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االجتماع الثالثون لألطراف يف بروتوكول
مونرتايل بشأن املواد املستنفدة
لطبقة األوزون
كيتو  9-5تشرين الثاين/نوفمرب 2018

جدول األعمال املؤقت
أوالا-

اجلزء التحضريي ( ٧-٥تشرين الثاين/نوفمرب )٢٠١٨
 -1افتتاح اجلزء التحضريي:
(أ)

بيان (بياانت) ممثل (ممثلي) حكومة اإلكوادور؛

(ب) بيان (بياانت) ممثل (ممثلي) برانمج األمم املتحدة للبيئة.
 -2املسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛

(ب) تنظيم العمل.
 -3ميزانية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل والتقريران املاليان.
 -4تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية:
(أ)

تقدمي البياانت مبوجب املادة  ،7واملسائل ذات الصلة؛

(ب) تكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للرقابة (املقرر )4/29؛
(ج) التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف وضع املبادئ التوجيهية لتمويل
التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية (املقرر )2/28؛
(د)

حالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل.

 -5توفر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل (املقرر .)8/29
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 -6املسائل املتصلة ابإلعفاءات مبوجب املواد من  2ألف إىل  2طاء من بروتوكول مونرتايل:
(أ)

الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  2019و2020؛

(ب) تطوير وتوفر اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن القيام هبا دون استخدام مواد خاضعة للرقابة
مبوجب الربوتوكول (املقرر )5/26؛
(ج) عوامل املعاجلة (املقرر .)6/17
ومركبات الكربون اهليدروفلورية يف سياق االنتقال إىل
 -7الروابط بني ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ُ
البدائل املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي.
 -8املسائل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية (املقرر
:)10/29
(أ)

تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي عن الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف
اهلواء واملضخات احلرارية؛

(ب) حصول األطراف العاملة ابلفقرة  1من املادة  5من بروتوكول مونرتايل على تكنولوجيا فعالة من
حيث الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية.
 -9التعديل املقرتح لربوتوكول مونرتايل بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لصاحل األطراف غري العاملة
ابلفقرة  1من املادة  5من الربوتوكول.
 -10االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان (.)CFC-11
 -11املسألة اليت أاثرهتا اإلمارات العربية املتحدة بشأن األهلية للحصول على املساعدة املالية والتقنية.
 -12استعراض اختصاصات أفرقة التقييم وهيئاهتا الفرعية وتكوينها وتوازهنا ،وكذلك جماالت اخلربة الفنية املطلوبة
ألعضائها.
 -13النظر فيما تقدمه األطراف من ترشيحات لكبار اخلرباء يف فريق التقييم التقين واالقتصادي.
 -14النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتايل لعام :2019
(أ)

أعضاء جلنة التنفيذ؛

(ب) أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف؛
(ج) الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية.
 -15املسائل املتعلقة ابالمتثال وتقدمي البياانت :عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل
واملقررات اليت أوصت هبا.
 -16معلومات مستكملة عن احلالة يف جزر البحر الكارييب املتضررة من األعاصري (املقرر .)19/29
 -17مسائل أخرى.

2

UNEP/OzL.Pro.30/1

اثني ا-

اجلزء الرفيع املستوى ( ٨و ٩تشرين الثاين/نوفمرب )٢٠١٨
 -1افتتاح اجلزء الرفيع املستوى:
(أ)

بيان (بياانت) ممثل (ممثلي) حكومة اإلكوادور؛

(ب) بيان (بياانت) ممثل (ممثلي) برانمج األمم املتحدة للبيئة؛
(ج) بيان رئيس االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل.
 -2املسائل التنظيمية:
(أ)

انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل؛

(ب) إقرار جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى لالجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل؛
(ج) تنظيم العمل؛
(د)

واثئق تفويض املمثلني.

 -3عرض أفرقة التقييم للتقدم الذي أحرزته يف أعماهلا وأية مسائل رئيسية تنشأ عن دورة عام  2018من
التقييمات اليت ُُتريها األفرقة كل أربع سنوات.
 -4عرض يقدمه رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل عن أعمال اللجنة
التنفيذية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة للصندوق.
 -5بياانت رؤساء الوفود واملناقشات بشأن املواضيع الرئيسية.
 -6تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى ابعتمادها يف االجتماع الثالثني
لألطراف يف بروتوكول مونرتايل.
 -7اتريخ ومكان انعقاد االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل.
 -8مسائل أخرى.
 -9اعتماد املقررات الصادرة عن االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل.
 -10اعتماد التقرير.
 -11اختتام االجتماع.
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