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مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 والثالثون الرابعاالجتماع 

 4141 يوليو/متوز 44-41، باريس

 شروح جدول األعمال المؤقت
 االجتماع افتتاح - 1

ُي ُ -4 ُاالجتماع ُمونًتيالُُالرابعفتتح ُبروتوكول ُيف ُلألطراف ُالعضوية ُاملفتوح ُالعامل ُللفريق والثالثون
ُ،ُيف4141ُيوليو/متوز 41ُ،منُصباحُيومُاالثنني11/41ُيفُالساعةُبشأنُاملوادُاملستنفدةُلطبقةُاألوزونُ

شارع دي  441الكائن يف  ،مُوالثقافةُ)اليونسكو(،ُاليونسكوُىاوسللًتبيةُوالعلُاألمم ادلتحدةمقرُمنظمةُ
 41يوم الةاستيل يف فرنسا )عطلة رمسية( يوم ناسةة الحتفاالت السنوية ادلمتدة مبونظرًا ل باريس. سيفرين،

وستعقد اجللسة الصةاحية . ظهرسة بعد اللن تُعقد جلمتوز يوليو، والذي يتصادف مع افتتاح االجتماع، فإنو 
من صةاح يوم  11/41. وسيستأنف االجتماع الساعة ظهراً  11/41إىل الساعة  11/41من الساعة 
 .4141متوز/يوليو  41الثالثاء، 

لكًتونيةُالجتماعاتُإلباستخدامُالبوابةُا4152ُأيار/مايو51ُُيفُيومُبدأُتسجيلُاملشاركنيُقدُُو -4
ُ)أمان ُاألوزون (،http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-34/gen-info/default.aspxُة

ُمنُوسيستمرُيفُ .ُويشجع4152ُليوُمتوز/يُو55ُمنُصباحُيومُاجلمعة،11/8ُُمكانُاالجتماعُاعتبارًا
.ُوستخاطبُالسيدةُتيناُبريمابيلي،ُاألمينةُاملشاركونُعلىُأنُيسجلواُأنفسهمُقبلُفًتةُمنُانعقادُاالجتماع

ُاالفتتاحية ُاجللسة ُيف ُاملمثلني ُاألوزون، ُألمانة ُرُوالتنفيذية ُسيغولني ُالسيدة ُوستخاطب ُالبيئةُا. ُوزيرة يال
متوز/يوليو58ُُيومُاجلمعة،ُُأيُلنيُيفُاليومُاألخريُمنُاالجتماع،والتنميةُاملستدامةُوالطاقةُيفُفرنساُاملمث

4152. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-34/gen-info/default.aspx
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 المسائل التنظيمية -2

 إقرار جدول األعمال (أ)
ُاملؤقتُ-3 ُاألعمال ُجدول ُإلقرارهُ(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/1)ُسي عرض ُالعامل ُالفريق  .على

 .يفُرئاسةُاالجتماعدوُ)كينيا(ُنريتشادُموينداوالسيدُ( أسًتاليا)ُيننرُييكُاالسيدُباتريكُمُوسيشارك

 تنظيم العمل (ب)

ُيُ-2 ُملناقشةُُيفُالفريقُالعاملُرغبقد ُزمنيًا ُوأنُيضعُجدواًل ُيفُجلساتُعامة، أنُيسريُأعمالو
قدُيودُُووسيقًتحُالرئيسانُاملشاركانُخياراتُلتنظيمُعملُاالجتماع،ُ. البنودُاملدرجةُعلىُجدولُأعمالو

 .الفريقُالعاملُالنظرُفيها

 المقدم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 2014التقرير المرحلي لعام  -3

مبا يف ، 4141منُتقريرهُلعام3ُُو4ُو5ُُاتسيقدمُفريقُالتكنولوجياُوالتقييمُاالقتصاديُاجمللدُ-1
وتقرير عن  ،احلرجةو  ةاالستخدامات الضروريذلك التقارير ادلرحلية للجنة اخليارات التقنية، وتقرير عن تقييم 

اليتُتواجوُمشاركةُوالتحديات عيينات )إعادة التعيينات( التلفريق، واليت تعرض حالة مسائل أخرى خاصة با
ُحىتُ ُالتقنية ُاخليارات ُوجلان ُالفريق ُبأعضاء ُقائمة ُيتضمن ُمرفقًا ُوكذلك ُالفريق، ُتقييم ُعمل ُيف اخلرباء

قتضىُااحال،ُيفُملُوفقاًُ،ُواتُوتقدميُتوصيات.ُوقدُيرغبُالفريقُالعاملُيفُحبثُاملعلوم4152أيار/مايوُ
 بنودُجدولُاألعمالُذاتُالصلة.ُإطار

 من بروتوكول مونتريالطاء  2 -ألف  2اد و الم بموجبالمسائل المتصلة باإلعفاءات  -4

 2015 لعامتعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية  (أ)

