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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  العشرونو السابعاالجتماع 
 ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٧ -  ٤، نريويب

  جدول األعمال املؤقت املشروح

  افتتاح االجتماع  -  ١
من املقرر أن يفتتح االجتماع السابع والعشرون للفريق العامل مفتوح العضوية يف بروتوكول   -  ١

يونيه / حزيران٤نني مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف الساعة العاشرة من صباح يوم االث
ونظراً ألن األطراف يف الربوتوكول سوف تعقد .  يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب، كينيا٢٠٠٧

، فإن تسجيل املشاركني سوف يبدأ يف الساعة ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣ و٢أيضاً اجتماعاً حوارياً يومي 
حني أنه سيجرى توفري التسجيل ويف . يونيه يف نفس املكان/ حزيران١ من صباح يوم االثنني ٣٠/٨

وسوف يلقي . يف املوقع، يشجع املشاركون على التسجيل قبل االجتماع عن طريق شبكة اإلنترنت
  .السيد ماركو جونزاليز األمني التنفيذي ألمانة األوزون بياناً أمام املندوبني يف افتتاح االجتماع

  املسائل التنظيمية  -  ٢

  إقرار جدول األعمال  )أ(

وسريأس االجتماع السيد . إلقرارهالفريق العامل  على )١(يعرض جدول األعمال املؤقتس  -  ٢
  ).األرجنتني(والسيدة مارشا ليفاد جي ) الدامنرك(مان سونرنسن آميككيل 

                                                           
)١( UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/1.  
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  تنظيم العمل  )ب(

يف تصريف أعماله يف جلسات عامة ويف وضع جدول زمين حمدد لفريق العامل رغب ايقد   -  ٣
  . جدول األعمالللعمل املطروح على

 الصادر عن فريق التقييم العلمي وفريق ٢٠٠٦عرض التقرير اجلامع لتقييمات عام   -  ٣
  تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

.  من الربوتوكول٦أعدت أفرقة التقييم تقريرها الذي يقدم كل أربع سنوات وفقاً للمادة   -  ٤
  . التقرير للفريق العامل مفتوح العضوية خالل اجتماعه السابع و العشرينوسوف تقدم األفرقة ذلك

النظر يف قضايا ناشئة عن التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام   -  ٤
٢٠٠٧  

  .٢٠٠٧عن عام سيقدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريره املرحلي   -  ٥

، ٢٠٠٩ و٢٠٠٨جديدة إلعفاءات االستخدامات األساسية لعامي استعراض أي تعيينات   )أ(
  ٤/٢٥مع مراعاة املقرر 

 اجلماعة األوروبية واالحتاد الروسي والواليات هي قدمت ثالثة أطراف ٤/٢٥وفقاً للمقرر   -  ٦
 طلبات جديدة بشأن إعفاءات االستخدامات األساسية ملركبات الكربون الكلورية ،املتحدة األمريكية

ويتوقع أن ينظر الفريق العامل . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لعامي فلور
مفتوح العضوية يف التعيينات فضالً عن توصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن هذه 

  .املسائل، وتقدمي توصيات، حسب مقتضى احلال الجتماع األطراف التاسع عشر

 التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة التنفيذية للتقدم احملرز يف تقليل استعراض فريق  )ب(
انبعاثات واستخدام املواد املستنفدة لألوزون واملستخدمة كعوامل تصنيع، وتطبيق التقنيات 

  )١٧/٦املقرر (والعمليات واملنتجات البديلة للتقليل من االنبعاثات 

، من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة ١٧/٦طلبت األطراف، مبقتضى املقرر   -  ٧
التنفيذية تقدمي تقرير للفريق العامل مفتوح العضوية خالل اجتماعه السابع والعشرين عن خمتلف املسائل 

ويتوقع أن ينظر الفريق العامل يف التقارير ذات الصلة، وتقدمي توصيات حسب . املتعلقة بعوامل التصنيع
  .جتماع األطراف التاسع عشرمقتضى احلال، ال

التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن انبعاثات رابع كلوريد الكربون   )ج(
 )١٨/١٠املقرر (والفرص املتاحة لتخفيضها 

