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  شروح جدول األعمال المؤقت

  مذكرة من األمانة 

تقدم شروح جدول األعمال المؤقت لالجتماع الثاني واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف  - 1

)، المعروضة UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/1لطبقة األوزون (في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

في مرفق هذه المذكرة، دليالً مرجعياً إلى الوثائق التي أعدت من أجل تيسير نظر األطراف في البنود المدرجة على  

 .)1(جدول األعمال المؤقت

واألربعون للفريق العامل )، لن يعقد االجتماع الثاني 19-ونظراً الستمرار جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 2

. ومع ذلك، أعدت جميع 2020تموز/يوليه  17إلى  13المفتوح العضوية كما هو مقرر في مونتريال في الفترة من 

 الوثائق المتعلقة باالجتماع ونشرت على بوابة االجتماع كما لو كان االجتماع سيعقد في الموعد المقرر.

من جدول  3انة العمل عن طريق اإلنترنت فيما يتعلق بالبند وبدالً من االجتماع الكامل، ستنظم األم - 3

 7، والبند 2023-2021األعمال، بشأن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال للفترة 

 2021(أ) من جدول األعمال، بشأن الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل لعامي  

بروتوكول مونتريال، ل. وإلى جانب ميزانيتي الصندوقين االستئمانيين التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون و2022و

  .2020فهذان البندان من جدول األعمال كان متوقعاً أن تعتمد األطراف مقرراً بشأنهما في عام 

 ويشمل العمل عن طريق اإلنترنت ما يلي: - 4

‘ تجديد 1يقات على تقارير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي بشأن ’منتدى إلكتروني لتقديم التعل  )أ(

(المشار إليه فيما يلي بتقرير تجديد الموارد)،   2023-2021موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

 ‘ الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل؛2و’

 
 ستُناقَش بعض بنود جدول األعمال عن طريق التداول عبر اإلنترنت وستُؤجل مناقشة بعضها اآلخر إلى موعد الحق.  *

) عل بوابة المؤتمر المخصصة لالجتماع الثاني واألربعين للفريق pre-session( “)  تتاح جميع الوثائق ضمن باب ”ما قبل الدورة1(
  . http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-42/presession/SitePages/Home.aspx :العامل مفتوح العضوية
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تجديد الموارد، يتألف من ثالث جلسات متطابقة إلى حد كبير تعقد اجتماع على اإلنترنت بشأن   )ب(

 ، على التوالي. 2020تموز/يوليه  16و 15و 14في 

ويرد في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة في مرفق هذه المذكرة وصف مفصل للطريقة التي سينظم بها كل 

 عمل محدد عن طريق اإلنترنت.

على جدول أعمال االجتماع الثاني واألربعين للفريق العامل المفتوح وستناقش جميع البنود المتبقية  - 5

وفقاً للخيارات المبينة في   2021و  2020العضوية في االجتماعات الالحقة لهيئات معاهدات األوزون التي تُعقد في  

. 2020ايو أيار/م 29خطة الطوارئ، التي أبلغت أمانة األوزون بها في رسالة موجهة إلى جميع األطراف مؤرخة 

وتتاح المعلومات نفسها أيضاً على بوابة االجتماع لالجتماع الثاني واألربعين. وستواصل األمانة التشاور وتقييم 

على أبعد تقدير بالقرار الذي تم   2020حالة جائحة فيروس كورونا وإبالغ األطراف بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 

شر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع الثاني والثالثين لألطراف  التوصل إليه فيما يتعلق باالجتماع الثاني ع

 في بروتوكول مونتريال.
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  رفق الم

   الوثائق ذات الصلة لالطالع عليها  جدول األعمال ووصف موجز لهعنوان بند    بند جدول األعمال

  افتتاح االجتماع  1البند 

بسبب استمرار الجائحة، تم تأجيل االجتماع الثاني واألربعين للفريق العامل المفتوح  
  للفريق العامل المفتوح العضوية). 42العضوية (االجتماع 

(أ) من  7و 3اإلنترنت فيما يتعلق بالبندين وسيجري ترتيب العمل عن طريق شبكة 
  جدول األعمال على النحو المبين في الفروع ذات الصلة من هذا الجدول.

