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والعشرون لألطراف في  الثامناالجتماع  
المواد المستنفدة  بروتوكول مونتريال بشأن

 لطبقة األوزون
 6102األول/أكتوبر تشرين  01-01كيغايل، 

 جدول األعمال المؤقت اتشروح
  (1105 تشرين األول/أكتوبر 01 – 01الجزء التحضيري ) -أواًل 

 0البند 
 افتتاح الجزء التحضيري 

 01اجلزء التحضريي من االجتماع يف الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني،  أن يفتتحمن ادلقرر  - 0
ادلعلومات وميكن االطالع على تؤدترات يف كيغايل  ادل ومركزراديسون بلو ، يف فندق 6102تشرين األول/أكتوبر 

بوابة االجتماع  ادلنشورة يف يف ادلذكرة اإلعالمية للمشاركنيادلتعلقة بالتسجيل ادلسبق والتسجيل يف ادلوقع 
(http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-28/SitePages/Home.aspx ويف مذكرة األمانة بشأن )

 ادلستنفدة ادلواد بشأن مونرتيال بروتوكول يف طرا لألن و االجتماع الثامن والعشر  لكي يناقشهاادلسائل ادلطروحة 
 وألن ىذا االجتماع سيكون  (3 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.28/2) ومعلومات لالطالع عليها األوزون لطبقة
اجتماعًا ال ورقياً، يشجع ادلشاركون على إحضار حواسيبهم احملمولة أو أجهزهتم النقالة معهم لالطالع  عملياً 

 على وثائق االجتماعات 
 ممثل )ممثلي( حكومة رواندا (بياناتبيان ) )أ(

 ممثل )ممثلي( برنامج األمم المتحدة للبيئة (بياناتبيان ) )ب(
السيد فينسينت بريوتا، وزير ادلوارد الطبيعية يف رواندا، والسيدة تينا بريميبيلي، ترحيب  سيديل ببياين - 6

  األمينة التنفيذية ألمانة األوزون اليت دتثل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة 
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 1البند 
 المسائل التنظيمية 

 إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري )أ(
للنظر  UNEP/OzL.Pro.28/1يرد جدول األعمال ادلتؤقت للجزء التحضريي يف الفرع األول من الوثيقة  - 3

جدول أعمال اجلزء التحضريي يف مذكرة األمانة بشأن  ادلطروحة علىادلسائل ترد تفاصيل و   فيو واعتماده
وادلعلومات ادلتوخى  يف بروتوكول مونرتيال طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف 

 ( UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1( وإضافة ىذه ادلذكرة )UNEP/OzL.Pro.28/2) اطالعو عليها
 تنظيم العمل )ب(

ادلفتوح رك يف رئاسة اجلزء التحضريي الرئيسان ادلشاركان للفريق العامل اكما درجت العادة، سيش - 1
((  وكما ورد يف مذكرة األمانة غرينادا) ليزيل مسيثول كراجنيك )أسرتاليا( والسيد مها حاليًا السيد بو العضوية )

وادلعلومات  يف بروتوكول مونرتيال طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف بشأن 
إىل االجتماع  (، سو  يقدم الرئيسان ادلشاركان اقرتاحاً 8فقرة ال ،UNEP/OzL.Pro.28/2) ادلتوخى اطالعو عليها

  االجتماع عمل ميتنظهبا  ميكن اليت الكيفية بشأنالثامن والعشرين لألطرا  
 2البند 

 المسائل اإلدارية 
  1106النظر في عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام  )أ(

 أعضاء لجنة التنفيذ 
يف إطار إجراء عدم االمتثال  ادلشاركني يف اجلزء التحضريي أن يناقشوا عضوية جلنة التنفيذيتوقع من  - 5

 تنيقي  وترد التفاصيل ادلتعلقة بالعضوية وعملية االختيار يف الوث6107وعملية االختيار لعام  لربوتوكول مونرتيال
  :يتنيالتال

 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )أ(
 (؛06-9الفقرات  ،UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال

