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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  الثالثون االجتماع
 ٢٠١٠ يهنيو/حزيران ١٨ - ١٥، جنيف

  ؤقت جدول األعمال املحشرو

  افتتاح االجتماع  - ١
لألطراف يف بروتوكول لفريق العامل املفتوح العضوية ل الثنيمن املقرر افتتاح االجتماع الث  - ١

 ١٥ صباحاً من يوم الثالثاء ١٠، يف الساعة املواد املستنفدة لطبقة األوزونشأن بمونتريال 
ة الثامنة وسيبدأ التسجيل يف الساع. ، باملركز الدويل للمؤمترات يف جنيف٢٠١٠ هيوني/زيرانح

وعلى الرغم من توفري التسجيل يف املوقع، . ، يف نفس املكانهيوني/ حزيران ١٣والنصف، يوم األحد، 
 اإلنترنت من خالل موقع أمانة األوزون على شاركون بالتسجيل إلكترونيا مقدماًامليشجع 

)org.unep.ozone://httpو ozone/ch.unep.www://http.(  
، األمني التنفيذي ألمانة األوزون، يف اجللسة  ماركو غونزاليسسيخاطب املمثلني السيد  - ٢

  .االفتتاحية لالجتماع

  يةاملسائل التنظيم  - ٢
  اعتماد جدول األعمال  )أ(

 فرسينل السيداالجتماع يترأس و. إلقرارهسيعرض جدول األعمال املؤقت على الفريق العامل   - ٣
  ).كندا( مارتن سريويس السيدباالشتراك مع ) يةارمجهورية فرتويال البوليف( دياس
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  تنظيم العمل  )ب(
امة وأن يضع جدوالً زمنياً حمدداً ملناقشة أن يدير أعماله يف جلسات عقد يود الفريق العامل   - ٤

وسوف يقترح الرئيس املشارك خيارات لتنظيم عمل االجتماع، قد . البنود املدرجة على جدول أعماله
  .يود الفريق العامل النظر فيها

  التقييم االقتصاديالتكنولوجيا وفريق  الذي أعده ٢٠١٠التقرير املرحلي لعام تقدمي   - ٣
، مبا يف ذلك تقاريره ٢٠١٠ تقريره املرحلي لعام التقييم االقتصاديالتكنولوجيا و فريقسيقدم   - ٥

الكربون مركبات واالستخدامات احلرجة، وبدائل لضرورية الستخدامات اعفاء ااخلاصة بطلبات ا
طاع التربيد، وعوامل اإلنتاج، واالستخدامات املختربية قخاصة من يف جماالت فلورية لورية كاهليدرو

  .تحليلية للمواد املستنفدة لألوزونوال

   من بروتوكول مونتريال١٠ القضايا املتصلة باآللية املالية مبوجب املادة  - ٤
تنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن إنشاء مرفق لتقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف   )أ(

  )٢١/٢راملقرر(خاص يف إطار الصندوق املتعدد األطراف 
 من اللجنة التنفيذية تقدمي تقرير إىل األطراف عن أعماهلا حىت ، طُلب٢١/٢ اً للمقرروفق  - ٦

تارخيه بشأن إمكانية إنشاء مرفق خاص يف إطار الصندوق املتعدد األطراف يقوم بتحديد وتعبئة أموال 
يوضع نص تقرير وسوف . إضافية لتعظيم املنافع البيئية من املشروعات املتصلة باملواد املستنفدة لألوزون

  . عند توافرهإلنترنتاللجنة التنفيذية بشأن هذه املسألة يف موقع أمانة األوزون على ا

  )٢١/٢٨ املقرر(االختصاصات اخلاصة بتقييم اآللية املالية   )ب(
 للفريق الثنيعلى بدء مناقشات يف االجتماع الث ٢١/٢٨ر األطراف مبوجب املقررتوافق  - ٧

  .بشأن تقييم اآللية املاليةة املفتوح العضويالعامل 

  ٢٠١٤-٢٠١٢لفترة لاختصاصات إجراء دراسة بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف   )ج(
وقد . جرت العادة على جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف منذ إنشائه كل ثالث سنوات  - ٨

األموال املطلوبة ديد حجم حتإجراء دراسة بر بشأن االختصاصات ا األطراف على اختاذ قرتدرج
وملا كانت فترة . لتجديد معني ملوارد الصندوق خالل السنة قبل السابقة على فترة إعادة جتديد املوارد