الجلسة  للفريق العامل المفتوح العضوية  42لالجتماع وسيفتتح الرئيسان المشاركان 
  اإلنترنت بشأن تجديد الموارد ويترأسانها.عن طريق التي تعقد 

للفريق العامل المفتوح   42البنود األخرى المدرجة في جدول أعمال االجتماع  وستناقش  
أو   2020العضوية في اجتماعات الحقة سيخطط لعقدها إما في وقت الحق من عام 

  . 2021في عام 

  للفريق العامل المفتوح العضوية 42بوابة االجتماع: 
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-42/ 

SitePages/Home.aspx . 

   بشأن خطة    2020أيار/مايو    29رسالة موجهة إلى جميع األطراف مؤرخة في
  .2021و 2020الطوارئ الجتماعات هيئات معاهدات األوزون في 

   المسائل التنظيمية  2البند 

  إقرار جدول األعمال   (أ)

المفتوح العضوية بالكامل   العاملللفريق    42أعد جدول األعمال المؤقت لعقد االجتماع  
وبالحضور المباشر. تنظر األطراف عادة في جدول األعمال المؤقت، مضيفةً أي بنود 

  يتسق مع النظام الداخلي. قد ترى ضرورة لمناقشتها وتقر جدول األعمال، بما 

وسيتألف جدول أعمال الجلسات الشبكية الثالث لالجتماع التقني بشأن تجديد الموارد 
من عرض لتقرير تجديد الموارد تقدمه فرقة العمل التابعة لفريق التقييم التكنولوجي 

  واألجوبة.ألسئلة  اجلسة  لتليه واالقتصادي، 

  جدول األعمال المؤقت)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/1 (  

  مذكرة األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح
العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال والمعلومات المقدمة لكي يطلع 

  .)30و 13، الفقرتان UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2(عليها الفريق  

  النظام الداخلي  
(https://ozone.unep.org/treaties/meetings/decisions/ annex-i-rules-

procedure-meetings-parties-montreal-protocol ). 

  تنظيم العمل  (ب)

  (أ)، نُِظّم العمل عن طريق شبكة اإلنترنت على النحو التالي:  7و 3بالنسبة للبندين 

منتدى إلكتروني مخصص لتقديم التعليقات واألسئلة فيما يتعلق بتقرير فريق  - 
التكنولوجي واالقتصادي بشأن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف  التقييم 
  .2023-2021للفترة 

  جدول األعمال المؤقت)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/1 (  
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   الوثائق ذات الصلة لالطالع عليها  جدول األعمال ووصف موجز لهعنوان بند    بند جدول األعمال

منتدى إلكتروني مخصص لتقديم التعليقات واألسئلة فيما يتعلق بتقرير فريق  - 
التقييم التكنولوجي واالقتصادي بشأن الترشيحات لإلعفاءات ألغراض 

  .االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل

بكي بشأن تقرير تجديد الموارد (ثالث جلسات تقنية متطابقة إلى حد  اجتماع ش - 
  .اة مناطق التوقيت المختلفة لألطراف)عكبير لمرا

ويمكن لألطراف أن تشارك في أي من الجلسات المذكورة أعاله أو تشارك فيها كلها. 
ها أو ودُعي المراقبون إلى االنضمام إلى الجلسات ويمكنهم اختيار المشاركة في أي من

  المشاركة فيها كلها.

وستتضمن كل جلسة شبكية عرضاً يليه قسم لألسئلة واألجوبة. وتستمر كل جلسة مدة 
  ثالث ساعات وستُوفَر فيها الترجمة الشفوية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة.

وستسجل الجلسات وسيعمم تقرير االجتماع بعد انتهاء االجتماع. ويمكن االطالع على 
  تسجيالت جلسات االجتماع عندما يُطلب ذلك.

