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 املرفق
 (٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٧-٥اجلزء التحضريي ) - أوالا 

 الواثئق ذات الصلة عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له األعمالبند جدول 
 افتتاح اجلزء التحضريي 1البند 

من يوم  10:00من املقرر افتتاح اجلزء التحضريي من االجتماع يف الساعة  
، يف مركز كوروم للمؤمترات، كومبااي، ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٥االثنني 
 كيتو.

بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مذكرة من األمانة  •
 (7-3، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

 بيان )بياانت( ممثل )ممثلي( حكومة اإلكوادور )أ(
 بيان )بياانت( ممثل )ممثلي( برانمج األمم املتحدة للبيئة )ب(
 املسائل التنظيمية 2البند 

 (UNEP/OzL.Pro.30/1)جدول األعمال املؤقت  • إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي )أ(
مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •

 (9الفقرة ، (UNEP/OzL.Pro.30/2)مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 
 تنظيم العمل )ب(

العضوية سيرتأس اجلزء التحضريي الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح 
)السيد يعقوب املعتوق، الكويت، والسيدة سينثيا نيوبرغ، الوالايت املتحدة 

تنظيم  يرغبان يفاألمريكية(، وسيقدمان اقرتاحاً إىل األطراف بشأن الكيفية اليت 
 .هما هباعمل

 (UNEP/OzL.Pro.30/1)جدول األعمال املؤقت  •
مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •

 (10و 4، الفقراتن (UNEP/OzL.Pro.30/2)مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 

 مونرتايل والتقريران املاليانميزانية الصندوق االستئماين لربوتوكول  3البند 
الصندوق من املتوقع أن ينظر اجلزء الرفيع املستوى يف املعلومات املقدمة بشأن ميزانية  

االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون والتقريرين 
يزانيتني وامل 2018فإن امليزانية املنقحة لعام  29/24للمقرر  املاليني. ووفقاً 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (15-11، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )
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 الواثئق ذات الصلة عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له األعمالبند جدول 
نسق قائم على  -معروضتان يف نسقني خمتلفني  ٢٠٢٠و ٢٠١٩املقرتحتني لعامي 

للسماح ابملقارنة بينهما. عالوًة على ذلك تُعرض ميزانيتا  -النتائج ونسق تقليدي 
السيناريو املقرتح الذي ‘ 1’استناداً إىل سيناريوهني، مها:  ٢٠٢٠و ٢٠١٩العامني 

سيناريو النمو االمسي الصفري املقرتن ابمليزانية ‘ 2’ يعكس االحتياجات املتوقعة؛
 .٢٠١٨املنقحة املقرتحة لعام 

وامليزانيتني املقرتحتني  2018مذكرة من األمانة بشأن التنقيح املقرتح للميزانية املعتمدة لعام  •
للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل  2020و 2019لعامي 

(UNEP/OzL.Pro.30/4/Rev.1) 
وامليزانيتني  2018إضااااااااااااااافة إىل مذكرة األمانة بشااااااااااااااأن التنقيح املقرتح للميزانية املعتمدة لعام  •

للصاااااااااااااانااااااادوق االسااااااااااااااتئمااااااااين لربوتوكول مونرتايل  2020و 2019املقرتحتني لعاااااااامي 
(UNEP/OzL.Pro.30/4/Add.1/Rev.1)  2019)امليزانياااااااة القاااااااائماااااااة على النتاااااااائج لعاااااااامي 

 (2020و
 2017ني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل للسنة املالية التقرير املايل للصندوق •

(UNEP/OzL.Pro.30/5) 
مشروع مقرر بشأن التقريرين املاليني وميزانيات بروتوكول مونرتايل  •

(UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1) ابء ابء[(/30، الفرع الثالث، مشروع املقرر[ 
 من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلوريةتعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل  4البند 

 واملسائل ذات الصلة 7اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  )أ(
من املتوقع أن تستمر األطراف يف املناقشات اليت جرت بشأن هذه املسألة يف 
االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، مبا يف ذلك بشأن اجلدول 
الزمين لإلبالغ عن البياانت األساسية ملركبات الكربون اهليدروفلورية من جانب 

قيم القدرة على إحداث االحرتار ، و ٥من املادة  ١األطراف العاملة ابلفقرة 
ومركب الكربون اهليدروكلوري  141-العاملي ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