، فمن املتوقع أن تعتمد األطراف مقرراً بشأن إعادة ٢٠١١تنتهي يف سنة احلالية إعادة جتديد املوارد 
املفتوح تايل، فمن املتوقع أن يناقش الفريق العامل وبال. ٢٠١٤-٢٠١٢جتديد موارد الصندوق للفترة 

االختصاصات بغية االنتهاء منها يف الوقت الذي يسمح بالنظر فيها من جانب االجتماع الثاين العضوية 
  .والعشرين لألطراف
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   املقترح إدخاهلا على بروتوكول مونتريالنقيحاتالت  - ٥
 على الربوتوكول يتم نقيحاتاقتراحات بإدخال تمن املتوقع أن ينظر الفريق العامل يف أي   - ٩

ومل تكن األمانة قد تلقت أي . ن بروتوكول مونتريالم، ٢ املادة من ٩الفقرة تقدميها مبوجب 
  . حىت تاريخ إعداد هذه املذكرةنقيحاتاقتراحات بشأن هذه الت

  التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول مونتريال  - ٦
ينظر الفريق العامل يف أي اقتراحات بإدخال تعديالت على الربتوكول يتم من املتوقع أن   - ١٠

ن بروتوكول م، ٢ املادة من ١٠الفقرة  من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، و٩ تقدميها مبوجب املادة
، اقتراحني بتعديالت، أحدمها من واليات ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٣٠وقد تلقت األمانة، حىت . مونتريال

وآخر من كندا، واملكسيك والواليات ) UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/4 الوثيقة (وحدةرونيزيا املميك
  ).UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/5 الوثيقة(املتحدة األمريكية 

   فلوريةيةكلوراهليدروالكربون القضايا املتصلة مبركبات   - ٧
مبركبات الكربون اهليدروكلورية املسائل املتصلة التقييم االقتصادي مع التكنولوجيا وجتاوب فريق   )أ(

  ٢١/٩فلورية املذكورة يف املقرر 
التقييم التكنولوجيا ومن املتوقع أن يستمع الفريق العامل املفتوح العضوية لعرض يقدمه فريق   - ١١

كلورية فلورية اهليدروالكربون املتصلة مبركبات سائل االقتصادي لتقرير بشأن جمموعة واسعة من امل
 . وأن يناقشها٢١/٩املقرر املذكورة يف 

تتناول بدائل مركبات الكربون لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استطالعية ة دراس  - )ب(
 ١اهليدروكلوروية فلورية يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  )١٩/٨املقرر (درجات حرارة حميطة عالية  اليت تسودها ظروف ٥من املادة 
من املتوقع أن يناقش الفريق العامل املفتوح العضوية املعلومات اجلديدة اليت قدمها فريق   - ١٢

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعات 
درجات طروف  الىت تسودها ٥ة  من املاد١التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

اإلجراءات اليت يود أن يوصي االجتماع أي الفريق العامل أيضاً مناقشة ود وقد ي. حرارة حميطة عالية
 .نظر فيهابالالثاين والعشرين لألطراف 

   من بروتوكول مونتريال ٢املسائل املتعلقة باإلعفاءات من املادة   - ٨

  ٢٠١٢-٢٠١١مات الضرورية لعامي تعيينات اإلعفاءات من االستخدا  )أ(
من املتوقع أن ينظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف طلبات األطراف اخلاصة بإعفاءات   - ١٣

 ويف توصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٢٠١٢ و٢٠١١االستخدامات الضرورية لعامي 
  .بالنسبة هلذه الطلبات
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والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية الطبية التابعة له إىل االحتاد نتائج بعثة فريق التكنولوجيا   )ب(
مركب الروسي الستعراض انتقال هذا البلد إىل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اخلالية من 

  )٢١/٤املقرر  (ي فلوريالكلورالكربون 
والتقييم االقتصادي عن بعثته إىل من املتوقع أن يناقش الفريق العامل تقرير فريق التكنولوجيا   - ١٤

  . انتقال هذا الطرف إىل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةةاالحتاد الروسي واستعراضه الستراتيجي

  ٢٠١٢ و٢٠١١تعيينات إلعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي   )ج(
قش استعراضه ستستمع األطراف إىل عرض يقدمه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وتنا  - ١٥

  .األويل لطلبات األطراف بالنسبة إلعفاءات االستخدامات احلرجة بالنسبة لربوميد امليثيل