 لألطرا  نو والعشر مذكرة من األمانة بشأن مشاريع مقررات لكي ينظر فيها االجتماع الثامن  )ب(
  [(باء باء/]68، مشروع ادلقرر UNEP/OzL.Pro.28/3) مونرتيال بروتوكول يف

 فيذية للصندوق المتعدِّد األطرافأعضاء اللجنة التن 
  6107ادلشاركون يف اجلزء التحضريي عضوية اللجنة التنفيذية وعملية االختيار لعام ناقش ييتوقع أن  - 2

  :تنيالتالي تنيقيادلتعلقة بالعضوية وعملية االختيار يف الوث وترد التفاصيل
 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )أ(

 (؛02-03الفقرات  ،UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال
 لألطرا  نوالعشرو مذكرة من األمانة بشأن مشاريع مقررات لكي ينظر فيها االجتماع الثامن  )ب(

  [(جيم جيم/]68، مشروع ادلقرر UNEP/OzL.Pro.28/3) مونرتيال بروتوكول يف
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 ن للفريق العامل المفتوح العضويةالرئيسان المشاركا 
من ادلشاركني يف اجلزء التحضريي أن خيتاروا الرئيسني ادلشاركني للفريق العامل ادلفتوح العضوية  يتوقع - 7

  :تنيالتالي تنيقيعملية االختيار يف الوثب  وترد التفاصيل ادلتعلقة 6107لعام 
ادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف االجتماع الثامن والعشرين لألطرا  مذكرة من األمانة بشأن  )أ(

 ؛(08و 07 تان، الفقر UNEP/OzL.Pro.28/2)  بروتوكول مونرتيال وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليهايف
 لألطرا  نو والعشر مذكرة من األمانة بشأن مشاريع مقررات لكي ينظر فيها االجتماع الثامن  )ب(

  /]دال دال[(68، مشروع ادلقرر UNEP/OzL.Pro.28/3) مونرتيال بروتوكول يف
 لبروتوكول مونتريال وميزانيات البروتوكولالتقرير المالي للصندوق االستئماني  )ب(

يتوقع من ادلشاركني يف اجلزء التحضريي أن ينظروا يف ادلعلومات ادلقدمة بشأن التقارير ادلالية وميزانيات  - 8
  :الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال  وترد ادلعلومات يف الوثائق التالية

 تنيادلقرتح تنيوادليزاني 6102مذكرة من األمانة بشأن التنقيح ادلقرتح للميزانية ادلعتمدة لعام  )أ(
 لصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزونل 6108و 6107 يلعام

UNEP/OzL.Pro.28/4) و(UNEP/OzL.Pro.28/4/Corr.1؛ 
بشأن التقارير ادلالية للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية طبقة مذكرة من األمانة  )ب(

 6105للسنة ادلالية  ،األوزون وبروتوكول مونرتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون
(UNEP/OzL.Pro.28/4/Add.1)؛ 

 طرا لألعشرين جتماع الثامن والاالادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )ج(
 (؛09 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال

 لألطرا  نوالعشرو مذكرة من األمانة بشأن مشاريع مقررات لكي ينظر فيها االجتماع الثامن  (د)
  ([/]ألف ألف68، مشروع ادلقرر UNEP/OzL.Pro.28/3) مونرتيال بروتوكول يف

 3البند 
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات الجديدة والمستكملة عن بدائل المواد  

 (16/3المستنفدة لألوزون )المقرر 
فريق التابعة لفرقة العمل لادلشاركون يف اجلزء التحضريي يف التقرير النهائي نظر يمن ادلتوقع أن  - 9

أخذ يف االعتبار التعليقات الذي يبدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزون،  عنالقتصادي التكنولوجيا والتقييم ا
دلساعدة  تانالتالي تانقيواالقرتاحات ادلقدمة من األطرا  وأي معلومات إضافية متاحة لفرقة العمل  وتتاح الوث

 اركني على النظر يف ىذه ادلسألة:ادلش
 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )أ(

