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مج األمم   بر
    املتحدة للبيئة 

لألطراف يف   احلادي والثالثوناالجتماع 
ل بشأن املواد املستنفدة    بروتوكول مونرت

  ألوزونطبقة ال
  ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٨-٤ روما،

  جدول األعمال املؤقت

  )٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب    ٦-٤اجلزء التحضريي (  -أوالً 
 افتتاح اجلزء التحضريي: - ١

ت)   (أ)    ؛ إيطاليا(ممثلي) حكومة  من ممثلبيان (بيا

ت)   (ب) مج األمم املتحدة للبيئة.من بيان (بيا   ممثل (ممثلي) بر
  التنظيمية:املسائل  - ٢

  إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛  (أ) 

  تنظيم العمل.  (ب)
 :املسائل اإلدارية - ٣

ل والتقريران املاليانميزانية الصندوق االستئماين لربوتوكول   ) أ(  ؛مونرت

ل لعام   )ب(   : ٢٠٢٠النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرت
  أعضاء جلنة التنفيذ؛  ‘١’ 

  التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف؛أعضاء اللجنة   ‘٢’ 

  الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية.   ‘٣’ 
ل يف الفرتة  - ٤ اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرت

٢٠٢٣- ٢٠٢١ .  
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عية السنو  - ٥ االت احملتملة للرتكيز عليها يف التقارير الر عن فريق التقييم العلمي  ٢٠٢٢ات الصادرة لعام ا
ر البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي.    وفريق تقييم اآل

لث كلوريد فلوريد امليثان (مركب الكربون الكلوروفلوري  - ٦ ت غري املتوقعة من    ). CFC-11) (١١-االنبعا

ت املبلغ عنها من رابع كلوريد الكربون - ٧   .استمرار االنبعا

إلعفاءات مبوجب املواد من  - ٨ ل:  ٢ألف إىل  ٢املسائل املتصلة   طاء من بروتوكول مونرت

  ؛ ٢٠٢١و  ٢٠٢٠الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي   (أ) 

ت من بروميد امليثيل؛  (ب)   املخزو
ا دون استخدام مواد خاضعة للرقابة  تطوير وتوفر اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت    (ج)  ميكن القيام 

  مبوجب الربوتوكول؛

  .عوامل املعاجلة  (د)
لفقرة  - ٩ ل على تكنولوجيا فعالة من حيث  ٥من املادة  ١حصول األطراف العاملة  من بروتوكول مونرت

  .الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية

التقييم التكنولوجي واالقتصادي وتكوينه وتوازنه وعبء عمله وجماالت اخلربة استعراض اختصاصات فريق  -١٠
  . ألعضائه

ل -١١   .عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرت

الطلب الذي قدمته أذربيجان لكي تُدرج ضمن األطراف اليت ينطبق عليها اجلدول الزمين للتخفيض  -١٢
ء من بروتوكول   ٢من املادة    ٤و   ٢الكربون اهليدروفلورية، على النحو املبني يف الفقرتني    التدرجيي ملركبات

ل.   مونرت

  معايري األمان.  -١٣
التقييم األويل الذي جيريه فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي خلمسة مركبات عضوية   -١٤

ا وجدت يف ا   لقطب الشمايل.فلورية متطايرة ومركبات ذات صلة 

  النظر يف الرتشيحات ألفرقة التقييم. -١٥
ل   -١٦ ت: عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرت المتثال وتقدمي البيا املسائل املتعلقة 

ا.    واملقررات اليت أوصت 

ت الكربون اهليدروكلورية  خطر عدم امتثال مجهورية كور الشعبية الدميقراطية للقيم املستهدفة لتخفيض مركبا -١٧
  ٢٠١٩فلورية للعام 

ل.  -١٨   حالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرت

  . مسائل أخرى  -١٩
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  )٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب    ٨و ٧اجلزء الرفيع املستوى (  -نياً 
  افتتاح اجلزء الرفيع املستوى: - ١

ت) من ممثل (ممثلي) حكومة إيطاليا؛   ) أ(   بيان (بيا

مج األمم املتحدة للبيئة؛بيان   )ب( ت) من ممثل (ممثلي) بر   (بيا

ل؛   ) ج(   بيان رئيس االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرت
  كلمة افتتاح يلقيها البا فرانسيس.  )د(

  املسائل التنظيمية: - ٢

ل؛   ) أ(   انتخاب أعضاء مكتب االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرت
ل؛  إقرار جدول أعمال  )ب(   اجلزء الرفيع املستوى لالجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرت

  تنظيم العمل؛  ) ج(

ئق تفويض املمثلني.  )د(   و
  . ٢٠١٨عروض أفرقة التقييم بشأن جتميعها للتقييمات اليت تصدر كل أربع سنوات عن العام  - ٣

ل عن أعمال اللجنة   عرض يقدمه رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ - ٤ بروتوكول مونرت
  التنفيذية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة للصندوق.

ت رؤساء الوفود واملناقشات بشأن املواضيع الرئيسية. - ٥   بيا

عتمادها يف االجتماع احلادي  - ٦ تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى 
  ثالثني لألطراف.وال

ل. - ٧   ريخ ومكان انعقاد االجتماع الثاين والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرت

  مسائل أخرى  - ٨

ل؛  املقررات الصادرة عناعتماد  - ٩   االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرت
  اعتماد التقرير. -١٠

 اختتام االجتماع. -١١
 ____________  