؛ واالستمارات املنقحة املقرتحة لتقدمي البياانت وما يرتبط هبا من 142-فلوري
تعليمات، مبا يف ذلك اإلبالغ عن خالئط ومزائج مركبات الكربون 

 اهليدروفلورية.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (21-16، الفقرات (UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 

، مبا يف ذلك من بروتوكول مونرتايل ٧مذكرة من األمانة بشأن تقدمي البياانت مبوجب املادة  •
ل ذات الصلة الناشئة عن تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل التخفيض التدرجيي املسائ

 (UNEP/OzL.Pro.30/8/Rev.1)ملركبات الكربون اهليدروفلورية 

 (29/4تكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للرقابة )املقرر  )ب(
املفتوح بناًء على املناقشات اليت جرت يف االجتماع األربعني للفريق العامل 

العضوية، يتوقع من األطراف أن تنظر يف املعلومات اإلضافية اليت قدمها فريق 

ة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقش •
 (24-22، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )
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 الواثئق ذات الصلة عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له األعمالبند جدول 
التقييم التقين واالقتصادي، مبا يف ذلك املعلومات عن انبعااثت اثين أكسيد 

 الكربون املرتبطة ابستهالك الطاقة يف التكنولوجيا قيد النظر.
إضافة إىل مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها االجتماع الثالثون لألطراف يف  •

عليها الفريق يف ذلك االجتماع بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع 
(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1 9-3، الفقرات)واملرفقان األول والثاين ، 

(: املقرر ٢)اجمللد  ٢٠١٨تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر يف نيسان/أبريل  •
يضم  تقرير فرقة العمل عن تكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للرقابة )مبا يف ذلك مرفق 29/4

جمموعة من املقتطفات اليت تتضمن معلومات موضوعية غري سرية من اإلفادات الواردة من 
 (29/4األطراف استجابة للمقرر 

فريق الصادر عن  29/4ملقرر ملحق اب :٢٠١٨أاير/مايو  ،فريق التقييم التقين واالقتصادي •
فرقة العمل عن تكنولوجيا  تقرير( 2)اجمللد  2018يف نيسان/أبريل التقييم التقين واالقتصادي 

 تدمري املواد اخلاضعة للرقابة، وتصويبه
(: املقرر 1)اجمللد  ٢٠١٨تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر يف أيلول/سبتمرب  •

تقرير فرقة العمل عن تكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للرقابة )إضافة إىل التقرير  29/4
 (2018يو التكميلي املؤرخ يف أاير/ما

التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف وضع املبادئ  )ج(
التوجيهية لتمويل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية )املقرر 

28/2) 
يتوقع من األطراف أن تنظر يف عرض من رئيس اللجنة التنفيذية بشأن التقدم 

على صعيد وضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض الذي أحرزته اللجنة 
من  ١٠التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية على النحو املطلوب يف الفقرة 

 .28/2املقرر 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (30-25، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2عليها )مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه 

تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل إىل االجتماع  •
 (33-5، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/10الثالثني لألطراف )

 حالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل )د(
يف آخر املعلومات عن حالة التصديق على تعديل  يتوقع من األطراف أن تنظر

 كيغايل، وقد ترغب يف اعتماد مقرر يف هذا الصدد.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (33-31، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

 (UNEP/OzL.Pro.30/INF/1ذكرة معلومات عن حالة التصديق )م •
مشروع مقرر بشأن حالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل  •

(UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1 30، الفرع الثالث، مشروع املقرر/)]ألف ألف[ 
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 الواثئق ذات الصلة عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له األعمالبند جدول 
 (29/8توفر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل )املقرر  5البند 

املناقشات بشأن هذه املسألة يف االجتماع األربعني للفريق تواصل األطراف  
العامل املفتوح العضوية، وستنظر يف التقرير الالحق لفريق التقييم التقين 

 .بشأن اهلالوانت 29/8ابملقرر  واالقتصادي عمالً 

بروتوكول مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف  •
 (37-34، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