  2023-2021تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال للفترة   3البند 

طلبت األطراف إلى فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي أن يعد  31/1في المقرر  
تقريراً لتقديمه إلى االجتماع الثاني والثالثين لألطراف، وأن يقدمه عن طريق الفريق  
العامل المفتوح العضوية في اجتماعه الثاني واألربعين، لتمكين االجتماع الثاني 
والثالثين لألطراف من اعتماد مقرر بشأن المستوى المالئم لتجديد موارد الصندوق 

  .2023-2021المتعدد األطراف للفترة 

وأعدت التقرير فرقة العمل المعنية بتجديد الموارد التابعة لفريق التقييم التكنولوجي 
  واالقتصادي، ونُشر على بوابة االجتماع.

  وستنظر فيه األطراف عن طريق العملية التالية: 

) تستعرض فيه األطراف التقرير للدخول انقر هنامنتدى إلكتروني مخصص ( - 1
وتقدم التعليقات عليه. وستقوم أمانة األوزون بجمع ما يرد من التعليقات األولية 

، وستُطلع عليها فرقة العمل التابعة لفريق التقييم 2020تموز/يوليه    6واألسئلة بحلول  
ولوجي واالقتصادي. وستكون التعليقات المنشورة في المنتدى اإللكتروني ظاهرة التكن

  لجميع األطراف.

  مذكرة األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح
ل والمعلومات المقدمة لكي يطلع العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريا

  .)6إلى  4، الفقرات من UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2عليها الفريق (

 الملحقة بمذكرة األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق   1  اإلضافة
العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الثاني 

مقدمة لكي يطلع عليها في ذلك االجتماع واألربعين والمعلومات ال
)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2/Add.1 11إلى  4، الفقرات من  

 .)األول والمرفق

 الملحقة بمذكرة األمانة بشـــأن المســـائل المطروحة لكي يناقشـــها   2  اإلضـــافة
ــويــة لألطراف في بروتوكول مونتريــال في  الفريق العــامــل المفتوح العضــ
اجتمـاعـه الثـاني واألربعين والمعلومـات المقـدمـة لكي يطلع عليهـا في ذلـك 

  : تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالاالجتماع
)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2/Add.2.(  
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ثالث جلسات شبكية تقنية متطابقة إلى حد كبير، تعرض خاللها فرقة العمل التابعة  - 2
لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي تقريرها، وتتناول األسئلة والتعليقات األولية من 

  :مشاركين في االجتماعالمنتدى وال

  (بتوقيت نيروبي) يوم  18:00ستبدأ الجلسة الشبكية األولى في الساعة
، وينبغي أن تكون هذه الجلسة هي األنسب 2020تموز/يوليه  14الثالثاء 

ساعات عن توقيت غرينتش   3المتأخرة    1للبلدان الواقعة في منطقة التوقيت  
)UTC-3.(  

 (بتوقيت نيروبي) يوم  12:00في الساعة  وستبدأ الجلسة الشبكية الثانية
تموز/يوليه، وقد تكون هي الجلسة األنسب للبلدان الواقعة في   15األربعاء 

ساعات   6و  3التي تسبق توقيت غرينتش بفترة تتراوح بين    2منطقة التوقيت  
)UTC+3 to UTC+6.(  

  (بتوقيت نيروبي) يوم 08:00وستبدأ الجلسة الشبكية الثالثة في الساعة 
، وقد تكون هي الجلسة األنسب للبلدان  2020تموز/يوليه  16الخميس 

التي تسبق توقيت غرينتش بفترة تتراوح بين  3الواقعة في منطقة التوقيت 
  ).UTC+6 to UTC+9ساعات ( 9و 6

للفريق المفتوح  42وبعد الجلسات الشبكية، سيقوم الرئيسان المشاركان لالجتماع  - 3
األطراف فترة أسبوعين لتقديم أي تعليقات وطلبات إضافية للتوضيح  العضوية بمنح 

  و/أو أي اقتراحات بشأن إدراج معلومات إضافية في التقرير.

وسيضم الرئيسان المشاركان التعليقات واألسئلة واالقتراحات في وثيقة موحدة  - 4
  لموحدة.ويطلعان األطراف عليها. وسيتاح لألطراف أسبوع آخر للتعليق على الوثيقة ا

وسترد فرقة العمل التابعة لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي في شكل مذكرة  - 5
على أي أسئلة لم تُعالج بعد. ولن يقدم فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي تقريراً 
تكميلياً استجابة للطلبات التي أثارتها األطراف. وستستخدم الوثيقة الموحدة كأساس  

تمكن األطراف من االجتماع بالحضور المباشر. وحينئذ، ستتفق للمناقشة عندما ت
األطراف على أي سيناريوهات أو معلومات تكميلية قد تحتاجها من فريق التقييم 

  التكنولوجي واالقتصادي.

