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 برانمج األمم

 املتحدة للبيئة

  

فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة 

 لطبقة األوزون
 األربعوناحلادي و االجتماع 

 2019 متوز/يوليه 5-1، ابنكوك

 جدول األعمال املؤقتشروح 

 مذكرة من األمانة
املؤقت لالجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية تقدم شروح جدول األعمال  

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1)،  دلياًل مرجعياً إىل الواثئق اليت أعدت من ،مرفق هذه املذكرةيف املعروضة 
 .)1(املؤقت املدرجة على جدول األعمال البنودأجل تيسري نظر األطراف يف 

                                                           
البوابة اإللكرتونية لالجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل  علىلدورة يف عالمة تبويب واثئق ما قبل امجيع الواثئق ميكن االطالع على   )1(

 .(http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx) املفتوح العضوية
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 املرفق
 

بند جدول 
  األعمال

  الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له

 افتتاح االجتماع 1البند 
 1من يوم االثنني،  00/10من املقرر أن يفتتح اجلزء التحضريي من االجتماع يف الساعة  

للمؤمترات املوجود يف مقر اللجنة االقتصادية ، يف مركز األمم املتحدة 2019متوز/يوليه 
 واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، يف ابنكوك.

 مذكرة إعالمية للمشاركني •

  بيان )بياانت( ممثل )ممثلي( حكومة اتيلند )أ(
 برانمج األمم املتحدة للبيئة وأمانة األوزونبيان )بياانت( ممثل )ممثلي(  )ب(
  التنظيميةاملسائل  2البند 

 إقرار جدول األعمال )أ(
قد ترغب األطراف يف أن تعتمد جدول األعمال املؤقت، وإضافة أي بنود أخرى ترغب يف 

 مناقشتها.

 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1)جدول األعمال املؤقت  •
العضوية لألطراف مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح  •

 يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 46و 45و 27، الفقرات) 

 نظيم العملت )ب(
سيرتأس االجتماع الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية )السيدة لورا جولياان 

ارسينيجاس )كولومبيا( والسيد أالن فيلمارت )بلجيكا(، وسيقدمان اقرتاحا إىل األطراف بشأن 
 الكيفية اليت ميكن هبا تنظيم عمل الفريق.

 

 (UNEP/ OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1)جدول األعمال املؤقت  •

االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون  3البند 
 (30/3( )املقرر 11-الكلوروفلوري
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بند جدول 
  األعمال

  الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له

من املنتظر أن ينظر االجتماع يف تقارير مقدمة من فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التقين  
 .30/3واالقتصادي، فضال عن تقرير األمانة أعد استجابًة للمقرر 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف  •
بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 11-5، الفقرات.) 
إضافة إىل مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية  •

 ريقلألطراف يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الف
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 15-3، الفقرات.) 

: نبذة عامة 11-تقرير من األمانة عن االنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري •
تبني اإلجراءات يف إطار بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون والصندوق املتعدد 

ونرتايل فيما يتصل ابملواد اخلاضعة للرقابة، اليت تستعرض مبوجبها األطراف لتنفيذ بروتوكول م
األطراف وتضمن استمرار االمتثال اللتزامات الربوتوكول وألحكام االتفاقات يف إطار الصندوق 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3.) 
: 11-الكلوروفلوريإضافة إىل تقرير من األمانة عن االنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون  •

نبذة عامة تبني اإلجراءات يف إطار بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون 
والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل فيما يتصل ابملواد اخلاضعة للرقابة، اليت 

وكول وألحكام االتفاقات يف تستعرض مبوجبها األطراف وتضمن استمرار االمتثال اللتزامات الربوت
 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3/Add.1) إطار الصندوق

: تقرير فرقة العمل التابعة 3، اجمللد 2019ايو متقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لشهر أاير/ •
بشأن االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث  30/3لفريق التقييم التقين واالقتصادي واملعنية ابملقرر 