وإضافة  (61-61الفقرات  ،UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال
 ؛وادلرفق األول( 01-7، الفقرات UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1ىذه ادلذكرة )

 67/1، اجمللد األول: ادلقرر 6102ييم االقتصادي، أيلول/سبتمرب تقرير فريق التكنولوجيا والتق )ب(
 التقرير ادلستكمل لفرقة العمل: معلومات إضافية عن بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزون 
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 4البند 
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم المنافع المناخية، واآلثار المالية المترتبة على  

الصندوق المتعدد األطراف نتيجة للجداول الزمنية للتخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية 
 (2/0 - إالواردة في مقترحات التعديل )المقرر د.

 عنادلشاركون يف اجلزء التحضريي يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي نظر يمن ادلتوقع أن  - 01
نتيجًة جلداول اخلفض التدرجيي لصندوق ادلتعدد األطرا  ادلرتتبة على اناخية واآلثار ادلالية تقييم الفوائد ادل

الصادر عن  3/0 - إد  ادلقرر القائمة علىيف مقرتحات التعديل  الواردة (HFC) ةاذليدروفلوريدلركبات الكربون 
 ادلسألة: دلساعدة ادلشاركني على النظر يف ىذه تانالتالي تانقثي  وتتاح الو لألطرا الثالث الجتماع االستثنائي ا

 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )أ(
ة وإضاف (62و 65الفقرتان  ،UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال

 (؛وادلرفق الثاين 07-00الفقرات  ،UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1) ىذه ادلذكرة
 -د إ، اجمللد الثاين: ادلقرر 6102تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أيلول/سبتمرب  )ب(

 تقرير الفريق العامل: ادلنافع ادلناخية وتكاليف خفض مركبات الكربون اذليدروفلورية يف إطار مسار ديب  3/0
 5البند 

 (16/0دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية )المقرر مسار  
إىل ادلشاركون يف اجلزء التحضريي  من ادلتوقع أن يستمعيف إطار ىذا البند من جدول األعمال  - 00

للفريق العامل ادلفتوح العضوية، ادلقرر عقده   ادلستأنفنيرز يف االجتماع الثامن والثالثالتقدم احمل معلومات عن
لمناقشات يف إطار البند ل اً االجتماع استمرار  ذلكجدول أعمال ويشكل   6102شرين األول/أكتوبر ت 8يوم 

 يوليو/دتوز يف لقع   الذي العضوية، فتوحادل العامل للفريقمن جدول أعمال االجتماع الثامن والثالثني  1
 كيفيةبشأن   األطرا  تقرر أن ادلتوقع من االجتماع فإن ونتائج احملرز التقدم عتباراال يف وعند األخذ  6102
 كني على النظر يف ىذه ادلسألة:ادلشار  دلساعدة التالية الوثائق وتتاح  قدماً  ادلضي

الفريق العامل ادلفتوح العضوية  لكي يناقشهامذكرة من األمانة بشأن ادلسائل ادلطروحة  )أ(
ف ومعلومات الطالع الفريق عليها الثامن والثالثني ادلستأن ولألطرا  يف بروتوكول مونرتيال يف اجتماع

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/2)؛ 
 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )ب(

وإضافة  (31-67الفقرات  ،UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال
 ؛(2-1، الفقرات UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1ىذه ادلذكرة )
 استكمال دمج مقرتحات التعديل ادلقدمة من األطرا  يف بروتوكول مونرتيال )ج(

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/INF/1-UNEP/OzL.Pro.28/INF/1 و(UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/INF/1-

UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/INF/1-UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/INF/1;؛ 
 ؛‘‘ارسات السابقة والتحديات الراىنة: ادلميةاألساس الكميات’’مذكرة إحاطة بعنوان  )د(
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ادلقرتحة  الكميات األساسية حلساب بيانات جدول’’ بعنوانالطلب ادلقدم من نيوزيلندا  )ه(
 ؛‘‘هاغري العاملة مبوجبالبلدان و  5العاملة مبوجب ادلادة الستهالك مركبات الكربون اذليدروفلورية يف البلدان 