 من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مواصلة ١٨/١٠طلبت األطراف، مبقتضى املقرر   -  ٨
د الكربون وفرص خفضه من خالل دراسة عدد من املواضيع النوعية وإعداد تقرير تقييمه لرابع كلوري

ويتوقع . ائي يف وقت مناسب للعرض على االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية
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أن ينظر الفريق العامل يف تقرير الفريق بشأن هذه املسألة وتقدمي توصيات، حسب مقتضى احلال، 
  .األطراف التاسع عشرالجتماع 

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

 من فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم ١٨/١١طلبت األطراف، مبقتضى املقرر   -  ٩
 ن للنظر من جانب الفريق العامل مفتوح –ت مستكملة عن بروبيل الربوميد االقتصادي تقدمي معلوما

العضوية خالل اجتماعه السابع والعشرين ويتوقع أن ينظر الفريق العامل يف التقارير املتاحة عن هذه 
  .املسألة وتقدمي توصيات، حسب مقتضى احلال، الجتماع األطراف التاسع عشر

 الستنفاد للتصديالتقييم االقتصادي بشأن تقييم التدابري الالزمة تقرير فريق التكنولوجيا و  )ه(
  )١٨/١٢املقرر (األوزون مع التركيز على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مواصلة ١٨/١٢طلبت األطراف مبقتضى املقرر   - ١٠
قرير حلقة العمل اليت عقدا أمانة األوزون بشأن التقرير اخلاص العمل يف تقييم التدابري الواردة يف ت

الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 
(UNEP/OzL.Pro.18/5) وطلبت من فريق التقييم العلمي النظر يف انعكاسات ما توصلت إليه من نتائج ،

ويتوقع أن ينظر الفريق العامل يف التقارير املتوافرة بشأن هذه املسألة . قة األوزونبشأن استعادة طب
  .وتقدمي توصيات، حسب مقتضى احلال، الجتماع األطراف التاسع عشر

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن اإلنتاج احملدود دفعة واحدة ملركبات   )و(
  )١٨/١٦املقرر (الستنشاق باجلرعات املقننة الكربون الكلورية فلورية ألجهزة ا

 من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إبالغ ١٨/١٦طلبت األطراف، مبقتضى املقرر   - ١١
الفريق العامل مفتوح العضوية خالل اجتماعه السابع والعشرين عن خمتلف اجلوانب املتعلقة بإمكانية 

ورية فلورية ختصص ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة إنتاج دفعة أخرية من مركبات الكربون الكل
ويتوقع أن .  واألطراف غري العاملة ذه املادة٥ من املادة ١يف كل من األطراف العاملة مبقتضى الفقرة 

ينظر الفريق العامل يف هذه املسألة وتقدمي توصيات، حسب مقتضى احلال، الجتماع األطراف التاسع 
  .عشر

  خرى ناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديأي قضايا أ  )ز(

قد يثري فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يف تقريره املرحلي، قضايا أخرى ذات أمهية   - ١٢
وسيجرى إبراز هذه القضايا اليت قد تشمل مسائل إدارية، يف . تتطلب النظر من جانب األطراف

  .اع الفريق العامل مفتوح العضويةمذكرة تقدمها األمانة الجتم
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  النظر يف القضايا املتعلقة بربوميد امليثيل  -  ٥

 ٢٠٠٩ و٢٠٠٨استعراض تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي   )أ(

يتوقع أن يستعرض الفريق العامل التقرير األويل املقدم من فريق التكنولوجيا والتقييم   - ١٣
  .ن تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجةاالقتصادي ع

تقرير عن تعاريف احلجر الصحي وما قبل الشحن واالتصاالت مع االتفاقية الدولية حلماية   )ب(
 )١٨/١٤املقرر (النبات بشأن املسائل املتعلقة باحلجر الصحي وما قبل الشحن 

يتوقع أن يستعرض الفريق العامل، حتت هذا البند، االتصاالت اليت أجراها فريق التكنولوجيا   - ١٤
والتقييم االقتصادي مع االتفاقية الدولية حلماية النبات، واملعلومات الوقائعية اليت قدمتها األمانة بشأن 

  . حلماية النباتتعاريف احلجر الصحي وما قبل الشحن يف إطار الربوتوكول واالتفاقية الدولية

