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احلوار بشأن املواد ذات القدرات العالية 
على إحداث االحترار العاملي البديلة للمواد 

  ة لألوزونداملستنف
 ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٤، جنيف

  جدول األعمال املؤقت

  افتتاح االجتماع   صباحا١٥/١٠ً - ٠٠/١٠
 ٥(األمني التنفيذي، أمانة األوزون مقدمة من  •  

 )دقائق
بيان من ممثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  •

  ) دقائق٥(تغري املناخ 
   أساسيةمعلومات علمية   صباحا٤٥/١٠ً - ١٥/١٠
ون اهليدروكلورية آثار انبعاثات مركبات الكرب •  

فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية على 
الرئيسان [ ) دقيقة٢٠( األوزون واملناخ داستنفا

  ]املشاركان لفريق التقييم العلمي
 ) دقائق١٠(أسئلة وأجوبة  •
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  املسائل التكنولوجية واالقتصادية   بعد الظهر١٠/١٢ - ٤٥/١٠
ية حالة بدائل مركبات الكربون اهليدروكلور •  

فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف 
ذلك أمناط استخدام هذه البدائل وتكاليفها 

 ) دقيقة٤٥(واحتمال غزوها لألسواق 
عروض قطاعية حمددة تشمل االعتبارات الراهنة 
وقصرية األجل وطويلة األجل املرتبطة بقدرات 

فريق [  ذات الصلة باالنبعاثاتاالحترار العاملي
السيد المربت : لوجيا والتقييم االقتصاديالتكنو

كوجيربز، والسيد أندرسون، والسيد ميغيل كينتريد 
والسيد دان فريدوفيك، والسيد مساكي ياماهي، 

 ]والسيدة هيلني توب والسيد آشلي وودكول
عرض لبيانات مستكملة من امللحق للتقرير اخلاص  •

 للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن األوزون 

فريق التكنولوجيا والتقييم [)  دقيقة٢٠(واملناخ 
كوجيربز والسيد دان السيد المربت : االقتصادي
 ] والسيدبول أشفوردفريدونك

  ) دقيقة٢٠(لة وأجوبة أسئ •
  تدابريالسياسات وال  رظه بعد ال٠٠/١٣ - ١٠/١٢
عاثات املواد ذات انبأنشطة للحد من أو تقليل  •  

القدرات العالية إلحداث االحترار العاملي البديلة 
ة لألوزون يف إطار اتفاقية األمم دللمواد املستنف

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول 
أمانة اتفاقية تغري [)  دقيقة٢٠(كيوتو التابع هلا 

 ]املناخ
ين  املتخذة على الصعيدين الوطتدابريالات وسسياال •

 بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية واإلقليمي
 واملواد الكلورية املشبعة بالفلور

o  دقائق٥(اجلماعة األوروبية ( 
o  دقائق٥(اليابان ( 
o  دقائق٥(الواليات املتحدة األمريكية  (

 ]يؤكد فيما بعد[
  ) دقيقة١٥(أسئلة وأجوبة  •



UNEP/OzL.Pro/Workshop.4/1 

3 

 
  الغداء   مساء٠٠/١٥ - ٠٠/١٣
  ناقشاتم   وما بعدها مساء٠٠/١٥
 ٢٠/٨يف املقرر دف األطراف من احلوار، كما ورد   

  :إىل التايل
مناقشة املسائل التقنية ومسائل السياسات املتصلة 

ة لألوزون مع تركيز خاص دبالبدائل للمواد املستنف
على تبادل اآلراء بشأن أفضل السبل الستخدام اخلربة 
املكتسبة من بروتوكول مونتريال يف معاجلة تأثري 
مركبات الكربون اهليدروفلورية وكذلك حتقيق أقصى 
حد من الفوائد العائدة على األوزون واملناخ من 
التخلص التدرجيي املبكر من مركبات الكربون 

  وكلورية فلورية ضمن إطار بروتوكول مونتريالاهليدر
  أدناه لتقدمي الواردة املناقشات جلساتخصصت
يف بداية كل )  دقائق٥حنو ( رئيسية خمتصرة عروض

جلسة وذلك لعرض النقاط الرئيسية واملسائل الناشئة 
عن العروض املقدمة أثناء اجللسة الصباحية ولعرض أي 

ويتلو هذه . قشة قد تساعد يف املنا أخرىمعلومات
وينتظر أن . العروض حوار بشأن املسائل املطروحة

  . دقيقة٦٠ - ٤٠تستغرق كل جلسة ما بني 
 اخلربة املكتسبة من بروتوكول مونتريال :١اجللسة 

اليت ميكن االستفادة منها يف معاجلة آثار مركبات 
  الكربون اهليدروفلورية

  العروض الرئيسية
 ميكن  مونتريالاخلربة املكتسبة من بروتوكول •

 ]أمانة األوزون[ االستفادة منها
اإلطار املؤسسي، وبناء القدرات، : اآللية املالية •

أمانة الصندوق [والعمليات واإلجراءات الرئيسية 
 ]املتعدد األطراف

 حتقيق احلد األقصى من الفوائد العائدة على :٢اجللسة 
األوزون واملناخ من التخلص التدرجيي املبكر من 

  ت الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبا
  



UNEP/OzL.Pro/Workshop.4/1 

4 

  العروض الرئيسية
فريق [ وجدواها، وكفاءة الطاقةاخليارات التقنية  •

السيد أشفورد : التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
  ]والسيد كوجيربز

برنامج األمم [  الواقعالتقدم احملرز على أرض •
 ]، نيابة عن الوكاالت املنفذة اإلمنائياملتحدة

رات السياسات للتصدي ملركبات  خيا:٣اجللسة 
  الكربون اهليدروفلورية

  العروض الرئيسية
معلومات مستكملة عن املفاوضات املتواصلة  •

يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
 ] تغري املناخأمانة اتفاقية[تغري املناخ 

مقترح بشأن تعديل بروتوكول مونتريال من  •
دروفلورية أجل إخضاع مركبات الكربون اهلي

موريشيوس، أيضاً نيابة عن واليات [للتنظيم 
 ]ميكرونيزيا املوحدة

  
  اختتامية من الرؤساء املشاركني مالحظات   مساء٥٠/١٧
  اختتام احلوار   مساء٠٠/١٨

_____________  


