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 الوثائق ذات الصلة للرجوع إليها له عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز    بند جدول األعمال

 افتتاح االجتماع 

من المقرر أن يفتتح االجتماع الرابع واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف   

من   العاشرة  الساعة  في  األوزون  لطبقة  المستنفدة  المواد  بشأن  مونتريال  بروتوكول  في 

، في مركز األمم المتحدة للمؤتمرات  2022  ه تموز/يولي   11صباح يوم االثنين الواقع في  

 في بانكوك. 

، ومذكرة إعالمية للمشاركين،  2022نيسان/أبريل    14ة دعوة إلى جميع األطراف، مؤرخة  رسال

التسجيل المسبق والتسجيل في الموقع منشورة    بشأن، مع معلومات  2022أيار/مايو    19محدَّثة في  

  :في بوابة االجتماع
https://ozone.unep.org/meetings/44th-meeting-open-ended-working-group-parties 

 مسائل تنظيمية 

 اعتماد جدول األعمال 

ضرورية   تراها  قد  التي  البنود  وتضيف  المؤقت،  األعمال  جدول  في  األطراف  ستنظر 

 لتناقشها، وتعتمد جدول األعمال، بما يتفق مع النظام الداخلي. 

   جدول األعمال المؤقت)UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/1 ( 

 ي الداخل النظام-substances-protocol-https://ozone.unep.org/treaties/montreal

)procedure-of-layer/rules-ozone-epleted 

 تنظيم األعمال

الرئيسان  العضوية  المفتوح  العامل  للفريق  واألربعين  الرابع  االجتماع  رئاسة  سيتولى 

ألفاريز بيريز رئاسة االجتماعالمتشاركان   ، السيد مارتن سيروا (كندا)، والسيد أوزفالدو 

 (شيلي)، اللذان سيقدمان مقترحاً إلى األطراف بشأن كيفية تنظيم العمل. 

عالمة تبويب مخصصة في المنتدى اإللكتروني ليتاح   وتتضمن بعض بنود جدول األعمال

قترح مشاريع مقررات لكي  ت نشر التعليقات واألسئلة وت الوثائق و  أن تستعرض لألطراف  

تستعرضها األطراف مسبقاً. ويشار إلى ذلك في إطار كل بند من بنود جدول األعمال ذات  

 الصلة. 

  مم المتحدة. وستُوفر الترجمة الشفوية باللغات الرسمية الست لأل

 

  جدول األعمال المؤقت)UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/1( 
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 الوثائق ذات الصلة للرجوع إليها له عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز    بند جدول األعمال

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

المتعدد    الصندوق  موارد  بتجديد  المتعلقة  المسائل  في  النظر  االجتماع  يواصل  أن  ُيتوقع 

، بما في ذلك احتمال تمديد آلية سعر الصرف  2023- 2021األطراف لفترة الثالث سنوات  

الثابت إلمكانية تطبيقها على المساهمات، وأن يقدم توصيات مناسبة بشأن المقررات التي  

الستثنائي الخامس لألطراف في بروتوكول مونتريال، المقرر عقده في سيتخذها االجتماع ا

 في بانكوك.  2022تموز/يوليو  16

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية

لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(ع عليها الفريق في ذلك االجتماع يطل

   تقرير االجتماع المشترك الثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون

(الجزء الثاني) والثالث والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

UNEP/OzL.Conv.12(II)/9/Rev.1–UNEP/OzL.Pro.33/8/Rev.1(لطبقة األوزون 

   بروتوكول في  لألطراف  الخامس  االستثنائي  االجتماع  يناقشها  لكي  المطروحة  المسائل 

مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون والمعلومات المقدمة لكي يطلع عليها في  

 ) UNEP/OzL.Pro.ExMOP.5/2(ذلك االجتماع 

  المجلد 2021سبتمبر /تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أيلول ،

2021احتياجات التمويل لتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

)-1-Decision%20XXXI-https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP

.pdf2021-september-report-TF-eplenishmentr ( 

  المجلد 2021موجز تنفيذي لتقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي لعام ،

2021احتياجات التمويل لتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

)UNEP/OzL.Conv.12(II)/2/Add.1–UNEP/OzL.Pro.33/2/Add.1المرفق األول ،

 بة المقررة وأسعار الصرف ومتوسط معدالت التضخم  معلومات مقدمة بشأن جدول األنص

لمساهمات األطراف في تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

 ) UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/INF/3( 2023- 2021للفترة 
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 الوثائق ذات الصلة للرجوع إليها له عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز    بند جدول األعمال

 ) 33/4تحديد الثغرات في التغطية العالمية لرصد المواد الخاضعة للرقابة في الغالف الجوي وخيارات تعزيز هذا الرصد (المقرر  

والثالثين لألطراف في    33/4طلبت األطراف، في المقرر    الثالث  الصادر عن االجتماع 

بروتوكول مونتريال، إلى أمانة األوزون، بالتشاور مع الخبراء المعنيين من فريق التقييم 

التكنولوجي واالقتصادي ومديري بحوث األوزون، أن تقدم تقريراً  العلمي وفريق التقييم 

 ل األعمال.  عن التقدم المحرز فيما يتعلق بهذا البند من جدو

وقد ترغب األطراف في النظر في التقرير المرحلي بشأن هذه المسألة وتقديم توصيات 

 مناسبة. 