 09/2من ادلقرر  9موجز مستكمل للمعلومات ادلقدمة من األطرا  عن تنفيذىا للفقرة  )و(
 ، الفقرة65/5من اآلثار البيئية )ادلقرر  ممكن يقلل إىل أدىن حدمبا ستنفدة لألوزون لتعزيز االنتقال من ادلواد ادل

 (؛UNEP/OzL.Pro.28/11) (: تقرير األمانة3
 (؛UNEP/OzL.Pro.28/INF/3) 62/9تنفيذىا للمقرر  بشأنادلقدمة من األطرا   اإلفادات )ز(
 67/1، اجمللد األول، ادلقرر 6102والتقييم االقتصادي، أيلول/سبتمرب  فريق التكنولوجياتقرير  )ح(

 التقرير ادلستكمل لفرقة العمل: معلومات إضافية عن بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزون؛
-اادلقرر د ، الثاين، اجمللد 6102فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أيلول/سبتمرب تقرير  )ط(

 الفريق العامل: ادلنافع ادلناخية وتكاليف خفض مركبات الكربون اذليدروفلورية يف إطار مسار ديب تقرير  3/0
 6البند 

 من بروتوكول مونتريالطاء  1 -ألف  1اد و الم بموجبالمسائل المتصلة باإلعفاءات  
 1106الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري لعام  )أ(

إعفاء استخدام للحصول على ادلشاركون يف اجلزء التحضريي يف ترشيح الصني نظر يمن ادلتوقع أن  - 06
  وتتاح 6107استخدام رابع كلوريد الكربون ألغراض اختبار النفط يف ادلياه يف عام  ضروري فيما خيص

 :ادلشاركني على النظر يف ادلسألة ةساعددل تانالتالي تانقيالوث
 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )أ(

 (؛33-30الفقرات  ،UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال
را  لألط نو والعشر مذكرة من األمانة بشأن مشاريع مقررات لكي ينظر فيها االجتماع الثامن  )ب(

  /]ألف[(68، مشروع ادلقرر الفرع الثاين ،UNEP/OzL.Pro.28/3يف بروتوكول مونرتيال )
 1107و 1106ستخدام الحرج للعامين الترشيحات لإلعفاءات ألغراض اال )ب(

االستخدامات احلرجة لربوميد ادليثيل  ترشيحاتادلشاركون يف اجلزء التحضريي يف من ادلتوقع أن ينظر  - 03
 لة:ادلشاركني على النظر يف ادلسأ ةساعددل  وتتاح الوثائق التالية 6108و 6107لعامي 

 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )أ(
( وإضافة 32-31، الفقرات UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال

 (؛61-08، الفقرات UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1ىذه ادلذكرة )
اجمللد  ،6102م االقتصادي، حزيران/يونيو التقرير ادلتؤقت ادلقدم من فريق التكنولوجيا والتقيي )ب(

 ؛6
، اجمللد الثالث، تقييم 6102فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أيلول/سبتمرب تقرير  )ج(

 وادلسائل ذات الصلة  6102عام لاالستخدامات احلرجة لربوميد ادليثيل  ترشيحات
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 7البند 
 اختصاصات الدراسة المتعلقة بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في 

 1111-1107الفترة 
ادلشاركون يف اجلزء التحضريي يف اختصاصات دراسة لتقدير األموال الالزمة نظر يمن ادلتوقع أن  - 01

من  0لتمكني األطرا  العاملة مبوجب الفقرة  6161-6108لتجديد موارد الصندوق ادلتعدد األطرا  للفرتة 
ادلشاركني على النظر  دلساعدةالتالية  ةقيمونرتيال  وتتاح الوث لربوتوكول حتقيق االمتثالمن من الربوتوكول  5ادلادة 

يف  طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف يف ىذه ادلسألة: مذكرة من األمانة بشأن 
 ( قوادلرف 38و 37الفقرتان  ،UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها بروتوكول مونرتيال