إضافة إىل مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها االجتماع الثالثون لألطراف يف  •
بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف ذلك االجتماع 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1 12-10، الفقرات) 
بشأن  29/8(. املقرر ٢)اجمللد  ٢٠١٨فريق التقييم التقين واالقتصادي. تقرير أيلول/سبتمرب  •

 توافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل
 طاء من بروتوكول مونرتايل 2 -ألف  2املسائل املتصلة ابإلعفاءات مبوجب املواد  6البند 

 2019إلعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي الرتشيحات  )أ(
 2020و

ستنظر األطراف يف أربعة ترشيحات قدمها طرفان من األطراف العاملة ابملادة 
)ترشيحان من األرجنتني وترشيحان من جنوب أفريقيا( ويف ترشيحني قدم  ٥

 ٥دة من املا ١كل ترشيح منهما طرف من األطراف غري العاملة ابلفقرة 
 .)أسرتاليا وكندا(، إلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (40-38، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

سائل املطروحة لكي يناقشها االجتماع الثالثون لألطراف يف إضافة إىل مذكرة األمانة بشأن امل •
بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف ذلك االجتماع 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1 18-13، الفقرات) 
(: تقييم ترشيحات ٣)اجمللد  ٢٠١٨فريق التقييم التقين واالقتصادي. تقرير أيلول/سبتمرب  •

 )التقرير النهائي( 2018االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام 
تطوير وتوافر اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن القيام هبا دون استخدام  )ب(

 (26/5مواد خاضعة للرقابة مبوجب الربوتوكول )املقرر 
دي الصادر ستنظر األطراف يف التقرير الالحق لفريق التقييم التقين واالقتصا

واملتعلق ابلتقدم احملرز يف استحداث وتوفري اإلجراءات  26/5عماًل ابملقرر 
 املختربية والتحليلية.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (42و 41قراتن ، الفUNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

إضافة إىل مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها االجتماع الثالثون لألطراف يف  •
بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف ذلك االجتماع 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1 30-19، الفقرات)واملرفق الثالث ، 
 التقرير املرحلي، (:3)اجمللد  2018أاير/مايو  الصادر يفتقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي  •

 8و 5الفرعان 
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 الواثئق ذات الصلة عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له األعمالبند جدول 
(: االستجابة ٤)اجمللد  ٢٠١٨تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر يف أيلول/سبتمرب  •

 ( بشأن االستخدامات املختربية والتحليلية2) 26/5للمقرر 
 (17/6املعاجلة )املقرر عوامل  )ج(

ستنظر األطراف يف تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر مبوجب املقرر 
 بشأن عوامل املعاجلة ويوصي بطريق للمضي قدماً. 17/6

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (44و 43، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.30/2املتوخى اطالعه عليها )مونرتايل واملعلومات 

 التقرير املرحلي، (:3)اجمللد  2018أاير/مايو  الصادر يفتقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي  •
 3-3-5الفرع 

 سياق االنتقال إىل البدائل املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العامليالروابط بني مُركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومُركبات الكربون اهليدروفلورية يف  7البند 
من املتوقع أن تواصل األطراف املناقشات اليت جرت بشأن هذه املسألة يف  

االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية وأن توصي بطريق للمضي 
 .قدماً 

للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة  •
 (48-45، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

 (29/10املسائل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية )املقرر  8البند 
فريق التقييم التقين واالقتصادي عن الكفاءة يف استخدام الطاقة يف  تقرير )أ(

 قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية
من املتوقع أن تواصل األطراف املناقشات اليت جرت بشأن هذه املسألة يف 
االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية وأن تنظر يف التقرير النهائي 

بشأن  29/10املستكمل لفريق التقييم التقين واالقتصادي استجابًة للمقرر 
 كفاءة استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (53-49، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2وخى اطالعه عليها )مونرتايل واملعلومات املت

إضافة إىل مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها االجتماع الثالثون لألطراف يف  •
بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف ذلك االجتماع 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1 3واجلدول ، 35-31، الفقرات)واملرفق الرابع ، 
 29/10(: املقرر 5)اجمللد  ٢٠١٨تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر يف أاير/مايو  •

تقرير فرقة العمل عن املسائل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي 
 ملركبات الكربون اهليدروفلورية

