥٠/١٧

  املناقشات من الرؤساء املشاركنيموجز  •

_____________  


