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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة 

 لطبقة األوزون

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

 *من جدول األعمال املؤقت 3البند 

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

 

نبذة عامة تبني اإلجراءات يف  :11-الكلوروفلورياالنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون 
إطار بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ 
بروتوكول مونرتايل فيما يتصل ابملواد اخلاضعة للرقابة، اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتضمن 

 وكول وألحكام االتفاقات يف إطار الصندوقاستمرار االمتثال اللتزامات الربوت

 األمانةمن تقرير 

 إضافة
الصادر عن االجتماع الثالثني لألطراف، قدمت األمانة نبذة عامة  3٠/3من املقرر  ٦استجابة للفقرة  -١

 تبني اإلجراءات يف إطار بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، والصندوق املتعدد األطراف
لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتضمن استمرار االمتثال اللتزامات الربوتوكول وألحكام 

. وتتضمن تلك النبذة العامة املعلومات اليت قدمتها (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3)االتفاقات يف إطار الصندوق 
أمانة الصندوق املتعدد األطراف يف وثيقة نشرت على البوابة اإللكرتونية لالجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل 

 .(١)منفصلةاملفتوح العضوية بوصفها وثيقة معلومات أساسية 

تعدد األطراف يف اجتماعها الثالث والثمانني الذي ُعقد ويف مقرر اعتمدته اللجنة التنفيذية للصندوق امل -٢
، أحاطت اللجنة التنفيذية علماً بوثيقة أعدهتا أمانة الصندوق املتعدد ٢٠١٩أاير/مايو  3١إىل  ٢٧يف الفرتة من 

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38)األطراف بشأن النظم احلالية للرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ واحلصص 

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1. 

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

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx
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إىل أمانة الصندوق املتعدد األطراف أن حتيل تلك الوثيقة إىل األمانة إلحلاقها كمرفق ابلوثيقة اليت سبق وطلبت 
أعاله( واليت أتيحت بصيغتها تلك لألطراف يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل  ١نشرها )انظر الفقرة 

لجنة التنفيذية. ونشرت على البوابة الشبكية لالجتماع )ابء( الصادر عن ال ٨٢/٨٦للمقرر  املفتوح العضوية، وفقاً 
نبذة عامة ”حزيران/يونيه، مع صفحة غالف حتمل عنوان  ١٠احلادي واألربعني الوثيقة اجملمعة، اليت صدرت يف 

تبني اإلجراءات يف إطار الصندوق املتعدد األطراف اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتضمن استمرار االمتثال 
، وذلك ابعتبارها وثيقة معلومات أساسية تعرض لكي تنظر “التفاقات يف إطار الصندوق: إعادة إصدارألحكام ا

 فيها األطراف.
_____________ 