 8البند 
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي بشأن تحليل التناقضات بين التركيزات  

المالحظة لرابع كلوريد الكربون في الغالف الجوي والبيانات المبلغ عنها بخصوص رابع كلوريد الكربون 
 (16/6)المقرر 

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لادلشاركون يف اجلزء التحضريي يف تقرير نظر أن يمن ادلتوقع  - 05
يف الغال  اجلوي والبيانات ادلبلغ عنها  ادلالحظةبني الرتكيزات  التناقضاتنتائج حتليل  عنوفريق التقييم العلمي 

 :لنظر يف ادلسألةادلشاركني على ا دلساعدة تانالتالي تانقيبشأن رابع كلوريد الكربون  وتتاح الوث
 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )أ(

( وإضافة 10-39، الفقرات UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال
 (؛62-63، الفقرات UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1ىذه ادلذكرة )

، اجمللد 6102تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي، أيلول/سبتمرب  )ب(
 رابع كلوريد الكربون  يف البيانات ادلتناقضة عن تركيزات تحقيقال: تقرير 67/7الرابع: ادلقرر 

 01البند 
 (81، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8مقترح إنشاء فريق مخصص لتنسيق المعايير ) 

يف مشروع ادلقرر ادلقدم من الصني بشأن النظر ادلشاركون يف اجلزء التحضريي واصل يمن ادلتوقع أن  - 02
عايري السالمة الدولية ادلتعلقة باستخدام ادلواد البديلة، مب معينادلسائل ادلتصلة بإنشاء فريق خمصص لتنسيق ادلعايري 

 تانقيالوث وقد أتيحتالتربيد وتكييف اذلواء  منتجات ومعدات ربدات القابلة لالشتعال يف مبا يف ذلك ادل
  :ادلشاركني على النظر يف ادلسألة دلساعدة تانالتالي

 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )أ(
 (؛11-16، الفقرات UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال

ن لألطرا  و االجتماع الثامن والعشر مذكرة من األمانة بشأن مشاريع مقررات لكي ينظر فيها  )ب(
  /]باء[(68ثاين، مشروع ادلقرر ال الفرع ،UNEP/OzL.Pro.28/3يف بروتوكول مونرتيال )
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 00البند 
المسائل المتعلقة باالمتثال واالبالغ عن البيانات: عرض عمل لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال  

 لبروتوكول مونتريال والمقررات التي أوصت بها والنظر فيهما
ادلسائل  عنادلشاركون يف اجلزء التحضريي يف التقرير ادلقدم من رئيس جلنة التنفيذ نظر يمن ادلتوقع أن  - 07

 ،6102 عام يف واخلمسني والسابعواخلمسني  اللجنة السادس اجتماعي ظر فيها خاللتعلقة باالمتثال اليت ن  ادل
 الوثائق وقد أتيحت  ادلستوى الرفيع اجلزء خالل أمكن إن العتمادىا اليت ستقدم ادلقررات مشاريع ذلك يف مبا

  :ادلسألةىذه ادلشاركني على النظر يف  دلساعدة ةالتالي
 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )أ(

 (؛12و 15الفقرتان  ،UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال
من بروتوكول  9و 7ادلعلومات اليت قدمتها األطرا  وفقًا للمادتني  عنتقرير من األمانة  )ب(

 (؛UNEP/OzL.Pro.28/9–UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/2مونرتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون )
 اجتماعها أعمال عن مونرتيال لربوتوكولتقرير جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال  (ج)

  (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/4) واخلمسني، السادس
 01البند 

 عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 
ادلشاركون يف اجلزء التحضريي يف أي مقرتحات مقدمة من األطرا  لتعيينات يف نظر يمن ادلتوقع أن  - 08

قدمتها األطرا  يف االجتماع الثامن ، مع مراعاة ادلالحظات اليت التابعة لو الفريق ويف جلان اخليارات التقنية
التوازن اخلربة ادلطلوبة و  و يتعني األخذ يف االعتباروالثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية، حيث أشري إىل أن