 (المجلد الثالث):    2020نولوجي واالقتصادي، أيار/مايو  كتقرير فريق التقييم الت
تقييم احتياجات التمويل لتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

2021-2023.  

 الموجز التنفيذي لتقرير تجديد الموارد باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة ،
  .وهو متاح على الموقع الشبكي للمنتدى اإللكتروني
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   الوثائق ذات الصلة لالطالع عليها  جدول األعمال ووصف موجز لهعنوان بند    بند جدول األعمال

  )11- فلوريوالكربون الكلوراالنبعاثات غير المتوقعة من ثالث كلوريد فلوريد الميثان (مركب   4البند 

 11-فلوريوراالنبعاثات غير المتوقعة من مركب الكربون الكلو 31/3يتناول المقرر  
تحسينها من أجل تعزيز فعالية تنفيذ وإنفاذ بروتوكول والعمليات المؤسسية التي يتعين  

مونتريال. وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، ستتمكن األطراف من إثارة أي  
مسائل ذات صلة، مع مراعاة أن التقارير التي سيعدها فريق التقييم العلمي وفريق 

جتماع الثاني التقييم التكنولوجي واالقتصادي ستكون متاحة لكي ينظر فيها اال
  والثالثون لألطراف.

  وسيؤجل النظر في هذا البند من جدول األعمال إلى تاريخ الحق. 

  مذكرة األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح
العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الثاني واألربعين 

يها في ذلك االجتماع والمعلومات المقدمة لكي يطلع عل
)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2 13إلى  7، الفقرات من( .  

  )8، الفقرة 31/3تحديد الثغرات في التغطية العالمية لرصد المواد الخاضعة للرقابة في الغالف الجوي وخيارات تعزيز هذا الرصد (المقرر   5البند 

فريق التقييم العلمي العمل مع ، طلبت األطراف إلى 31/3من المقرر  8في الفقرة  
من أجل تحديد الثغرات  2020مديري أبحاث األوزون في اجتماعهم المعقود في عام 

في التغطية العالمية لوسائل الرصد الجوي للمواد الخاضعة للرقابة وتوفير خيارات 
ن  فيما يتعلق بسبل تعزيز هذا الرصد. وأعد فريق التقييم العلمي ورقة كان من المقرر أ

تستخدم أساساً للمناقشة في االجتماع الحادي عشر لمديري أبحاث األوزون، الذي تأجل  
. ومن المقرر اآلن أن يعقد االجتماع في جنيف في الفترة 19-أيضاً بسبب جائحة كوفيد

  .2021نيسان/أبريل  16إلى  14من 

جتماعين ونظراً الهتمام األطراف بهذه المسألة، فقد اتخذت ترتيبات من أجل عقد ا
 2020تشرين األول/أكتوبر    8و  7متطابقين عن طريق اإلنترنت لما بين الدورات في  

على التوالي. وستعرض ورقة فريق التقييم العلمي في هذين االجتماعين، األمر الذي  
سيتيح إجراء المناقشة بين مديري أبحاث األوزون. واستناداً إلى نتائج المناقشة، ستُنقَح 

  عليها األطراف الحقاً.الورقة وتُطلع 

   ــائل المطروحة لكي يناقشــها الفريق العامل المفتوح ــأن المس مذكرة األمانة بش
اني واألربعين   ال في اجتـماـعه الـث ــوـية لألطراف في بروتوكول مونترـي العضــ
ــك االجــتــمــاع  والــمــعــلــومــات الــمــقــدمــة لــكــي يــطــلــع عــلــيــهــا فــي ذل

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2 16إلى  14، الفقرات من(.  

  اإلضافة الملحقة بمذكرة األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق
العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الثاني 
واألربعين والمعلومات المقدمة لكي يطلع عليها في ذلك االجتماع 

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2/Add.1 15إلى  12، الفقرات من(.  

