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 املتحدة للبيئة
  

فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة 

 األوزونلطبقة 

 األربعوناحلادي و االجتماع 
 ٢٠١٩متوز/يوليه  ٥-١ابنكوك، 

 

 جدول األعمال املؤقت
 افتتاح االجتماع. - ١
 املسائل التنظيمية: - ٢

 إقرار جدول األعمال؛ (أ)
 تنظيم العمل. (ب)

( )املقرر ١١-االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلوروفلوري - 3
3٠/3.) 

اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل يف الفرتة  - 4
٢٠٢-٢٠٢١3. 

وجماالت الرتكيز احملتملة لتقييم العام  ٢٠١٨التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات لربوتوكول مونرتايل لعام  - ٥
٢٠٢٢: 

 (؛٢٢٥، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11)رابع كلوريد الكربون استمرار االنبعااثت املبلغ عنها من  (أ)
العالقة بني األوزون السرتاتوسفريي واالسرتاتيجيات املقرتحة إلدارة اإلشعاع الشمسي  (ب)

(UNEP/OzL.Pro.30/11 ؛٢١4، الفقرة) 
 املسائل األخرى الناشئة عن تقارير أفرقة التقييم. (ج)

 ، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة مبا يلي:٢٠١٩م تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لعا - 6
 ؛٢٠٢١و ٢٠٢٠الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  (أ)
 (؛77و 73، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.30/11)خمزوانت بروميد امليثيل  (ب)
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ام مواد خاضعة للرقابة تطوير وتوفر العمليات املختربية والتحليلية اليت ميكن تنفيذها دون استخد (ج)
 (؛١٢7و ٨3، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.30/11)مبوجب الربوتوكول 

 (؛٨6، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11والوثيقة  ٢٩/7عوامل املعاجلة )املقرر  (د)
 أي مسائل أخرى. (ه)

من بروتوكول مونرتايل على تكنولوجيا فعالة من حيث  ٥من املادة  ١حصول األطراف العاملة ابلفقرة  - 7
 (.3٠/٥طاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية )املقرر ال

الروابط بني ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وُمركبات الكربون اهليدروفلورية يف سياق االنتقال إىل  - ٨
 (.٨٩، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11)البدائل املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي 

 (.١٩٩، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11)عايري السالمة م - ٩
استعراض اختصاصات فريق التقييم التقين واالقتصادي وتكوينه وتوازنه وعبء عمله وجماالت اخلربة  - ١٠

 (.3٠/١٥ألعضائه )املقّرر 
، UNEP/OzL.Pro.30/11)عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل  - ١١

 (.١77الفقرة 
الطلب املقدم من أذربيجان لكي ُتدرج ضمن األطراف اليت ينطبق عليها اجلدول الزمين للتخفيض  - ١٢

بروتوكول من  ءاي ٢من املادة  4و ٢التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، على النحو املبني يف الفقرتني 
 مونرتايل.

خطر عدم امتثال مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية للقيم املستهدفة لتخفيض إنتاج واستهالك مركبات  - ١3
 .الكربون اهليدروكلورية فلورية

 مسائل أخرى. - ١4
 اعتماد التقرير. - ١٥
 جتماع.اختتام اال - ١6

___________ 