6-ُُ ُاملتوقع ُمن ُأن ُالعضويةينظر ُاملفتوح ُالعامل ُُالفريق ُتيف ُبإععيينات ُاخلاصة فاءاتُاألطراف
ُوالتقييمُاالقتصاديُ،4141ُُاالستخداماتُالضروريةُلعام 4ُالواردةُيفُاجمللدُوتوصياتُفريقُالتكنولوجيا

وقد يرغب الفريق العامل، بعد النظر يف  .عييناتالتهبذهُُيتعلقفيما4152ُُمنُتقريرهُعنُشهرُأيار/مايوُ
ن لألطراف يف س والعشرو ها االجتماع السادقتض  احلال لينظر فيدل فقاً و التعيينات، يف تقدًن توصيات 

 .4141تشرين الثاين/نوفمرب 

 2016و 2015تعيينات االستخدامات الحرجة لعامي  (ب)

ُأنُ-7 ُاملتوقع ُُينظرُمن ُالعامل ُالفريق ُاالستعراض ُوالتقييمُيف ُالتكنولوجيا ُفريق ُأجراه ُالذي األويل
ُ ُاألطرافاالقتصادي ُُلطلبات ُاعفاءات ُامليثيل ُلربوميد ُااحرجة  4142و 4151ُعاميلالستخدامات

يفُُعييناتلتوقدُترغبُاألطرافُاملقدمةُل. 4141من تقرير الفريق عن شهر أيار/مايو  1والواردة يف اجمللد 
ُاملوجودينُملناقُعقدُاجتماعاتُمعُالرئيسنيُاملشاركنيُللجنة ُلربوميدُامليثيلُواألعضاء شةُاخلياراتُالتقنية

ُاملؤقتة ُتقريراًُ. التوصيات ُالفريق ُُهنائياًُُوسيعد ُُعييناتالتبشأن ُاللينظر ُاالجتماع ُوالعشُرسادفيو نُُوس
 .4152ُتشرينُالثاين/ُنوفمربيفُُلألطراف
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 المسائل المتصلة ببدائل المواد المستنفذة لألوزون -5

، 25/5ستنفدة لألوزون )المقرر تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن بدائل المواد الم (أ)
 )ج((-)أ( 1الفقرات الفرعية 

إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي،  41/1من ادلقرر  4طلب اجتماع األطراف يف الفقرة  -4
بعد التشاور مع خرباء خارجيني إذا استدعت الضرورة ذلك، إعداد تقرير عن بدائل ادلواد ادلستنفد لألوزون 

، 1من ادلادة  4، وأن مييز بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة طاعات والقطاعات الفرعيةيف خمتلف الق
واألطراف غري العاملة هبا لكي ينظر فيو الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو الرابع والثالثني، وأن 

رير مستكمل عن بدائل نتظر تقدًن تقيتضمن معلومات مستكملة عن بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزون. ويُ 
ادلواد ادلستنفدة لألوزون إىل االجتماع السادس والعشرين لألطراف. وينتظر أن يستمع الفريق العامل إىل 

من تقريره ادلرحلي لعام  1ادلدرج يف اجمللد و التقرير الذي سيعرضو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، 
االجتماع السادس والعشرين  ءات قد يود الفريق أن يوص  هبا، وأن ينظر فيما ميكن اختاذه من إجرا4141

ُلألطراف، إن وجدت.
 )د(( 1، الفقرة الفرعية 25/5تقرير فريق التقييم العلمي بشأن قياسات المناخ الرئيسية )المقرر  (ب)

إىل فريق التقييم العلمي، عن طريق  41/1)د( من ادلقرر 4يف الفقرة  األطرافطلب اجتماع  -5
صال مع اذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغري ادلناخ، تقدًن معلومات عن مسامهة الفريق العامل األول يف االت

)أ( 4ادلعين بقياسات ادلناخ الرئيسية، مع مراعاة ادلعلومات ادلستكملة الواردة يف الفقر  سالتقييم اخلامتقرير 
 تقريراً إىل الفريق العامل. وقد يرغب الفريق العامل يف نتظر أن يقدم فريق التقييم العلمي. ويُ 41/1من ادلقرر 

م توصياتو، وفقًا دلقتض  احلال، إىل االجتماع السادس والعشرين ، وأن يقدنظر يف ادلعلومات ادلقدمةأن ي
 لألطراف.