(: املقرر 5)اجمللد  ٢٠١٨واالقتصادي الصادر يف أيلول/سبتمرب تقرير فريق التقييم التقين  •
تقرير فرقة العمل عن املسائل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض  29/10

 التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية )التقرير النهائي املستكمل(
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من بروتوكول مونرتايل على  ٥من املادة  ١حصول األطراف العاملة ابلفقرة  )ب(

تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات 
 احلرارية

ستواصل األطراف املناقشات اليت بدأت يف االجتماع األربعني للفريق العامل 
املفتوح العضوية بشأن هذه املسألة وستنظر يف مشروع املقرر بشأن هذه املسألة 

 .ته رواندا ابسم اجملموعة األفريقيةالذي قدم

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (56-54، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

من بروتوكول مونرتايل  ٥ من املادة ١مشروع مقرر بشأن حصول األطراف العاملة ابلفقرة  •
على تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية 

(UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1 30، الفرع الثاين، مشروع املقرر/)]ابء[ 

 من الربوتوكول ٥من املادة  ١لصاحل األطراف غري العاملة ابلفقرة التعديالت املقرتحة لربوتوكول مونرتايل بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  9البند 
 ستواصل األطراف مناقشاهتا بشأن التعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتايل وفقاً  

)وتشمل االقرتاح الذي قدمته الوالايت املتحدة األمريكية  ٢من املادة  ٩للفقرة 
واالقرتاح الذي قدمته معاً أسرتاليا وكندا قبل االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح 
العضوية( واالحتياجات اإلضافية اليت أعرب عنها االحتاد الروسي أثناء املناقشات 

ر ذلك االجتماع. وقد ترغب األطراف يف عقد اجتماع لفريق واليت ُدونت يف تقري
االتصال الذي أنشئ يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية بغية 

 التوصية بطريق للمضي قدماً.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (63-57، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2علومات املتوخى اطالعه عليها )مونرتايل وامل

 (UNEP/OzL.Pro.30/6تعديل مقرتح لربوتوكول مونرتايل قدمته الوالايت املتحدة األمريكية ) •
 (UNEP/OzL.Pro.30/7تعديل مقرتح لربوتوكول مونرتايل قدمته أسرتاليا وكندا ) •
املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن  تقرير االجتماع األربعني للفريق العامل •

 (145، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7املواد املستنفدة لطبقة األوزون )
 29/9(: املقرر ١)اجمللد  ٢٠١٨تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر يف آذار/مارس  •

 27/5فلورية واملقرر  تقرير الفريق العامل عن مركبات الكربون اهليدروكلورية
(: املقرر ١)اجمللد  ٢٠١٨مرفق تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر يف آذار/مارس  •

إفادات  - 27/5تقرير الفريق العامل عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واملقرر  29/9
لكربون اهليدروكلورية تقرير الفريق العامل عن مركبات ا 29/9من األطراف استجابًة للمقرر 

 27/5فلورية واملقرر 
: التقرير (3)اجمللد  2018تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر يف آذار/مارس  •

 7، الفرع املرحلي
 (CFC-11االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان ) 10البند 

االجتماع األربعني للفريق العامل ستنظر األطراف يف مشروع مقرر ُقدم يف  
 املفتوح العضوية.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (67-64، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )
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 الواثئق ذات الصلة عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له األعمالبند جدول 
لثاااااااالاااااااث كلورياااااااد فلورياااااااد امليثاااااااان مشااااااااااااااروع مقرر بشااااااااااااااااااااأن االنبعاااااااااثت غري املتوقعاااااااة  •

(UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1 30، الفرع الثاين، مشروع املقرر/ )]ألف[ 
مناقشات أولية للتقرير اجلديد عن ’’وثيقة معلومات أساسية من فريق التقييم العلمي عنواهنا  •

 ‘‘زايدة انبعااثت اثلث كلوريد فلوريد امليثان
األمانة أن توجه نظر األطراف إليها إضافة إىل مذكرة األمانة عن مسائل تود  •

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/2/Add.1) 
نبعااثت اثلث كلوريد فلوريد امليثان، أعدها فريق وثيقة معلومات أساسية عن استعراض ال •

 التقييم التكنولوجي واالقتصادي لالجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية
 املسألة اليت أاثرهتا اإلمارات العربية املتحدة بشأن األهلية للحصول على املساعدة املالية والتقنية 11البند 