   تحديد الثغرات في التغطية العالمية للرصد الجوي للمواد الخاضعة للرقابة
التي   - UNEP/OzLPro.WG.1/42/4وخيارات تعزيز هذا الرصد (

ستصدر بعد االجتماع الشبكي لمديري أبحاث األوزون، في تشرين 
، الذي سيناقش فيه مديرو أبحاث األوزون مذكرة األمانة 2020األول/أكتوبر 

  .))UNEP/OzL/Conv.ResMgr/11/4/Rev.1( ه المسألةبشأن هذ

  )170، الفقرة UNEP/OzL.Pro.31/9العمليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز التنفيذ واإلنفاذ الفعالين لبروتوكول مونتريال (  6البند 

نظر االجتماع الثالث والستون للجنة التنفيذ في السبل الممكنة للتعامل مع اإلنتاج غير  

المشروع للمواد الخاضعة للرقابة واالتجار غير المشروع فيها التي ُجمعت في تقرير 

   ــائل المطروحة لكي يناقشــها الفريق العامل المفتوح ــأن المس مذكرة األمانة بش

اني واألربعين   ال في اجتـماـعه الـث ــوـية لألطراف في بروتوكول مونترـي العضــ
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األمانة، وطلب إلى االجتماع الحادي والثالثين لألطراف أن ينظر فيه بواسطة االجتماع 

  العضوية. العامل المفتوح 42

وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، يُتوقع من األطراف أن تنظر في ذلك التقرير 

وفي اللمحة العامة التي أعدتها األمانة عن العمليات المؤسسية للتنفيذ الفعال لبروتوكول 

  مونتريال.

  وسيؤجل النظر في هذا البند من جدول األعمال إلى تاريخ الحق. 

ــك االجــتــمــاع  والــمــعــلــومــات الــمــقــدمــة لــكــي يــطــلــع عــلــيــهــا فــي ذل

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/  20إلى  17، الفقرات من 2للفريق(.  

 فيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال عن أعمال  تقرير لجنة التن

-44، الفقرات UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6اجتماعها الثالث والستين، (

  ، والمرفقان الثاني والثالث).49

  تقرير األمانة المعنون ”لمحة عامة عن الوثائق المتعلقة بالعمليات المؤسسية

  .)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/3( “للتنفيذ الفعال لبروتوكول مونتريال

  2020تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي لعام   7البند 

 2021الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل لعامي   (أ)
  .2022و

(األرجنتين وجنوب أفريقيا) وطرفان غير  5من المادة  1قدم طرفان يعمالن بالفقرة 
عاملين بها (أستراليا وكندا) الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات الحرجة  

  .2022و 2021لبروميد الميثيل لعامي 
ونُشر على بوابة االجتماع التقرير المؤقت الذي قدمته لجنة الخيارات التقنية لبروميد 

  الميثيل عن تقييم تلك الترشيحات وتوصياتها المؤقتة.
) لتمكين األطراف من استعراض انقر هنا للدخول إليهعلى اإلنترنت (وأنشئ منتدى 

  .2020تموز/يوليه  6التقرير وتقديم تعليقات عليه بحلول 
وسيطلب إلى لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل أن تقدم عن طريق األمانة ردوداً  

نترنت ويمكن خطية على كل تعليق وسؤال. وستنشر جميع التعليقات والردود على اإل
  لألطراف االطالع عليها.

وعلى أساس التعقيبات الواردة من األطراف وما يلي ذلك من مشاورات ثنائية مع 
حة، حسب االقتضاء، ستعد لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل  األطراف المرّشِ

  .2020تقييمها النهائي بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 
  المعلومات عن األعمال األخرى إلى جميع األطراف في أيلول/سبتمبر.وستُرسل 

   ــها الفريق العامل المفتوح ــائل المطروحة لكي يناقش ــأن المس مذكرة األمانة بش

اني واألربعين   اـعه الـث ال في اجتـم ــوـية لألطراف في بروتوكول مونترـي العضــ

ــيــهــا فــي ذلــك االجــتــمــاع   ــة لــكــي يــطــلــع عــل والــمــعــلــومــات الــمــقــدم

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2 ،25و 24 تانالفقر(.  

