
  

K0952471 110809  
لدواعي اإلقتصاد يف النفقات يوجد عدد حمدود من هذه الوثيقة ويرجى من املندوبني التفضل بإصطحاب نسخهم إىل اإلجتماعات 

    .وعدم طلب نسخ إضافية

EP األمم املتحدة 
UNEP/OzL.Pro.21/1  

Distr.: General 
29 July 2009 
 
Arabic 
Original: English املتحدة للبيئة برنامج األمم  
  

   

االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠٠٩ وفمربن/تشرين الثاين ٨ - ٤  مصر،،ببورت غال

 

  جدول األعمال املؤقت

 )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ - ٤(اجلزء التحضريي   -أوالً 

  :افتتاح اجلزء التحضريي  - ١
  ؛املصريةكومة احل) ممثلي( ممثل اتبيان  )أ(  
  .برنامج األمم املتحدة للبيئة) ممثلي( ممثل اتبيان  )ب(  

  :املسائل التنظيمية  - ٢
   اجلزء التحضريي؛إقرار جدول أعمال  )أ(  
  .تنظيم العمل  )ب(  

  :٢٠١٠ النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام  - ٣
  أعضاء جلنة التنفيذ؛  )أ(
  ؛ لتنفيذ بروتوكول مونتريالأعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  )ب(
  .الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية  )ج(
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وبروتوكول  التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون ني االستئمانينيقود املالية للصنالتقارير  - ٤
  .مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وميزانيات بروتوكول مونتريال

  ):٢٠/٧  املقرر (اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألوزون  - ٥
  ؛لعمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديتقدمي التحليل النهائي لفرقة ا  )أ(
 يف العمل الذي بدأه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع جمدداًالنظر   )ب(

  .والعشرين
 املواد ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون  - ٦

  ):٢٠/٨ املقرر(
  ؛تعديل املقترح على بروتوكول مونتريالال  )أ(
 يف العمل الذي بدأه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع جمدداًالنظر   )ب(

  .والعشرين
  :ة بإعفاءات االستخدامات الضروريةاملسائل املتصل  - ٧

  ؛٢٠١١و  ٢٠١٠  إعفاءات االستخدامات الضرورية لعاميتعييناتاقتراح بشأن   ) أ(
  ؛محلة إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة  ) ب(
املقرر (ستخدامات الضرورية خال تعديالت على دليل تعيينات االالنظر يف إد  )ج(

٢٠/٣.(  
  :املسائل ذات الصلة بربوميد امليثيل  - ٨

  ؛اديفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصعرض من   )أ(
  ؛٢٠١١ و٢٠١٠ النظر يف تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي  )ب(
  . قبل الشحن ما يف احلجر الزراعي ومعاجلاتبروميد امليثيلتطبيقات   )ج(

  : تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديئة عنشان الخرى األسائلامل  - ٩
ييف اهلواء لدى يف قطاعي التربيد وتكبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية   )أ(

املقرر  (اليت تسودها ظروف خاصة ٥  من املادة١  األطراف العاملة مبوجب الفقرة
  ؛)١٩/٨

االختالالت اإلقليمية املتوقعة يف توفر اهلالونات واآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ ذه   )ب(
  ؛)١٩/١٦املقرر  (االختالالت واحلد منها
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 ١٧/١٠املقرران (اقتراح بشأن إعفاءات املختربات واالستخدامات التحليلية   )ج(
  ؛)١٩/١٨و

 من تقرير االجتماع ١٠٠   والفقرة١٧/٦املقرر (اقتراح بشأن عوامل التصنيع   )د(
  ؛)العشرين لألطراف

  انبعاثات رابع كلوريد الكربون؛ بشأن إمكانية القيام باملزيد من العملب اقتراح  )ه(
  .ن تقرير الفريق الناشئة عخرىاأل سائلامل  ) و(

  :ة باآللية املالية لربوتوكول مونتريال املتصلسائل امل  - ١٠
  ؛لتقييم اآللية املالية اختصاصات اقتراح بشأن  )أ(
  .اقتراح بشأن أنشطة التقوية املؤسسية ضمن الصندوق املتعدد األطراف  )ب(

  :مسائل االمتثال واإلبالغ عن البيانات  - ١١
املقرر (اقتراح بشأن معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون ذات الصلة باالمتثال   )أ(

  ؛)١٨/١٧
  .اموالنظر فيها  اليت أوصت  واملقرراتجلنة التنفيذ عملعرض عن   )ب(

  مسائل أخرى  - ١٢

  )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٨و ٧(اجلزء رفيع املستوى   -ثانياً 

  :رفيع املستوىافتتاح اجلزء   - ١
  ؛احلكومة املصرية) ممثلي( ممثل اتبيان  )أ(
  ؛األمم املتحدة )ممثلي(ممثل  اتبيان  )ب(
  .رئيس االجتماع العشرين لألطرافبيان   )ج(

  :املسائل التنظيمية  - ٢
  ؛االجتماع احلادي والعشرين لألطرافمكتب  أعضاء انتخاب  )أ(
  ؛ألطرافإقرار جدول أعمال االجتماع احلادي والعشرين ل  )ب(
 ؛تنظيم العمل  )ج(
  ؛وثائق تفويض املمثلني  )د(

  . التصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال والتعديالت على بروتوكول مونتريالةحال  - ٣
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  .أفرقة التقييم بشأن حالة عملهم مع التركيز على آخر التطوراتعرض من   - ٤
وق املتعدد األطراف عن عمل اللجنة التنفيذية وأمانة رئيس اللجنة التنفيذية للصندعرض من   - ٥

 .التابعة للصندوق املنفذة وكاالتالالصندوق املتعدد األطراف و

  .بيانات رؤساء الوفود  - ٦
 التحضريي، والنظر يف املقررات اليت يوصى باعتمادها يف للجزءتقرير الرؤساء املشاركني   - ٧

  .احلادي والعشرين لألطرافاالجتماع 
  .تاريخ ومكان انعقاد االجتماع الثاين والعشرين لألطراف  - ٨
  .مسائل أخرى  - ٩
  .عشرين لألطرافادي والاعتماد مقررات االجتماع احل  - ١٠
  .االجتماع احلادي والعشرين لألطرافاعتماد تقرير   - ١١
  .اختتام االجتماع  - ١٢

_____________  