 (11-وريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلوروفلوريكل
مذكرة من األمانة عن نظام رصد وإدارة املواد املستنفدة لألوزون يف الصني  •

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/7) 
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بند جدول 
  األعمال

  الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له

وثيقة من أمانة الصندوق املتعدد األطراف: حملة عامة عن اإلجراءات يف إطار الصندوق املتعدد  •
مبوجبها تستعرض األطراف وتكفل استمرار االمتثال ألحكام االتفاقات املربمة يف األطراف اليت 

 إطار الصندوق

 2023-2021اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل يف الفرتة  4البند 
يف االجتماع يف النظر يف مسائل تتصل بدراسة جتديد املوارد للفرتة ترغب األطراف املشاركة قد  

والثالثني لألطراف للتداول بشأهنا واختاذ وإحالة آرائها إىل االجتماع احلادي  2021-2023
 .يف هذا الصدد إجراء

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف  •
 يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 ، 14-12الفقرات ،)واملرفق األول 

 ٢0٢٢وجماالت الرتكيز احملتملة لتقييم العام  ٢01٨التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات لربوتوكول مونرتايل لعام  • 5البند 
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بند جدول 
  األعمال

  الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له

من املنتظر أن ينظر االجتماع يف استعراض تقارير التقييم الرابعية السنوات اليت أعدها فريق  
اآلاثر البيئية، وفريق التقييم التقين واالقتصادي، مبا يف ذلك أية التقييم العلمي، وفريق تقييم 

 مسائل أخرى قد حتددها األطراف يف إطار البند الفرعي )ج(.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف  •
يطلع عليها الفريق يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 18-15، الفقرات)املرفقان الثاين والثالث ، 
إضافة إىل مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية  •

لألطراف يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 19-16، الفقرات) 

 2018التقييم العلمي الستنفاد األوزون:  •
اآلاثر البيئية وتفاعالت استنفاد األوزون االسرتاتوسفريي واألشعة فوق البنفسجية وتغري املناخ:  •

 2018تقرير التقييم  لعام 
 2018التقرير املرحلي لفريق التقييم التقين واالقتصادي: تقرير التقييم لعام  •
 2018جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية: تقرير التقييم لعام  •
 2018جلنة اخليارات التقنية للرغاوى الصلبة واملرنة: تقرير التقييم لعام  •
واملذكرات التقنية  3 - 1)اجمللدات  2018جلنة اخليارات التقنية للهالوانت: تقرير التقييم لعام  •

1-5) 
 2018قنية لربوميد امليثيل: تقرير التقييم لعام جلنة اخليارات الت •
 2018جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية: تقرير التقييم لعام  •

الفقرة ، UNEP/OzL.Pro.30/11)استمرار االنبعااثت املبلغ عنها من رابع كلوريد الكربون  )أ(
225) 

 من املنتظر أن تنظر األطراف يف مسألة انبعااثت رابع كلوريد الكربون املستمرة املبلغ عنها. 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف  •
 يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 22-19، الفقرات) 
 (6و 1)الفصالن  2018التقييم العلمي الستنفاد األوزون: ’ •
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بند جدول 
  األعمال

  الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له

 (7-4)الفرع  2018فريق التقييم التقين واالقتصادي: تقرير التقييم لعام  •
 (1-8)الفرع  2018جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية: تقرير التقييم لعام  •

العالقة بني األوزون االسرتاتوسفريي واالسرتاتيجيات املقرتحة إلدارة اإلشعاع الشمسي  )ب(
(UNEP/OzL.Pro.30/11 ، 214الفقرة) 

من املنتظر أن يناقش االجتماع هذه املسألة، ابالستناد إىل املناقشات اليت بدأت يف 
 االجتماع الثالثني لألطراف. 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف  •
ق يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفري

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 ، 26-23الفقرات) 
 6، والتذييل 6من الفصل  5-2-6، الفرع 3)الفصل  2018التقييم العلمي الستنفاد األوزون:  •