   الملحقة بمذكرة األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق   1اإلضافة

العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الثاني 

واألربعين والمعلومات المقدمة لكي يطلع عليها في ذلك االجتماع 

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2/Add.1 25إلى  18، الفقرات من(.  

  2المجلد ( 2020تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أيار/مايو (: 

لبروميد الميثيل والمسائل  2020تقييم ترشيحات االستخدامات الحرجة لعام 

  . ذات الصلة

  )30/7وبدائلها في المستقبل (المقرر  توفر الهالونات  (ب)

  الل ـطلبت األطراف إلى فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، من خ  30/7في المقرر 

   ــها الفريق العامل المفتوح ــائل المطروحة لكي يناقش ــأن المس مذكرة األمانة بش

اني واألربع اـعه الـث ال في اجتـم ــوـية لألطراف في بروتوكول مونترـي ين  العضــ
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لقطاع  لجنة الخيارات التقنية للهالونات التابعة له، أن يقدم تقريراً عن توفر الهالونات
الطيران المدني، وأن يحدد البدائل ذات الصلة، بما في ذلك بالتعاون مع المنظمة 

  البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي. 

وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، يُتوقع من األطراف أن تنظر في تقرير لجنة 
حو الوارد في التقرير المرحلي  الخيارات التقنية للهالونات بشأن هذه المسألة، على الن

  لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي. 

  وسيؤجل النظر في هذا البند من جدول األعمال إلى تاريخ الحق. 

ــيــهــا فــي ذلــك االجــتــمــاع  ــة لــكــي يــطــلــع عــل والــمــعــلــومــات الــمــقــدم

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2 28إلى  26، الفقرات من(.  

   الملحقة بمذكرة األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق   1اإلضافة

العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الثاني 

المعلومات المقدمة لكي يطلع عليها في ذلك االجتماع واألربعين و

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2/Add.1 35إلى  26، الفقرات من  

  .)“لجنة الخيارات التقنية المعنية بالهالونات”والمرفق الثاني، 

  1، المجلد 2020تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أيار/مايو: 

  )7و 3التقرير المرحلي (الفرعان 

    أي مسائل أخرى  (ج)

فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي معلومات ورسائل رئيسية بشأن  تقارير تتضمن

عدة مسائل أخرى، منها الجوانب التنظيمية واإلدارية المتصلة بالفريق ولجان  

المعنون ”االختصاصات المتعلقة   31/8الخيارات التقنية التابعة له، مع مراعاة المقرر  

واالقتصادي ولجان الخيارات والهيئات بإجراءات الترشيح لفريق التقييم التكنولوجي 

  الفرعية المؤقتة التابعة له“. 

وفي إطار هذا البند، يتوقع أن تنظر األطراف في أي مسائل تثار في وقت اعتماد 

  جدول األعمال. 

  وسيؤجل النظر في هذا البند من جدول األعمال إلى تاريخ الحق. 

  ــائل المطروحة لكي ــأن المس ــها الفريق العامل المفتوح  مذكرة األمانة بش يناقش

اـعه الـثاني واألربعين   ــوـية لألطراف في بروتوكول مونترـيال في اجتـم العضــ

ــيــهــا فــي ذلــك االجــتــمــاع  ــة لــكــي يــطــلــع عــل والــمــعــلــومــات الــمــقــدم

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2 30و 29، الفقرتان(.  

 الملحقة بمذكرة األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق   1  اإلضافة

العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الثاني 

واألربعين والمعلومات المقدمة لكي يطلع عليها في ذلك االجتماع 

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2/Add.1 48إلى  36، الفقرات من  ،

  . ن الثالث والرابع)والمرفقا

  2(المجلد  2020تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أيار/مايو(: 

لبروميد الميثيل والمسائل  2020تقييم ترشيحات االستخدامات الحرجة لعام 

  .)7ذات الصلة (الفرع 

  2020التقرير المرحلي لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أيار/مايو ،

 .)3-1والمرفقات  8الفرع ( 1المجلد 
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  )100، الفقرة UNEP/OzL.Pro.31/9مخزونات بروميد الميثيل (  8البند 

ناقش االجتماع الحادي والثالثون لألطراف مسألة تخزين واستخدام بروميد الميثيل  
ونظر في مشروع مقرر يطلب من األطراف أن تقدم، على أساس طوعي، تقريراً عن  

  الميثيل لتيسير عمل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي.مخزونات بروميد 

  ويتوقع من األطراف أن تواصل تلك المناقشة في إطار هذا البند من جدول األعمال. 