تقرير عن وضع إجراءات بديلة للتطبيقات املختربية والتحليلية اليت تستخدم بروميد امليثيل   )ج(
  )٨، الفقرة ١٧/١٠املقرر (

يتوقع أن يستعرض الفريق العامل، حتت هذا البند، تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   - ١٥
ية والتحليلية اليت ميكن توافرها دون استخدام بروميد امليثيل، بشأن وضع وإتاحة اإلجراءات املخترب

  .وتقدمي توصيات حسب مقتضى احلال الجتماع األطراف التاسع عشر

تقرير االجتماع الثامن عشر لألطراف (اإلعفاءات املتعددة السنوات الستخدام بروميد امليثيل   )د(
  )٩٤ة ، الفقر(UNEP/OzL.Pro.18/10)يف بروتوكول مونتريال 

 على أن توضع مسألة اإلعفاءات ، يف جزئه التحضريي،وافق اجتماع األطراف الثامن عشر  - ١٦
وقد يرغب الفريق . املتعددة السنوات الستخدام بروميد امليثيل على جدول أعمال االجتماع احلايل

 األطراف العامل مفتوح العضوية يف نظر هذه املسألة وتقدمي توصيات حسب مقتضى احلال، الجتماع
  .التاسع عشر

، ٥خيارات ملنع االجتار الضار يف خمزونات بروميد امليثيل مع األطراف العاملة مبقتضى املادة   )ه(
 من تقرير االجتماع الثامن عشر لألطراف يف ٩٧ والفقرة ٩ الفقرة ١/٤ -إ .املقرر د(

  )(UNEP/OzL.Pro.18/10)بروتوكول مونتريال 

، تدارس الفريق العامل مفتوح العضوية خالل اجتماعه السادس ١/٤ - إ .إعماالً للمقرر د  - ١٧
والعشرين واجتماع األطراف الثامن عشر تقريراً قدمه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن 
اخليارات اليت قد ترغب األطراف يف نظرها ملنع االجتار الضار مبخزونات بروميد امليثيل لألطراف 

وبعد دراسة تقرير . ٥ مع خفض االستهالك يف األطراف غري العاملة باملادة ٥ادة العاملة مبقتضى امل
الفريق، وافق اجتماع األطراف الثامن عشر، خالل جزئه التحضريي، على العودة إىل دراسة املسألة 

وقد يرغب الفريق العامل النظر يف . خالل االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية
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ه املسألة وما يتصل ا من مسائل وتقدمي توصيات، حسب مقتضى احلال، إىل اجتماع األطراف هذ
  .التاسع عشر

استعراض تأجيل نظر جلنة التنفيذ واجتماع األطراف يف حالة امتثال األطراف العاملة   -  ٦
 للرقابة على رابع كلوريد الكربون اليت تقدم ما يثبت أن استخدامها ٥مبوجب املادة 

املقرر (عزى إىل استخدام تلك املادة الكيميائية يف العمليات التحليلية واملختربية ي
١٧/١٣(  
، تأجيل النظر يف حالة امتثال األطراف العاملة مبقتضى ١٧/١٣قررت األطراف، يف املقرر   - ١٨

لوريد  إذا كانت هذه األطراف اليت يف حالة عدم امتثال واضح بأحكام الرقابة على رابع ك٥املادة 
الكربون تستطيع أن تقدم دليالً على أن احنرافها كان نتيجة الستخدام هذه املادة الكيميائية يف 

ناقش يويتوقع أن . ٢٠٠٧ومن املقرر أن ينتهي هذا التأجيل يف اية عام . األغراض املختربية والتحليلية
  .ع األطراف التاسع عشرقدم توصيات، حسب مقتضى احلال، الجتمايهذه املسألة ولفريق العامل ا

  )١٥/٨املقرر (مستقبل إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية   -  ٧
 على متديد العمل بإعفاءات االستخدامات املختربية ١٥/٨وافقت األطراف، يف املقرر   - ١٩

، ويتوقع أن ينظر الفريق العامل، حتت هذا البند. ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١والتحليلية حىت 
  .حالة هذا اإلعفاء وتقدمي توصيات، حسب مقتضى احلال، الجتماع األطراف التاسع عشر