املناقشات اليت بدأت يف االجتماع األربعني للفريق يتوقع أن تواصل األطراف  
 العامل املفتوح العضوية.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (70-68، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

 اختصاصات أفرقة التقييم وهيئاهتا الفرعية وتكوينها وتوازهنا، وكذلك جماالت اخلربة الفنية املطلوبة ألعضائهااستعراض  12البند 
من املتوقع أن تواصل األطراف املناقشات اليت بدأت يف االجتماع األربعني  

للفريق العامل املفتوح العضوية وأن تنظر يف مشروع املقرر املقدم يف ذلك 
 االجتماع.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (75-71، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

التقرير املرحلي، (: 3)اجمللد  2018يف أاير/مايو الصادر تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي  •
 1املرفق 

مشروع مقرر بشأن استعراض اختصاصات أفرقة التقييم وهيئاهتا الفرعية وتكوينها وتوازهنا،  •
، الفرع الثاين، UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1وكذلك جماالت اخلربة الفنية املطلوبة ألعضائها )

 ]جيم[(/30مشروع املقرر 
 فريق التقييم التقين واالقتصادي النظر فيما تقدمه األطراف من ترشيحات لكبار اخلرباء يف 13البند 

يتوقع أن تنظر األطراف يف الرتشيحات لعضوية فريق التقييم التقين واالقتصادي،  
مع مراعاة مصفوفة اخلربات املطلوبة ويف ضوء املعلومات املقدمة بشأن عبء 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
، 80-76، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

 واملرفق الثاين(

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presentations/English/2018-07-13_TEAP%20CFC-11%20background%20information_v2.docx
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presentations/English/2018-07-13_TEAP%20CFC-11%20background%20information_v2.docx
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presentations/English/2018-07-13_TEAP%20CFC-11%20background%20information_v2.docx
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presentations/English/2018-07-13_TEAP%20CFC-11%20background%20information_v2.docx
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 الواثئق ذات الصلة عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له األعمالبند جدول 
العمل احلايل للفريق وقائمة أعضاء الفريق الذين ستنتهي مدة عضويتهم يف هناية 

 .٢٠١٨عام 
ثالثون لألطراف يف إضافة إىل مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها االجتماع ال •

بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف ذلك االجتماع 
(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1 38-36، الفقرات) 

مذكرة من األمانة بشأن التقارير والتحديثات من جانب فريق التقييم التقين واالقتصادي  •
(UNEP/OzL.Pro.30/INF/6) 

، : التقرير املرحلي(3)اجمللد  2018يف أاير/مايو الصادر تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي  •
 واملرفق األول 9الفصل 

 قائمة اخلربات املطلوبة يف فريق التقييم التقين واالقتصادي: •

http://ozone.unenvironment.org/teap_experts_required 
 2019النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتايل لعام  14البند 

 أعضاء جلنة التنفيذ )أ(
 .٢٠١٩يتوقع أن تدرس األطراف وأن تسمي العضوية املقرتحة للجنة للتنفيذ لعام 

يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة •
 (84-81، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

، الفرع الثالث، مشروع UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1مشروع مقرر بشأن عضوية جلنة التنفيذ ) •
 ]جيم جيم[(/30املقرر 

 املتعدد األطرافأعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق  )ب(
يتوقع أن تدرس األطراف وأن توافق على العضوية املقرتحة للجنة التنفيذية لعام 

٢٠١٩. 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (88-85، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

مشااااااااااااااروع مقرر بشااااااااااااااااااأن عضااااااااااااااوياااااة اللجناااااة التنفياااااذياااااة للصاااااااااااااانااااادوق املتعااااادد األطراف  •
(UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1 30، الفرع الثالث، مشروع املقرر/)]دال دال[ 

 الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية )ج(
العضوية يتوقع أن تدرس األطراف وأن تسمي رئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح 

 .٢٠١٩لعام 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (90-89، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

يف بروتوكول  مشروع مقرر بشأن الرئيسني املشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف •
 ]هاء هاء[(/30، الفرع الثالث، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1مونرتايل )

http://ozone.unenvironment.org/teap_experts_required
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 هبااملسائل املتعلقة ابالمتثال وتقدمي البياانت: عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل واملقررات اليت أوصت  15البند 