ر الزراعي ومعاجلات ما قبل احلجاملسائل املتصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن تقرير   )د(
  ٢٠/١٠رر قامل الشحن

وجيا والتقييم االقتصادي مع أمانة ، من املتوقع أن يتشاور فريق التكنول٢٠/١٠طبقاً للمقرر    - ١٦
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وخرباء آخرين، وإعداد تقرير عن مجلة أمور من بينها اجلدوى التقنية 
واالقتصادية للبدائل املتاحة للمواد املستنفدة لألوزون من أجل االستخدامات اخلاصة باحلجر الزراعي 

  .ومعاجلات ما قبل الشحن

  )٢١/٦املقرر  (تحليلية للمواد املستنفدة لألوزونالختربية واملتخدامات ساال  )ه(
املتعلقة ببدائل استخدام املواد املستنفدة لألوزون يف فروع المن املتوقع أن يناقش الفريق العامل   - ١٧

، ٢٠١٠ االستخدامات املختربية والتحليلية بالتقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عام
.  من الربوتوكول٥ من املادة ١وتوصيات الفريق بشأن احتياجات األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

ومن املتوقع أيضاً أن يقدم الفريق العامل توصيات حسب االقتضاء إىل االجتماع الثاين والعشرين 
  .لألطراف

  ) ٢١/٣املقرر (نيع املسائل املتعلقة باستخدام املواد املستنفدة لألوزون كعوامل تص  )و(
باستخدام املواد ، من املتوقع أن يستعرض الفريق العامل املسائل املتعلقة ٢١/٣وفقاً للمقرر    - ١٨

  املستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع

  إدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون إدارة سليمة بيئياً  - ٩
  )٢١/٢املقرر (ال لتدمري املواد املستنفدة لألوزون نتائج احللقة الدراسية املعنية بتحديد وتعبئة األمو  )أ(

 املواد تدمري، ستعقد األمانة حلقة دراسية عن حتديد وتعبئة األموال ل٢١/٢وفقاً للمقرر   - ١٩
يونيه، وهو / حزيران١٤وستعقد هذه احللقة الدراسية يف جنيف، سويسرا، يوم . املستنفدة لألوزون

ومن املتوقع أن يناقش الفريق .  للفريق العامل املفتوح العضويةالثنياليوم السابق الفتتاح الدورة الث
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العامل نتائج احللقة الدراسة بغية إعداد التوصيات ذات الصلة، حسب االقتضاء، كي ينظر فيها 
  .االجتماع الثاين والعشرين لألطراف

د املستنفدة لألوزون استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لتكنولوجيات تدمري املوا  )ب(
  )٢١/٢املقرر (

، من املتوقع أن ينظر الفريق العامل يف املعلومات اجلديدة اليت قدمها فريق ٢١/٢وفقاً للمقرر   - ٢٠
  . لتدمري املواد املستنفدة لألوزوناآلخذة يف الظهورالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن التكنولوجيات 

 والفقرة )١٨/١٧املقرر ( املستنفدة لألوزون من ناحية االمتثال معاجلة املخزونات من املواد  - ١٠
  الجتماع احلادي والعشرين لألطراف من تقرير ا١٣١

مل يستكمل حبث األطراف لوضع املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون من ناحية االمتثال   - ٢١
ن األطراف، سيناقش الفريق وبناًء على طلب جمموعة م. خالل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

  .الثنيالعامل املفتوح العضوية هذه املسألة يف اجتماعه الث

 لفريق التكنولوجيا والتقييم ٢٠١٠املسائل اإلضافية الناشئة عن التقرير املرحلي لعام   - ١١
  االقتصادي

 لفريق ٢٠١٠قد يود الفريق العامل أن يناقش قضايا إضافية ناشئة عن التقرير املرحلي لعام   - ٢٢
  .التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

  مسائل أخرى  - ١٢
قد يرغب الفريق العامل يف مناقشة مسائل أخرى قد تثريها األطراف وقت إقرار جدول   - ٢٣

  .األعمال

  اعتماد التقرير  - ١٣
  . للفريق العامل املفتوح العضوية العتمادهالثني  الثعسيقدم مشروع تقرير االجتما  - ٢٤

  ختتام االجتماعا  - ١٤
 ١٨للفريق العامل املفتوح العضوية يوم اجلمعة، ثون المن املقرر أن خيتتم االجتماع الث  - ٢٥

  . ٢٠١٠يونيه /حزيران
___________  