احلاجة إىل دراسة إلعادة جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول   -  ٨
 ٢٠١١ - ٢٠٠٩مونتريال للفترة 

اسة عن التجديد القادم ، حتت هذا البند، احلاجة إىل إجراء درلفريق العاملناقش اييتوقع أن   - ٢٠
  .للصندوق املتعدد األطراف، واالختصاصات احملتملة هلذه الدراسة

النظر يف طلب اللجنة التنفيذية تغيري صالحياهتا لتعديل عدد املرات اليت جتتمع فيها   -  ٩
  اللجنة عند االقتضاء

 األطراف رغبتها يف طلبت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تعرض األمانة على  - ٢١
أن ينظر اجتماع األطراف التاسع عشر يف تغيري صالحيات اللجنة التنفيذية ملنحها املرونة لكي تعدل، 

وقد يرغب الفريق العامل يف نظر هذا البند . إذا اقتضى األمر، من عدد املرات اليت جتتمع فيها سنوياً
  .طراف التاسع عشروتقدمي توصية بشأا، حسب مقتضى احلال، الجتماع األ

جتميع تعليقات األطراف حول نظم رصد ونقل املواد املستنفدة لألوزون عرب احلدود   - ١٠
  )١٨/١٨املقرر (

بعد نظر الدراسة اليت أعدها اخلبري االستشاري عن إمكانية وضع نظام للتتبع لرصد حركة   - ٢٢
، األطراف ١٨/١٨ثامن عشر، يف مقرره املواد املستنفدة لألوزون عرب احلدود، دعا اجتماع األطراف ال
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وقد يرغب الفريق العامل يف نظر املسائل . إىل تقدمي تعليقات إىل األمانة عن خمتلف جوانب الدراسة
  .ذات الصلة وتقدمي توصيات حسب مقتضى احلال، الجتماع األطراف التاسع عشر

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

، سوف يقدم الرئيسان املشاركان للحوار بشأن التحديات اليت ١٨/٣٦إعماالً للمقرر   - ٢٣
ستواجه بروتوكول مونتريال يف املستقبل ملخصني اللذين أعدمها بشأن القضايا الرئيسية اليت نوقشت 

  .خالل احلوار

 ضمن ٢٠١٠قترحة لتقرير الفريق للتقييم الذي سيقوم يف عام جماالت التركيز امل  - ١٢
  )١٥/٥٣ واملقرر ٦املادة (التقارير اليت تقدم كل أربع سنوات 

يتوقع أن يناقش الفريق العامل، حتت هذا البند، التوجيه احملتمل تقدميه ألفرقة التقييم بشأن   - ٢٤
  .كول مونتريال من بروتو٦ الذي سيعد إعماالً للمادة ٢٠١٠تقييم عام 

  مناقشة أية تعديالت مقترحة على بروتوكول مونتريال  - ١٣
يتوقع أن ينظر الفريق العامل، حتت هذا البند، يف أية مقترحات إلجراء تعديالت على   - ٢٥

  . من بروتوكول مونتريال٩، الفقرة ٢الربوتوكول تكون قد قدمت إعماالً للمادة 

  ى بروتوكول مونتريالمناقشة أية تعديالت مقترحة عل  - ١٤
يتوقع أن ينظر الفريق العامل، حتت هذا البند، أي مقترحات إلجراء تعديالت على بروتوكول   - ٢٦

 من بروتوكول ١٠، الفقرة ٢ من اتفاقية فيينا واملادة ٩مونتريال تكون قد قدمت إعماالً للمادة 
  .مونتريال

  مسائل أخرى  - ١٥
يتم حتديدها واملوافقة على النظر فيها، قشة أية مسائل أخرى يف منافريق العامل رغب اليقد   - ٢٧

  .جدول األعمالوقت إقرار 

  اعتماد التقرير  - ١٦
  .سيقدم مشروع تقرير االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية لالعتماد  - ٢٨

  اختتام االجتماع  - ١٧
وم اخلميس ـل مفتوح العضوية يـلفريق العاممن املقرر اختتام االجتماع السابع والعشرين ل  - ٢٩
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران٧
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