لتعزيز االنتقال من المواد  19/6من المقرر  9المعلومات المقدمة من األطراف عن تنفيذها للفقرة  )ج(
 (3، الفقرة 25/5البيئية )المقرر مستنفدة لألوزون التي تقلل إلى الحد األدنى من اآلثار ال

، األطراف عل  أن تقدم إىل األمانة، عل  41/1من ادلقرر  1األطراف، يف الفقرة اجتماع  شجع -41
يانات ، الذي يشمل معلومات بشأن الة45/2من ادلقرر  5أساس طوعي، معلومات بشأن تنفيذىا للفقرة 

 األدىن داحلبتعزيز االنتقال من ادلواد ادلستنفدة لألوزون اليت تقلل إىل  ادلتعلقةادلتوافرة، والسياسات وادلةادرات 
الةيئية حيثما توافرت التكنولوجيات ادلطلوبة. وطلب إىل األمانة مجع أي تقارير مت تلقيها وذلك  اآلثارمن 

قد يرغب الفريق العامل يف لةحثها من جانب الفريق العامل ادلفتوح العضوية أثناء اجتماعو الرابع والثالثني. و 
م توصياتو، وفقاً دلقتض  ، وأن يقد(فقادلر  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4) نظر يف ادلعلومات ادلقدمةأن ي
 ن لألطراف.نظر فيها االجتماع السادس والعشرو ي، لاحلال

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف  - 6
 (25/8)المقرر  2017-2015لتنفيذ بروتوكول مونتريال للفترة 

إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إعداد تقرير  ،41/4ادلقرر  طلب اجتماع األطراف يف -44
إىل االجتماع السادس  4143-4141عل  ادلستوى ادلالئم لتجديد موارد الصندوق ادلتعدد األطراف للفرتة 

الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو الرابع  والعشرين لألطراف، وتقدًن ىذا التقرير من خالل
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فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم ثالثني. ومن ادلتوقع أن يستمع الفريق العامل إىل عرض لتقرير وال
، والذي يرد ملخص لو يف اإلضافة للمذكرة 4141من تقرير الفريق لعام  2االقتصادي، والوارد يف اجمللد 

دأ مناقشاتو بشأن جتديد موارد الصندوق ، وأن ية(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1) ادلقدمة من األمانة
 .4143-4141ادلتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال للفرتة 

 (2، الفقرة 25/5نتائج حلقة العمل بشأن إدارة مركب الكربون الهيدروفلوري )المقرر  - 7
جتماع الرابع االبالتعاقب مع عقد حلقة عمل  41/1من ادلقرر  4قرر اجتماع األطراف يف الفقرة  -44

الكربون اذليدروفلوري.  مركب والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية دلواصلة ادلناقشات بشأن إدارة
. (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/6) وسيعرض مقررو حلقة العمل عل  الفريق العامل ملخصًا لنتائج حلقة العمل

نظر فيها توصياتو، وفقًا دلقتض  احلال، لكي ينتائج حلقة العمل وتقدًن  حبثوقد يرغب الفريق العامل يف 
 ن لألطراف.االجتماع السادس والعشرو 

 المسائل التنظيمية المتصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي: - 8
إعادة ترشيح رؤساء مشاركين وأعضاء لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان الخيارات التقنية  )أ(

 (11، الفقرة 23/10)المقرر  التابعة للفريق
من ادلتوقع أن ينظر الفريق العامل يف حالة إعادة ترشيح أعضاء جلان اخليارات التقنية استجابة  -41

توقع ، واختاذ إجراء وفقاً دلقتض  احلال. ويُ 41/41من ادلقرر  44للدعوة ادلوجهة لألطراف والواردة يف الفقرة 
إىل االجتماع السادس  االقتصادي معلومات مستكملة عن ىذه ادلسألة أن يقدم فريق التكنولوجيا والتقييم

 والعشرين لألطراف.
تحديث لعمليات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن ترشيح تعيين أعضاء للجان الخيارات  )ب(

 )أ(( 2، الفقرة الفرعية 25/6التقنية التابعة له )المقرر 
معلومات مستكملة عن ، أن يةحث الفريق العامل 41/2)أ( من ادلقرر  4من ادلتوقع، وفقاً للفقرة  -41

للجان اخليارات التقنية التابعة لو. ويرد  أعضاءعمليات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن ترشيح 
مل . وقد يرغب الفريق العا4141من تقريره يف أيار/مايو  1يف اجمللد  41/2تقرير الفريق استجابة للمقرر
ن نظر فيها االجتماع السادس والعشرو يوصياتو، وفقًا دلقتض  احلال، ليقدم تأن يف أن ينظر يف ادلعلومات و 

 لألطراف.
، 25/6)المقرر  2015كانون الثاني/يناير   1التشكيلة المقترحة للجان الخيارات التقنية اعتبارًا من  )ج(

 )ب(( 2الفقرة الفرعية 
، أن ينظر الفريق العامل يف تقرير فريق 41/2من ادلقرر )ب(  4ة من ادلتوقع، وفقًا للفقر  -41