 ألف( 
اآلاثر البيئية وتفاعالت استنفاد األوزون االسرتاتوسفريي واألشعة فوق البنفسجية وتغري املناخ:  •

 (1)الفصل  2018تقرير التقييم  لعام 

 املسائل األخرى الناشئة عن تقارير أفرقة التقييم )ج(
سينظر االجتماع يف أي مسائل أخرى انشئة عن تقارير التقييم الرابعية السنوات لعام 

 حددهتا األطراف وأدرجت يف إطار هذا البند من جدول األعمال. 2018

العامل املفتوح العضوية لألطراف مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق  •
يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 27، الفقرة ) 

 ٢019تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لعام  6البند 

 2020الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  )أ(
 2021و

ستنظر األطراف يف التوصيات املقدمة من جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل بشأن ستة 
ترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج: أربعة ترشيحات من طرفني عاملني 

، بواقع ترشيحني من كل طرف )األرجنتني وجنوب أفريقيا(، 5ادة من امل 1مبوجب الفقرة 
، بواقع ترشيح من كل 5من املادة  1وترشيحان من طرفني غري عاملني مبوجب الفقرة 

 طرف )أسرتاليا وكندا(.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف  •
، UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق )بروتوكول 
 (33و 32الفقراتن 

إضافة إىل مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية  •
الفريق لألطراف يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 24-21، الفقرات.) 
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بند جدول 
  األعمال

  الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له

تقييم ترشيحات  :2، اجمللد 2019تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لشهر أاير/مايو  •
 تقرير مؤقت - 2019االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام 

 (77و 73، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.30/11)خمزوانت بروميد امليثيل  )ب(
يتوقع أن تواصل األطراف املناقشات اليت بدأت يف االجتماع الثالثني لألطراف بشأن 

 املخزوانت احلالية من بروميد امليثيل. 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف  •
، UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق )

 (37-34الفقرات 
إضافة إىل مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية  •

ريق يف ذلك االجتماع لألطراف يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الف
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 30-25، الفقرات.) 

تقييم ترشيحات  :2، اجمللد 2019تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لشهر أاير/مايو  •
-2-1و 3-2-1تقرير مؤقت )الفرعان  - 2019االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام 

7.) 

تطوير وتوفُّر العمليات املختربية والتحليلية اليت ميكن تنفيذها دون استخدام مواد خاضعة  )ج(
 (127و 83، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.30/11)للرقابة مبوجب الربوتوكول 

عطفا على املناقشات اليت دارت يف االجتماع الثالثني لألطراف بشأن توصيات فريق التقييم 
التقين واالقتصادي أبن ُتشطب تسعة من االستخدامات املختربية والتحليلية من اإلعفاءات 

ألغراض االستخدام الضروري العاملية، فإن من املتوقع أن ينظر االجتماع يف معلومات 
نة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية عن إمجايل اإلنتاج العاملي من املواد مستكملة من جل

 املستنفدة لألوزون اليت أبلغت عنها األطراف لالستخدامات املختربية والتحليلية. 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف  •
، UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2رتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق )بروتوكول مون

 (41-38الفقرات 
إضافة إىل مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية  •

لألطراف يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 34-31، الفقرات.) 

: التقرير املرحلي )الفرع 1، اجمللد 2019تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لشهر أاير/مايو  •
5-1) 
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بند جدول 
  األعمال

  الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له

: االستجابة للمقرر 4، اجمللد 2018تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لشهر أيلول/سبتمرب  •
 االستخدامات املختربية والتحليلية( بشأن 2) 26/5

 (86، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11والوثيقة  29/7عوامل املعاجلة )املقرر  )د(
سينظر االجتماع يف التوصيات الصادرة عن جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية بشأن 

العاشر لألطراف، الذي الصادر عن االجتماع  10/14حتديث اجلدولني ألف وابء يف املقرر 
أرجئ يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، إضافًة إىل آخر تقرير لفريق التقييم 

 .29/7التقين واالقتصادي مبوجب املقرر 

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف  •
، UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2ايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق )بروتوكول مونرت 

 (44-42الفقرات 
إضافة إىل مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية  •

لألطراف يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 40-35، الفقرات.) 