  وسيؤجل النظر في هذا البند من جدول األعمال إلى تاريخ الحق. 

  ــها الفريق العامل ــائل المطروحة لكي يناقش ــأن المس المفتوح  مذكرة األمانة بش
اني واألربعين   ال في اجتـماـعه الـث ــوـية لألطراف في بروتوكول مونترـي العضــ
ــك االجــتــمــاع  والــمــعــلــومــات الــمــقــدمــة لــكــي يــطــلــع عــلــيــهــا فــي ذل

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2 32و 31، الفقرتان(.  

  2020التقرير المرحلي لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أيار/مايو ،
  .)5-6-4(الفرع  1المجلد 

  2(المجلد  2020تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أيار/مايو(: 
لبروميد الميثيل والمسائل  2020تقييم ترشيحات االستخدامات الحرجة لعام 

  .)8-3ذات الصلة (الفرع 

  )81، الفقرة UNEP/OzL.Pro.31/9االنبعاثات المستمرة من رابع كلوريد الكربون (  9البند 

ناقش االجتماع الحادي والثالثون لألطراف مشروع مقرر بشأن اإلجراءات المتخذة  
لمعالجة انبعاثات رابع كلوريد الكربون وصالتها بانبعاثات مركب الكربون 

  .11-الكلوروفلوري

  ويتوقع من األطراف أن تواصل تلك المناقشة في إطار هذا البند من جدول األعمال. 

  ند من جدول األعمال إلى تاريخ الحق. وسيؤجل النظر في هذا الب

   ــائل المطروحة لكي يناقشــها الفريق العامل المفتوح ــأن المس مذكرة األمانة بش
اني واألربعين   ال في اجتـماـعه الـث ــوـية لألطراف في بروتوكول مونترـي العضــ
ــك االجــتــمــاع  والــمــعــلــومــات الــمــقــدمــة لــكــي يــطــلــع عــلــيــهــا فــي ذل

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2 35إلى  33، الفقرات من(.  

  ،1، المجلد 2019 سبتمبر/أيلولتقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي:  
تقرير فرقة العمل التابعة لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي والمعنية 

ثان بشأن االنبعاثات غير المتوقعة من ثالث كلوريد فلوريد المي 30/3بالمقرر 
  .)11-فلوريرو(مركب الكربون الكلو

  موجز تنفيذي :2018التقييم العلمي الستنفاد طبقة األوزون لعام.  

  )147الفقرة ، UNEP/OzL.Pro.31/9عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال (  10البند 

ً بإدراج أوروبا الشرقية وآسيا  ناقش االجتماع الحادي والثالثون   لألطراف اقتراحا
في اللجنة التنفيذية  5من المادة  1الوسطى كعضو دائم من األطراف العاملة بالفقرة 

  للصندوق المتعدد األطراف. 

  ويتوقع من األطراف أن تواصل تلك المناقشة في إطار هذا البند من جدول األعمال. 

   ــائل المطروحة لكي يناقشــها الفريق العامل المفتوح ــأن المس مذكرة األمانة بش
اني واألربعين   ال في اجتـماـعه الـث ــوـية لألطراف في بروتوكول مونترـي العضــ
ــك االجــتــمــاع  والــمــعــلــومــات الــمــقــدمــة لــكــي يــطــلــع عــلــيــهــا فــي ذل

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2 40إلى  36، الفقرات من(.  
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  األعمال إلى تاريخ الحق.  وسيؤجل النظر في هذا البند من جدول

  مسائل أخرى  11البند 

  .)UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/1جدول األعمال المؤقت (   يتوقع من المشاركين النظر في أي مسائل أخرى تثار في وقت اعتماد جدول األعمال. 

___________________  