يقدمه رئيس جلنة التنفيذ إىل اجتماع األطراف ستنظر األطراف يف التقرير الذي  
الثالثني بشأن مسائل امتثال األطراف اليت نوقشت خالل االجتماعني الستني 

 واحلادي والستني للجنة التنفيذ.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (92و 91، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.30/2وخى اطالعه عليها )مونرتايل واملعلومات املت

من بروتوكول مونرتايل  9و 7تقرير األمانة عن املعلومات اليت قدمتها األطراف وفقاً للمادتني  •
 (UNEP/OzL.Pro.30/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون )

من بروتوكول  9و 7إضافة إىل تقرير األمانة عن املعلومات اليت قدمتها األطراف وفقاً للمادتني  •
 (UNEP/OzL.Pro.30/9/Add.1)مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

 (29/19معلومات مستكملة عن احلالة يف جزر البحر الكارييب املتضررة من األعاصري )املقرر  16البند 
يتوقع أن تستمع األطراف إىل معلومات مستكملة من ، 29/19عمال ابملقرر  

 .٢٠١٧األطراف املعنية بشأن احلالة االستثنائية الناشئة عن أعاصري عام 
مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •

 (94و 93، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.30/2اطالعه عليها )مونرتايل واملعلومات املتوخى 
 مسائل أخرى 17البند 

يتوقع أن تنظر األطراف يف أي مسائل موضوعية إضافية تثار يف وقت اعتماد جدول  
 .األعمال

 (UNEP/OzL.Pro.30/1)جدول األعمال املؤقت  •
الثالثني لألطراف يف بروتوكول مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع  •

 (95، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

 (٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٩و 8اجلزء الرفيع املستوى ) - اثنياا 
 الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له بند جدول األعمال

 افتتاح اجلزء الرفيع املستوى 1 البند
من املقرر أن يفتتح اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع املشرتك يف الساعة العاشرة  

 .٢٠١8تشرين الثاين/نوفمرب  8صباحاً من يوم اخلميس 
مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •

 (96، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )
 بيان )بياانت( ممثل )ممثلي( حكومة اإلكوادور )أ(

 بيان )بياانت( ممثل )ممثلي( برانمج األمم املتحدة للبيئة  )ب(
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 الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له بند جدول األعمال
 بيان رئيس االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل )ج(
 املسائل التنظيمية 2 البند
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل )أ(

من املتوقع أن ينتخب االجتماع الثالثون لألطراف رئيسًا وثالثة نواب للرئيس 
ومقرراً على أساس التناوب اإلقليمي الذي اتفقت عليه األطراف. وقد تود األطراف 

دول أورواب الشرقية واملقرر من دول آسيا واحمليط اهلادئ. وقد انتخاب الرئيس من 
الدول  :تود األطراف أيضًا انتخاب ثالثة نواب للرئيس، واحد من كل من
 األفريقية، دول أمريكا الالتينية والكارييب، دول أورواب الغربية ودول أخرى.

الثالثني لألطراف يف بروتوكول  مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع •
 (98، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

 مونرتايل:من النظام الداخلي الجتماعات األطراف يف بروتوكول  ٢١املادة  •
http://ozone.unenvironment.org/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-

layer/34767/2157 

وكول إقرار جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى لالجتماع الثالثني لألطراف يف بروت )ب(
 مونرتايل

سينظر االجتماع الثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف جدول األعمال 
 املؤقت للجزء الرفيع املستوى العتماده.

 ، الفرع الثاين(UNEP/OzL.Pro.30/1جدول األعمال املؤقت ) •
بروتوكول مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف  •

 (99، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

 العملتنظيم  )ج(
 سيقرتح الرئيس تنظيم العمل للنظر فيه واملوافقة عليه من جانب األطراف.

