
  

K1061057 100510  

صطحاب نسخهم إىل االنفقات يوجد عدد حمدود من هذه الوثيقة ويرجى من املندوبني التفضل بقتصاد يف لدواعي اال
    .جتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةاال

EP األمم املتحدة 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/1/Rev.1  

Distr. General 
29 April 2010 
 
Arabic 
Original: English املتحدة للبيئة برنامج األمم  

  

  

فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
  الثالثون االجتماع

 ٢٠١٠ يهنيو/حزيران ١٨ - ١٥، يفجن

 جدول األعمال املؤقت

 .افتتاح االجتماع - ١

 :املسائل التنظيمية - ٢

 ؛إقرار جدول األعمال  )أ(

  .تنظيم العمل  )ب(

  . التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لفريق٢٠١٠التقرير املرحلي لعام عرض   - ٣

  : من بروتوكول مونتريال١٠ املسائل املتصلة باآللية املالية مبوجب املادة  - ٤

اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن تقرير   )أ(
  ؛)٢١/٢املقرر (املرفق اخلاص يف إطار الصندوق املتعدد األطراف 

  ؛)٢١/٢٨املقرر (تقييم لآللية املالية جراء اختصاصات إل  )ب(

  ارد الصندوق املتعدد األطراف للفترة  جتديد موبشأندراسة اختصاصات   )ج(
٢٠١٤ – ٢٠١٢.  

  . بروتوكول مونترياليفترحة املقالتنقيحات   - ٥

  .ترحة على بروتوكول مونتريالاملق التعديالت  - ٦
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  :الكربون اهليدروكلورية فلوريةركبات املسائل املتصلة مب  - ٧

تعلقة مبركبات الكربون استجابة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي للمسائل امل  )أ(
  ؛٢١/٩ يف املقرر  الضوء عليهاجرى تسليطاهليدروكلورية فلورية اليت 

دراسات استطالعية لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن بدائل ملركبات   )ب(
 األطراف يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء يف بلدانالكربون اهليدروكلورية فلورية 

 اليت تسودها ظروف درجات حرارة حميطة عالية ٥ من املادة ١قرة العاملة مبوجب الف
  .)١٩/٨املقرر (

  : من بروتوكول مونتريال٢املسائل املتصلة باإلعفاءات من املادة   - ٨

  ؛٢٠١٢ - ٢٠١١تعيينات إلعفاءات االستخدامات الضرورية للفترة   )أ(

 التابعة  الطبيةنتائج بعثة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية  )ب(
له إىل االحتاد الروسي الستعراض حتول ذلك البلد إىل أجهزة استنشاق باجلرعات 

  ؛)٢١/٤املقرر (املقننة اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية 

  ؛٢٠١٢ و٢٠١١عامي  لةات احلرجاالستخدامتعيينات إعفاءات   )ج(

التقرير املعد بقيادة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن املسائل املتعلقة   )د(
  ؛)٢١/١٠املقرر (باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن 

  ؛)٢١/٦املقرر (التحليلية للمواد املستنفدة لألوزون واالستخدامات املختربية   )ه(

  .)٢١/٣املقرر (تصلة باستخدام املواد املستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع املسائل امل  )و(

  :اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألوزون  - ٩

نتائج احللقة الدراسية املعنية بتحديد وتعبئة األموال لتدمري املواد املستنفدة لألوزون   )أ(
  ؛)٢١/٢املقرر (

يا والتقييم االقتصادي لتكنولوجيات تدمري املواد املستنفدة استعراض فريق التكنولوج  )ب(
  ).٢١/٢املقرر (لألوزون 

 من ١٣١ والفقرة ١٨/١٧املقرر (المتثال ل بالنسبةمعاملة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون   - ١٠
  ).تقرير االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

فريق التكنولوجيا والتقييم  ل٢٠١٠رحلي لعام املتقرير الاملسائل اإلضافية الناشئة عن   - ١١
  .االقتصادي

  .خرىاألسائل امل  - ١٢

  .اعتماد التقرير  - ١٣

 .اختتام االجتماع  - ١٤

___________  