تقرير االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد  •
 (73-71، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7املستنفدة لطبقة األوزون )

: التقرير املرحلي )الفرع 1، اجمللد 2019تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لشهر أاير/مايو  •
5-2) 

 2019املسائل األخرى الناشئة عن تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لعام  )هـ(
قد ترغب األطراف يف مناقشة مسائل أخرى أاثرها فريق التقييم التقين واالقتصادي يف 

، أو أي مسائل أخرى، مبا يف ذلك ترشيح خرباء للعمل يف الفريق، وأي 2019تقريره لعام 
 مسائل أخرى أاثرهتا األطراف وأدرجت يف إطار هذا البند من جدول األعمال. 

املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف مذكرة من األمانة بشأن  •
، UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق )

 (46-45الفقراتن 
ضوية إضافة إىل مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح الع •

لألطراف يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 48-41، الفقرات.) 

، 7: التقرير املرحلي )الفرع 1، اجمللد 2019تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لشهر أاير/مايو  •
 املرفقان األول والثاين( 
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بند جدول 
  األعمال

  الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له

 (30/٥من بروتوكول مونرتايل على تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية )املقرر  ٥من املادة  1حصول األطراف العاملة ابلفقرة  7البند 

واالقتصادي من املنتظر أن تنظر األطراف يف تقرير فرقة العمل اليت أنشأها فريق التقييم التقين  
بشأن تكلفة وتوفر البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث  30/5استجابًة للمقرر 

ن كفاءة استخدام الطاقة، حبيث  االحرتار العاملي ألنواع التكنولوجيا واملعدات اليت حتفظ أو حتس ِّ
ة، وال سيما يغطي مجلة أمور منها، القطاعات املختلفة للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلراري

قطاعات تكييف اهلواء للمنازل والتربيد التجاري، مع مراعاة املناطق اجلغرافية، مبا يف ذلك 
 البلدان ذات درجة احلرارة احمليطة العالية.

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف  •
، UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2ومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق )بروتوكول مونرتايل واملعل

 (49-47الفقرات 
إضافة إىل مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية  •

لألطراف يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 51-49، الفقرات .)واملرفق اخلامس 

: تقرير فرقة العمل املعنية 4: اجمللد 2019تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لشهر أاير/مايو  •
عن تكلفة وتوفر التكنولوجيات/املعدات ذات القدرة املنخفضة على إحداث  30/5ابملقرر 

 على/تعزز كفاءة الطاقة. االحرتار العاملي اليت حتافظ
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بند جدول 
  األعمال

  الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له

، UNEP/OzL.Pro.30/11)على إحداث االحرتار العاملي الروابط بني مُركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومُركبات الكربون اهليدروفلورية يف سياق االنتقال إىل البدائل املنخفضة القدرة   8البند 
 (89الفقرة 

قد ترغب األطراف يف االستفادة من املناقشات اليت أجرهتا يف االجتماع التاسع والعشرين  
لألطراف واالجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، عقب االتفاق يف االجتماع 

الثالثني لألطراف على إرجاء مواصلة النقاش حىت االجتماع احلادي واألربعني للفريق 
 العضوية من أجل حتديد طريق للمضي قدما بشأن هذه املسألة.  العامل املفتوح

مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف  •
يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 53-50، الفقرات) 
تقرير االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد  •

 (92-83، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7املستنفدة لطبقة األوزون )
تقرير االجتماع املشرتك احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون  •

لتاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ااالجتماع و 
(UNEP/OzL.Conv.11/7−UNEP/OzL.Pro.29/8 الوثيقة ، و 162-153، الفقرات

UNEP/OzL.Conv.11/7/Corr.1−UNEP/OzL.Pro.29/8/Corr.1 ) 
املواد املستنفدة لطبقة األوزون تقرير االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن  •

