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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة 
  األوزون

  والعشرون السابعاالجتماع 
 ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٧ - ٤، نريويب

 جدول األعمال املؤقت

 .افتتاح االجتماع - ١

 :املسائل التنظيمية - ٢

 ؛إقرار جدول األعمال  )أ(

 .تنظيم العمل  )ب(

 الصادرة عن فريق التقييم العلمي، وفريق تقييم ٢٠٠٦عرض التقرير اجلامع لتقييمات عام  - ٣
 .ا والتقييم االقتصادياآلثار البيئية، وفريق التكنولوجي

 الصادر عن فريق التكنولوجيا ٢٠٠٧النظر يف القضايا الناشئة عن التقرير املرحلي لعام  - ٤
 :والتقييم االقتصادي

 ؛٢٠٠٩ و٢٠٠٨تعيينات إلعفاءات االستخدامات األساسية لعامي الاستعراض  )أ(

نفيذية للتقدم احملرز يف استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة الت )ب(
تقليل انبعاثات واستخدام املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كعوامل تصنيع وتطبيق 

 ؛)١٧/٦املقرر (التقنيات والعمليات واملنتجات البديلة للتقليل من االنبعاثات 
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د التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن انبعاثات رابع كلوري )ج(
 ؛)١٨/١٠املقرر (الكربون والفرص املتاحة لتخفيضها 

ن  - تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن انبعاثات بروبيل الربوميد )د(
 ؛)١٨/١١املقرر (والبدائل والفرص املتاحة لتخفيضها 

ي تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم التدابري الالزمة للتصد )ه(
املقرر (الستنفاد األوزون، مع التركيز على مركبات الكربون اهليدروكلورية الفلورية 

 ؛)١٨/١٢

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن اإلنتاج احملدود دفعة واحدة ملركبات  )و(
 ؛)١٨/١٦املقرر (الكربون الكلورية الفلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 

 .أخرى ناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديقضايا أي  )ز(

 :النظر يف القضايا املتعلقة بربوميد امليثيل - ٥

 ٢٠٠٨استعراض تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي   )أ(
 ؛٢٠٠٩و

فاقية الدولية تقرير عن تعاريف احلجر الصحي وما قبل الشحن واالتصاالت مع االت  )ب(
املقرر (حلماية النبات بشأن املسائل املتعلقة باحلجر الصحي وما قبل الشحن 

 ؛)١٨/١٤

 وضع إجراءات بديلة للتطبيقات املختربية والتحليلية اليت تستخدم بروميد  عنتقرير )ج(
 ؛)١٧/١٠املقرر ( امليثيل حالياً

تقرير االجتماع الثامن عشر ( بروميد امليثيل تعددة السنوات الستخداماملاإلعفاءات  )د(
 ؛)٩٤، الفقرة )UNEP/Ozl.Pro.18/10( مونتريال لألطراف يف بروتوكول

 ٥ مع األطراف العاملة باملادة خيارات ملنع االجتار الضار يف خمزونات بروميد امليثيل )ه(
تقرير االجتماع الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال (
)UNEP/Ozl.Pro.18/10( ٩٧، الفقرة.( 

لنظر يف حالة امتثال األطراف العاملة مبوجب ل  واجتماع األطرافاستعراض تأجيل جلنة التنفيذ - ٦
 أن احنرافها يعزى إىل استخدام اليت تقدم ما يثبت للرقابة على رابع كلوريد الكربون ٥املادة 

  ).١٧/١٣املقرر (ة تلك املادة الكيميائية يف العمليات التحليلية واملختربي
 .)١٥/٨املقرر (إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية مستقبل  - ٧

توكول مونتريال واحلاجة إىل دراسة إلعادة جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بر - ٨
 .٢٠١١-٢٠٠٩للفترة 
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جتتمع فيها اللجنة عند رات اليت النظر يف طلب اللجنة التنفيذية لتغيري صالحياا لتعديل عدد امل - ٩
 .االقتضاء

املقرر (جمموعة تعليقات األطراف حول نظم لرصد نقل املواد املستنفدة لألوزون عرب احلدود  - ١٠
١٨/١٨.( 

عرض ملخص القضايا الرئيسية الناشئة عن احلوار حول التحديات اليت سيواجهها بروتوكول  - ١١
  ).١٨/٣٦املقرر (مونتريال 

 ضمن التقارير اليت ٢٠١٠االت التركيز املقترحة لتقرير الفريق للتقييم الذي سيقدم يف عام جم  - ١٢
 ).١٥/٥٣املقرر و ٦املادة ( تقدم كل أربع سنوات

 .مناقشة أي تعديالت مقترحة على بروتوكول مونتريال - ١٣

 .مناقشة أي تغيريات مقترحة على بروتوكول مونتريال - ١٤

 مسائل أخرى - ١٥

 .اعتماد التقرير - ١٦

  .اختتام االجتماع - ١٧
___________  


