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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والعشرون التاسع االجتماع
 ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٨ - ١٥، جنيف

 جدول األعمال املؤقت

 .افتتاح االجتماع - ١

 :املسائل التنظيمية - ٢

 ؛إقرار جدول األعمال  )أ(

 .تنظيم العمل  )ب(

 لفريق التكنولوجيا ٢٠٠٩التقرير املرحلي لعام املوضوعات املتصلة بالقضايا املشمولة يف   - ٣
  :والتقييم االقتصادي

  ؛٢٠٠٩ لعام تقرير املرحليالتقدمي   )أ(
  ؛٢٠١١ وعام ٢٠١٠لعام االستخدامات الضرورية عفاءات  إلالترشيحاتاستعراض   )ب(
تفاقات االالة تقرير أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن ح  )ج(

ملة  لدى األطراف العاأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة تحويل مرافق صنع املربمة ل
  ؛)٢٠/٤املقرر  (٥  من املادة١مبوجب الفقرة 

ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ية فلورية الكلورإنتاج مركبات الكربون محلة   )د(
  ؛)٢٠/٤املقرر (
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 ٢٠١٠عامي  لةعفاءات االستخدامات احلرج إلالترشيحاتاستعراض تقدمي و  )ه(
  ؛٢٠١١و

لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تطبيقات تقدمي ومناقشة التقرير املؤقت لفريق ا  )و(
  ؛)٢٠/٦املقرر ( ومعاجلات ما قبل الشحن على ميثيل الربوميد  الزراعياحلجر

دراسات استطالعية تتناول بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف   )ز(
 ٥ادة  من امل١قطاعات التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  ؛)١٩/٨املقرر ( خاصة دها ظروفليت تسوا
اهلالون  و،١٢١١قليمية املتوقعة يف توافر اهلالون دراسة عن االختالالت اإلحتديث ال  )ح(

 والتخفيف ذه االختالالت واآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ ٢٤٠٢ واهلالون ١٣٠١
  ؛)١٩/١٦ املقرر( يف املستقبل امن حد

  ؛)١٩/١٨ و١٧/١٠املقرران (إعفاءات املختربات واالستخدامات التحليلية   )ط(
استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد   )ي(

عوامل التصنيع استخدامات لتقدم احملرز يف ختفيض االنبعاثات الناشئة عن لاألطراف 
 ١٠٠الفقرة ( فاءات استخدامات عوامل التصنيعوالنظر يف توصيات الفريق بشأن إع

  ؛)ألطرافل العشرين االجتماعمن تقرير 
  .أخرى ناشئة عن تقارير الفريقمسائل   )ك(

  ؛)٢٠/٧املقرر  ( املوجودة يف األجهزةلمواد املستنفدة لألوزونلرة السليمة بيئياً اإلدا  - ٤
  تقرير الرئيسني املشاركني حللقة العمل؛  )أ(
  .النظر يف اإلجراءات احملتملة  )ب(

املواد املستنفدة  يف احلوار بشأن بدائل اليت جرتعرض ومناقشة التقرير املوجز للمناقشات   - ٥
  ).٢٠/٨ املقرر(االحترار العاملي درات العالية يف إحداث لألوزون ذات الق

  ).١٨/١٧املقرر (معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون من ناحية االمتثال   - ٦
  . بروتوكول مونترياليفترحة املقالتنقيحات   - ٧
  .ترحة على بروتوكول مونتريالاملق التعديالت  - ٨
  .أخرىمسائل   - ٩
  .يراعتماد التقر  - ١٠
 .اختتام االجتماع  - ١١

___________  