(UNEP/OzL.Pro.30/11 89-87، الفقرات) 

 (199، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11معايري السالمة ) 9البند 
قد ترغب األطراف النظر يف التقدم اإلضايف الذي أحرزته األمانة يف وضع استعراض عام جمدول  

 ملعايري السالمة، أتيح بوصفه أداًة على شبكة اإلنرتنت. 
مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف  •

واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف بروتوكول مونرتايل 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 57-54، الفقرات) 

مذكرة من األمانة بشأن معلومات عن االستعراض العام اجملدول ملعايري السالمة لنظم ومعدات  •
 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/3/Rev.1)التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية 

  standards-safety-e.unep.org/systemhttps://ozonأداة معايري السالمة:  •

https://ozone.unep.org/system-safety-standards
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بند جدول 
  األعمال

  الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له

 (30/1٥استعراض اختصاصات فريق التقييم التقين واالقتصادي وتكوينه وتوازنه وعبء عمله وجماالت اخلربة ألعضائه )املقرّر  10البند 
من املنتظر أن يناقش االجتماع خمتلف جوانب اختصاصات فريق التقييم التقين  

 واالقتصادي. 
مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف  •

يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 60-58، الفقرات) 

مذكرة من األمانة بشأن استعراض اختصاصات فريق التقييم التقين واالقتصادي وتكوينه وتوازنه  •
 ( UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4وعبء عمله وجماالت اخلربة ألعضائه )

مذكرة من األمانة بشأن معلومات منقحة عن التقارير والتحديثات من جانب فريق التقييم التقين  •
 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/6)واالقتصادي 

 (177، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل ) 11البند 
قد ترغب األطراف يف مواصلة املناقشات اليت جرت يف االجتماع الثالثني لألطراف بشأن  

 التمثيل اجلغرايف يف عضوية اللجنة التنفيذية. 
مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف  •

يطلع عليها الفريق يف ذلك االجتماع  يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 68-61، الفقرات) 

املادة من  ٤و ٢على النحو املبني يف الفقرتني  الطلب املقدم من أذربيجان لكي تُدرج ضمن األطراف اليت ينطبق عليها اجلدول الزمين للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، 12البند 
  ايء من بروتوكول مونرتايل ٢

من املنتظر أن تنظر األطراف يف الطلب الذي قدمته حكومة أذربيجان لكي تدرج ضمن  
الوارد يف الفقرتني  الكربون اهليدروفلوريةاألطراف اليت تطبق جدول التخفيض التدرجيي ملركبات 

 ايء، وأن تقرتح طريقاً للمضي قدما. 2من املادة  4و 2

ي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لك •
يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 72-69، الفقرات) 
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بند جدول 
  األعمال

  الواثئق ذات الصلة لالطالع عليها عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز له

 خطر عدم امتثال مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية للقيم املستهدفة لتخفيض إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 13البند 
من املتوقع أن يناقش االجتماع اإلخطار الذي قدمته حكومة مجهورية كوراي الشعبية  

الدميقراطية بشأن خماطر عدم متكنها من الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل نتيجًة 
أن ينظر يف املعلومات املقدمة بشأن  لفرض جزاءات جملس األمن. وجيوز لالجتماع أيضاً 

 أمانة الصندوق املتعدد األطراف. املوضوع من جانب

إضافة إىل مذكرة من األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية  •
لألطراف يف بروتوكول مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 57-52، الفقرات.) 
األمانة عن املعلومات اليت قدمتها أمانة الصندوق املتعدد األطراف فيما يتعلق جبمهورية مذكرة من  •

 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/8كوراي الشعبية الدميقراطية )

 مسائل أخرى 14البند 
 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1)جدول األعمال املؤقت  • يتوقع من املشاركني أن ينظروا يف أي مسائل أخرى تثار يف وقت اعتماد جدول األعمال. 

 

_______________ 