 ، الفرع الثاين(UNEP/OzL.Pro.30/1جدول األعمال املؤقت ) •
املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مذكرة من األمانة بشأن املسائل  •

 (100، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )
 واثئق تفويض املمثلني )د(

ينبغي تقدمي واثئق تفويض املمثلني واملمثلني البديلني واملستشارين إىل األمني 
ساعة بعد افتتاح االجتماع، إن أمكن  24موعد أقصاه التنفيذي لالجتماع يف 

ذلك. ويفحص أعضاء مكتب االجتماع املنتخبون واثئق التفويض ويقدمون 
 تقريرهم بشأهنا يف االجتماع.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (101، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2اطالعه عليها )مونرتايل واملعلومات املتوخى 

من النظام الداخلي الجتماعات األطراف يف اتفاقية فيينا وبروتوكول  19و 18املاداتن  •
 مونرتايل:

http://ozone.unenvironment.org/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-

layer/34767/2157 
 من التقييمات اليت ُُتريها األفرقة كل أربع سنوات ٢٠١٨عرض أفرقة التقييم للتقدم الذي أحرزته يف أعماهلا وأية مسائل رئيسية تنشأ عن دورة عام  3البند 

تنفذها، والذي ستقدم أفرقة التقييم الثالثة عروضًا عن حالة أعمال التقييم اليت  
 ، مبا يف ذلك آخر التطورات واملسائل املستجدة.2018يتعني إجنازه قبل هناية عام 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (102، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

http://ozone.unenvironment.org/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-
http://ozone.unenvironment.org/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-
http://ozone.unenvironment.org/montreal-protocol-substances-
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 الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له بند جدول األعمال
إضافة إىل مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها االجتماع الثالثون لألطراف يف  •

بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف ذلك االجتماع 
(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1 3، واجلدول 35-2، الفقرات)واملرفقات ، 

 املنفذة للصندوق التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل عن أعمال اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالتعرض رئيس اللجنة  4البند 
سيعرض رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف تقريرًا عن قرارات  

اضطلعت به أمانة الصندوق املتعدد اجتماع اللجنة التنفيذية، وعن العمل الذي 
يف  األطراف والوكاالت املنفذة للصندوق منذ االجتماع التاسع والعشرين لألطراف

 .2017يف تشرين الثاين/نوفمرب  بروتوكول مونرتايل

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (103، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )مونرتايل 

تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل إىل االجتماع الثالثني  •
 (UNEP/OzL.Pro.30/10لألطراف )

 بياانت رؤساء الوفود واملناقشات بشأن املواضيع الرئيسية 5البند 
مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  • سيدعى رؤساء الوفود إىل اإلدالء ببياانت. 

 (104، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

 ابعتمادها يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل ى تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوص 6البند 
سيقدم الرئيسان املشاركان للجزء التحضريي موجز املناقشات واملقررات املوصى  

 هبا لتقدميها إىل اجلزء الرفيع املستوى.
بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  مذكرة من األمانة •

 (105، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

 اتريخ ومكان انعقاد االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل 7البند 
العرض الذي تقدمه حكومة إيطاليا الستضافة ستدرس األطراف وتبت يف  

 ٢٠١٩االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف روما يف عام 
 .(بعدفيما  التواريختؤكد )

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 (106، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2املتوخى اطالعه عليها )مونرتايل واملعلومات 

مشروع مقرر بشأن مواعيد ومكان انعقاد االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول  •
 ]واو واو[(/30، الفرع الثالث، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1مونرتايل )

 مسائل أخرى 8البند 
 أثناء إقرار جدول األعمال. تثارمن املتوقع أن تناقش األطراف أي مسائل إضافية  

 
مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  •

 (107، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )
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 الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له بند جدول األعمال
 املقررات الصادرة عن االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايلاعتماد  9البند 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  • من املتوقع أن تعتمد األطراف املقررات بشأن املسائل املدرجة يف جدول األعمال. 
 (108، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2املتوخى اطالعه عليها )مونرتايل واملعلومات 

 اعتماد التقرير 10البند 
تشرين  ٩يتوقع من األطراف أن تعتمد مشروع تقرير االجتماع يف يوم اجلمعة  

 .٢٠١8الثاين/نوفمرب 
بروتوكول مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف  •

 (109، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )
 اختتام االجتماع 11البند 

يتوقع أن خيتتم االجتماع الثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف الساعة  
 .2018تشرين الثاين/نوفمرب  9يوم اجلمعة  18:00

املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  مذكرة من األمانة بشأن املسائل •
 (110، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها )

______________ 


