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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والعشرون  الثامناالجتماع
 ٢٠٠٨ ليهيو/ متوز١١ - ٧، انكوكب

 جدول األعمال املؤقت

 .افتتاح االجتماع - ١

 :املسائل التنظيمية - ٢

 ؛إقرار جدول األعمال  )أ(

 .تنظيم العمل  )ب(

 لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٢٠٠٨ التقرير املرحلي لعام نئة عالقضايا الناش  - ٣
  :٢٠٠٧ واملواضيع ذات الصلة العالقة من عام

   لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛٢٠٠٨ لعام التقرير املرحلي  )أ(
  ؛٢٠١٠ وعام ٢٠٠٩لعام  الضرورية االستخداماتعفاءات استعراض التعيينات إل  )ب(
  يفة فلوريةكلوريتناول بدائل ملركبات الكربون اهليدروتملخص دراسة استطالعيه   )ج(

 ٥ من املادة ١ ةطراف العاملة مبوجب الفقرألادى  ل التربيد وتكييف اهلواءقطاعات
  ؛)١٩/٨املقرر (
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 ١٣٠١اهلالون  و،١٢١١قليمية املتوقعة يف توافر اهلالون ختالالت اإلدراسة عن اال  )د(
 والتخفيف من االختالالت هذ واآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ ٢٤٠٢واهلالون 

  ؛)١٩/١٦ املقرر(يف املستقبل  احد
 ؛عوامل التصنيععفاءات استخدامات إ  كل منتوصيات بشأنإصدار تعراض واس  )ه(

خدامات عوامل التصنيع االستخدامات؛ وبشأن است بةاملرتبط امللحوظة نبعاثاتاالو
  ؛)١٧/٦املقرر (  منها أو حذفه١٠/١٤لف من املقرر  ألجدوللضافتها  إاليت ميكن

جراء كلوريد الكربون والفرص املتاحة إل بشأن انبعاثات رابع يلتقرير النهائا  )و(
  ؛)١٨/١٠املقرر (ختفيضات 

جراء ختفيضات  إل املتاحةفرصال، وه ن وبدائل- بروميد الربوبيل  انبعاثاتتقرير عن  )ز(
  ؛)١٨/١١ املقرر(

  ؛٢٠١٠ و٢٠٠٩عامي  لةعفاءات االستخدامات احلرجاستعراض التعيينات إل  )ح(
  .يم االقتصادي التكنولوجيا والتقي تقارير فريق عنئةخرى ناش أقضايا  )ط(

 بشأن التدمري السليم ١٧/١٧ املطلوبة مبوجب املقرر ةتقرير اللجنة التنفيذية عن دراسات احلال  - ٤
  ).١٨/٩ املقرر(ون وز لألة للمواد املستنفدبيئياً

طراف ألتعدد ا املن جتديد موارد الصندوقأ بشتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - ٥
  ).١٩/١٠ املقرر(لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

  .األطراف يف الربوتوكول لعمل  السنواتمتعدد عمال أ جدول يفنظرال  - ٦
  .ترحة على بروتوكول مونتريالاملقالتنقيحات   - ٧
  .ترحة على بروتوكول مونتريالالتعديالت املق  - ٨
  .أخرىمسائل   - ٩
  .اعتماد التقرير  - ١٠
 .اختتام االجتماع  - ١١

___________  