  هموتعيين ترشيح األعضاء عندالتوازن بني اجلنسني و  ليمياإلق
  :ادلسألة ادلشاركني على النظر يف دلساعدةوتتاح الوثائق التالية  - 09

 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )أ(
( وإضافة 51-17، الفقرات UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال

 (؛31-67، الفقرات UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1ىذه ادلذكرة )
، التقرير ادلرحلي، 0، اجمللد 6102تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، حزيران/يونيو  )ب(

)مصفوفة  6فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية( وادلرفق عضوية وإدارة ) 0ادلرفق 
 اخلربات ادلطلوبة(؛

، 0، التقرير ادلرحلي، اجمللد 6102حزيران/يونيو  ،التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقرير فريق )ج(
 التصويب 

 02البند 
 (17/4مسائل متصلة بالتخلُّص التدريجي من مرّكبات الكربون الهيدروكلورية فلورية )المقرر  

النظر يف مسائل أخرى تتعلق باستمرار استخدام مركبات  يفادلشاركون يف اجلزء التحضريي قد يرغب  - 61
أي مقرتحات ذات  يف حال قدمت األطرا  ةن اذليدروكلورية فلورية بعد تواريخ التخلص التدرجيي النهائيالكربو 
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ادلشاركني على النظر يف ىذه ادلسألة: مذكرة من األمانة  دلساعدةالتالية  ةقي  وتتاح الوثبشأهنا صلة الختاذ قرار
وادلعلومات  يف بروتوكول مونرتيال طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف بشأن 

 ( 51-50الفقرات  ،UNEP/OzL.Pro.28/2) ادلتوخى اطالعو عليها
 03البند 

 (15/6توفر الهالونات المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستخلصة )المقرر  
أو ادلعاد تدويرىا  فر اذلالونات ادلستعادةتو  ائلالنظر يف مس يفادلشاركون يف اجلزء التحضريي قد يرغب  - 60

أي ويف لسالمة من احلرائق، وال سيما يف رلال الطريان ادلدين، يف رلال اأو ادلستخلصة لالستخدامات ادلتبقية 
 ىذه ادلشاركني على النظر يف دلساعدةالتالية  ةقي  وتتاح الوثبشأهنا اقرتاحات تقدمها األطرا  الختاذ قرار

يف بروتوكول  طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف ادلسألة: مذكرة من األمانة بشأن 
 ( 57-55الفقرات  ،UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها مونرتيال

 04البند 
 مسائل أخرى 

يف وقت اعتماد جدول األعمال  تثارمن األطرا  أن تنظر يف أي مسائل موضوعية إضافية  يتوقع - 66
(UNEP/OzL.Pro.28/258 ، الفقرة)  

 (1105تشرين األول/أكتوبر  03و 02) الجزء الرفيع المستوى -ثانياً 
 0البند 

 افتتاح الجزء الرفيع المستوى 
 03االجتماع يف الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس، من اجلزء الرفيع ادلستوى من ادلقرر أن يفتتح  - 63

  (59 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.28/2) 6102تشرين األول/أكتوبر 
 حكومة روانداممثل )ممثلي(  (بياناتبيان ) )أ(

 لي( برنامج األمم المتحدة للبيئةممثل )ممث (بياناتبيان ) )ب(
 االجتماع السابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالبيان رئيس  )ج(

ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، السيد إريك و  ممثل حكومة رواندابيانات افتتاحية سيديل ب - 61
)كندا(  ديسفورغس لوسي السيدة ،مكتب االجتماع السابع والعشرين لألطرا  ةسوذلاًن، ورئيس

(UNEP/OzL.Pro.28/2،  21الفقرة ) 
 1البند 

 المسائل التنظيمية 
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الثامن والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال )أ(

على  وثالثة نواب للرئيس ومقرراً  اً ن لألطرا  رئيسو االجتماع الثامن والعشر من ادلتوقع أن ينتخب  - 65
أساس التناوب اإلقليمي الذي اتفقت عليو األطرا   ومن ادلتوقع أن ينتخب الرئيس من الدول األفريقية وادلقرر 