كانون   4التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن التشكيلة ادلقرتحة للجان اخليارات التقنية اعتةارًا من 
من تقريره يف أيار/مايو  1يف اجمللد  41/2تو للمقرر عن استجاب. ويرد تقرير الفريق 4141الثاين/يناير 

نظر ي، ليقدم توصياتو، وفقًا دلقتض  احلالأن . وقد يرغب الفريق العامل يف أن ينظر يف ادلعلومات و 4141
 ن لألطراف.فيها االجتماع السادس والعشرو 
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خيارات تبسيط التقارير التكنولوجية السنوية المستكملة المقدمة من فريق التكنولوجيا والتقييم  )د(
 )ج(( 2، الفقرة الفرعية 25/6االقتصادي إلى األطراف )المقرر 

أن ينظر الفريق العامل يف تقرير فريق التكنولوجيا ، 41/2من ادلقرر )د(  4، وفقاً للفقرة من ادلتوقع -42
ادلستكملة ادلقدمة من  والتقييم االقتصادي بشأن أي خيارات حمتملة لتةسيط التقارير التكنولوجية السنوية

من تقريره يف أيار/مايو  1يف اجمللد  41/2الفريق عن استجابتو إىل ادلقرر الفريق إىل األطراف. ويرد تقرير 
نظر ي، ليقدم توصياتو، وفقًا دلقتض  احلالأن . وقد يرغب الفريق العامل يف أن ينظر يف ادلعلومات و 4141

 ن لألطراف.فيها االجتماع السادس والعشرو 
 تريالعلى بروتوكول مون ةالمقترحوالتعديالت التنقيحات  - 9

من ادلتوقع أن ينظر الفريق العامل يف اقرتاحني إلجراء تعديالت عل  بروتوكول مونرتيال، قُدما  -43
من بروتوكول مونرتيال. فقد  4من ادلادة  41من اتفاقية فيينا حلماية طةقة األوزون، والفقرة  5عماًل بادلادة 

، أحدمها اقرتاح 4141يال يف أيار/مايو تلقت األمانة مقرتحني بإدخال تعديالت عل  بروتوكول مونرت 
واآلخر مقدم ( ، ادلرفقUNEP/OzL.Pro.25/4) مشرتك قدمتو كندا وادلكسيك والواليات ادلتحدة األمريكية

التقليل ، ويطلب كالمها تعديل الربوتوكول (، ادلرفقUNEP/OzL.Pro.25/5) من واليات ميكرونيزيا ادلوحدة
رتاحني، . ومن ادلتوقع أن يقدم الفريق العامل توصياتو بشأن االقةيدروفلوريالتدرجيي من مركةات الكربون اذل

 ن لألطراف.نظر فيها االجتماع السادس والعشرو يوفقاً دلقتض  احلال، ل
بمنظمي المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول  معلومات مستكملة بشأن اتصاالت األمانة - 10

 (25/9)المقرر  لبروتوكول مونتريالبتنفيذ تلك الدول  الجزرية الصغيرة النامية فيما يتعلق
، أن يستمع الفريق العامل إىل معلومات مستكملة من األمانة 41/5من ادلتوقع، وفقًا للمقرر  -44

تنفيذ تلك بشأن اتصاالهتا مبنظمي ادلؤمتر الدويل الثالث ادلعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية فيما يتعلق ب
بشأن القضايا كول مونرتيال. وترد معلومات األمانة ادلستكملة عن ىذه ادلسألة يف مذكرهتا ربوتو الدول ل

ادلطروحة للمناقشة عل  الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو الرابع والثالثني وادلعلومات ادلقدمة 
. (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1)و ،(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2)يف الوثيقتني  إليهاسرتعاء اىتمامو ال

وقد يرغب الفريق العامل يف النظر يف ادلعلومات الواردة يف ادلعلومات ادلستكملة ادلقدمة من األمانة، وتقدًن 
 ن لألطراف.نظر فيها االجتماع السادس والعشرو يتوصيات، وفقاً دلقتض  احلال، لأي 

 مسائل أخرى - 11
أو قةل  ئلُأخرىُتثريىاُاألطرافُعندُإقرارُجدولُاألعمالالعاملُيفُمناقشةُمساُقدُيرغبُالفريق -45

 .اختتام االجتماع
 اعتماد التقرير - 12

يوم اجلمعة،  والثالثنيُللفريقُالعاملُاملفتوحُالعضويةُالعتمادهُالرابعمُمشروعُتقريرُاالجتماعُسيقدُ  -41
 .4141متوز/يوليو  44

 اختتام االجتماع - 13
ُاملقرر -44 ُيُ ُمن ُُتمتُ أن ُُالرابعاالجتماع ُاجلمعة، ُيوم ُالعضوية ُاملفتوح ُالعامل ُللفريق 44ُوالثالثون
 .4141يوُليُو/متوز

___________ 