 واحمليط آسيا دول من واحدثالثة نواب للرئيس، ينتخب من دول أوروبا الغربية ودول أخرى  ومن ادلتوقع أن 
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ادلعلومات  وترد ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أمواحد من دول دول أوروبا الشرقية و وواحد من  اذلادئ،
 :تنيالتالي تنيقيىذه ادلسألة يف الوث عن

 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  أ()
 (؛20 الفقرة، UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال

 من النظام الداخلي الجتماعات األطرا  يف بروتوكول مونرتيال  60ادلادة  )ب(
 مونتريال والعشرين لألطراف في بروتوكول الثامنالجتماع إقرار جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى ل )ب(

وترد   بغية إقراره ادلستوى الرفيع اجلزء أعمال جدول يف لألطرا  نوالعشرو  الثامن الجتماعاسينظر  - 62
  :تنيالتالي تنيقيالوث يف ادلسألة ىذه عن ادلعلومات

 ع الثاين(؛، الفر UNEP/OzL.Pro.28/1) جدول األعمال ادلتؤقت أ()
 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )ب(

 ( 26 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال
 تنظيم العمل )ج(

األطرا  على النحو ادلبني يف مذكرة عليو من جانب تنظيم العمل للنظر فيو وادلوافقة الرئيس سيقرتح  - 67
 يف بروتوكول مونرتيال طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف األمانة بشأن 

  (23 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها
 وثائق تفويض الممثلين )د(

إىل األمني التنفيذي لالجتماع يف  وادلستشارين نيالبديلادلمثلني و وثائق تفويض ادلمثلني يتعني تقدًن  - 68
فحص مكتب االجتماع ويتعني على أعضاء ساعة بعد افتتاح االجتماع   61 ،إن أمكن ،موعد ال يتجاوز

 :تنيالتالي تنيقيىذه ادلسألة يف الوث عنادلعلومات وترد وثائق التفويض وتقدًن تقريرىم إىل االجتماع  
 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  أ()

 (؛21 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها توكول مونرتياليف برو 
 من النظام الداخلي الجتماعات األطرا  يف بروتوكول مونرتيال  09و 08ن اادلادت )ب(

 2البند 
 ناشئةمسائل  وأيعروض أفرقة التقييم عن التقدم الذي أحرزته في أعمالها  

  ناشئةوأي مسائل  يتقييمعملها الالتقدم احملرز يف عرضًا بشأن أفرقة التقييم  تقدم، 3يف إطار البند  - 69
جتماع الثامن االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف معلومات بشأن ىذه ادلسألة يف مذكرة األمانة بشأن وترد 

 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.28/2) طالعو عليهاوادلعلومات ادلتوخى ا يف بروتوكول مونرتيال طرا لألوالعشرين 
25)  
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 3البند 
عرض مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن أعمال  

 اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق
عن القرارات  رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق ادلتعدد األطرا  تقريراً سيعرض ، 1يف إطار البند  - 31

ضطلع بو أمانة الصندوق ادلتعدد األطرا  والوكاالت تالعمل الذي ادلتخذة خالل اجتماع اللجنة التنفيذية و 
 اتمعلوموترد   6105 نوفمرب/الثاين تشرين يف لألطرا  والعشرين السابع االجتماع منذادلنفذة للصندوق 

 :تنيالتالي تنيقيلة يف الوثادلسأ ىذه بشأن
 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  أ()

 (؛22 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال
ادلتعدد األطرا  لتنفيذ بروتوكول مونرتيال إىل االجتماع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق  )ب(

  (UNEP/OzL.Pro.28/10الثامن والعشرين لألطرا  )
 4البند 

 بيانات رؤساء الوفود والمناقشات بشأن المواضيع الرئيسية 
يف  إحدامها عقدت، ةناقشات ادلائدة ادلستديرة الوزاريختطط األمانة لتنظيم دورتني دل، 5يف إطار البند  - 30
تركز ادلناقشات على ادلسائل   وسو  6102تشرين األول/أكتوبر  01واألخرى يف  تشرين األول/أكتوبر 03

 إلبراماألطرا  مع تطلع لجميع ل حتقيق منافعضمان على و  ،ة اليت يتعني معاجلتها يف سياق ادلفاوضاتيقتبادل
نتاج واستهالك ىذه إلاخلفض التدرجيي رية يرمي إىل خبصوص مركبات الكربون اذليدروفلو اتفاق بشأن تعديل 

 ادلواد مبوجب بروتوكول مونرتيال 
ويف اليوم األول   اتإللقاء كلمسيدعون رؤساء الوفود الذين من جانب عقب ادلناقشات بيانات توس - 36

تلك الطلبات  على  بناءً  بادلتحدثنيوستضع قائمة  احلديثطلبات  يف قبولستبدأ األمانة  للجزء التحضريي
جتماع الثامن االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف يف مذكرة األمانة بشأن  5البند  عنمعلومات إضافية وترد 

الفقرتان  ،UNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال طرا لألوالعشرين 
 ( 28و 27

 5البند 
المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات الموصى باعتمادها في االجتماع الثامن تقرير الرئيسين  

 والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال
وادلقررات ادلوصى هبا  اتن للجزء التحضريي موجز ادلناقشان ادلشاركاالرئيسسيقدم ، 2يف إطار البند  - 33
ادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف ىذه ادلسألة يف مذكرة األمانة بشأن  نعمعلومات وترد اجلزء الرفيع ادلستوى   إىل
 وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال طرا لألجتماع الثامن والعشرين اال
(UNEP/OzL.Pro.28/229 ، الفقرة)  
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 6البند 
 بروتوكول مونتريالتواريخ ومكان انعقاد االجتماع التاسع والعشرين لألطراف في  

 االجتماع مع (بالتوازي أو) بالتزامن مونرتيال بروتوكول يف لألطرا  نوالعشرو  التاسع االجتماعسيعقد  - 31
 انعقاد ومكان موعد بشأن قرار اختاذ يف األطرا  ترغب وقد  فيينا اتفاقية يف األطرا  دلتؤدتر عشر الثاين

  االجتماع
جتماع الثامن االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف ىذه ادلسألة يف مذكرة األمانة بشأن  عنمعلومات وترد  - 35

 ، الفقرةUNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال طرا لألوالعشرين 
71)  

 7البند 
 مسائل أخرى 

إقرار جدول األعمال  أثناءعليها تفاق سيتم االمن ادلتوقع أن تناقش األطرا  أي مسائل إضافية  - 32
(UNEP/OzL.Pro.28/270 ، الفقرة)  

 8البند 
 اعتماد المقررات التي يتخذها االجتماع الثامن والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال 

 تنيقي  وترد معلومات عن ىذه ادلسألة يف الوث9أن تعتمد األطرا  مقررات يف إطار البند  ادلتوقعمن  - 37
 :تنيالتالي

 طرا لألجتماع الثامن والعشرين االادلسائل ادلطروحة للمناقشة يف مذكرة من األمانة بشأن  )أ(
 ؛(76 لفقرة، اUNEP/OzL.Pro.28/2) وادلعلومات ادلتوخى اطالعو عليها يف بروتوكول مونرتيال

 لألطرا  نوالعشرو مذكرة من األمانة بشأن مشاريع مقررات لكي ينظر فيها االجتماع الثامن  )ب(
  (UNEP/OzL.Pro.28/3) مونرتيال بروتوكول يف

 01البند 
 اعتماد التقرير 

تشرين األول/أكتوبر  01أن تعتمد األطرا  مشروع تقرير االجتماع يف يوم اجلمعة  ادلتوقعمن  - 38
6102   
 00البند 

 اختتام االجتماع 
تشرين األول/أكتوبر  01أن خيتتم االجتماع الثامن والعشرون لألطرا  يف يوم اجلمعة  ادلتوقعمن  - 39

6102  
___________ 