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية

لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لك

، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 

   المفتوح العامل  الفريق  يناقشها  لكي  المطروحة  المسائل  بشأن  األمانة  مذكرة  إلى  إضافة 

والمعلومات  واألربعين  الرابع  اجتماعه  في  مونتريال  بروتوكول  في  لألطراف  العضوية 

الفريق في ذلك االجتماع   1Add./UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(المقدمة لكي يطلع عليها 

 ) 10- 5الفقرات 

  األمانة بشأن تحديد الثغرات في التغطية العالمية لرصد المواد الخاضعة للرقابة  مذكرة من

في الغالف الجوي وخيارات تعزيز هذا الرصد  

)UNEP/OzL/Conv.ResMgr/11(II)/4 ( 

  موجز المشروع التجريبي الممول من االتحاد األوروبي بشأن التحديد الكمي اإلقليمي
https://ozone.unep.org/eu-(بروتوكول مونتريال   لالنبعاثات الخاضعة للرقابة بموجب 

-under-controlled-substances-emissions-quantification-regional-project

protocol-ontrealm ( 

 ) 170، الفقرة UNEP/OzL.Pro.31/9(العمليات المؤسسية لتعزيز التنفيذ واإلنفاذ الفعالين لبروتوكول مونتريال  

نظرت لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال، في اجتماعها الثالث  

للرقابة   الخاضعة  للمواد  المشروع  غير  اإلنتاج  مع  للتعامل  الممكنة  السبل  في  والستين، 

واالتجار غير المشروع بها، استناداً إلى المعلومات المقدمة من األمانة. وترد مذكرة األمانة 

ذه المسألة في المرفق الثاني لتقرير االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذ. ويتضمن بشأن ه

المرفق الثالث لذلك التقرير معلومات مقارنة عن اآلليات المتعلقة بالتنفيذ واالمتثال في نظم  

المذكرة   في  األطراف  تنظر  بأن  التنفيذ  األطراف مختارة. وأوصت لجنة  متعددة  قانونية 

ف المفتوح  الواردة  العامل  للفريق  واألربعين  الثاني  في االجتماع  للتقرير  الثاني  المرفق  ي 

 العضوية، ولكن نظراً إلى خفض حجم جدول أعمال ذلك االجتماع، لم يُنظر فيها آنذاك. 

المناقشات بشأن   في  يُبنى عليه  أساساً  المذكرة بوصفها  تنظر األطراف في  ويُتوقع أن 

 ذ الفعال لبروتوكول مونتريال وأن تضع سبيالً للمضي قدماً.  العمليات المؤسسية للتنفي

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية

لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرات P/OzL.Pro.WG.1/44/2UNE(يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 

   تقرير لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال عن أعمال اجتماعها

والستين   الفقرات  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6(الثالث   ،44-49  

 والثالث) 
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 الوثائق ذات الصلة للرجوع إليها له عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز    بند جدول األعمال

   اإلمكانات لالحترار العالميالتكنولوجيات الموفرة للطاقة والمنخفضة 

 ) 33/5تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي (المقرر 

المقرر   في  األطراف،  يعد  33/5طلبت  أن  واالقتصادي  التكنولوجي  التقييم  فريق  إلى   ،

العالمي وعن  لالحترار  اإلمكانات  والمنخفضة  للطاقة  الموفرة  التكنولوجيات  عن  تقريراً 

انتقال مركب  أثناء  الطاقة والحفاظ عليها  إلى تعزيز الكفاءة في استخدام  التدابير الرامية 

في   العضوية  المفتوح  العامل  الفريق  فيه  ينظر  لكي  المعدات،  في  فلوروكربون  الهيدرو 

 اجتماعه الرابع واألربعين.

الل المنتدى وتتاح لألطراف قبل االجتماع فرصة تقديم تعليقاتها على ذلك التقرير من خ

 اإللكتروني.

وسيقدم فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي التقرير إلى الفريق العامل المفتوح العضوية  

في اجتماعه الرابع واألربعين وسيجيب قبل االجتماع على األسئلة المطروحة في المنتدى  

طراف في تقرير  اإللكتروني، وفي أثناء االجتماع من جانب المتحدثين. ويُتوقع أن تنظر األ 

 فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وأن تقدم توصيات ذات صلة بذلك. 

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية

لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرتان UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(ريق في ذلك االجتماع يطلع عليها الف

   المفتوح العامل  الفريق  يناقشها  لكي  المطروحة  المسائل  بشأن  األمانة  مذكرة  إلى  إضافة 

والمعلومات  واألربعين  الرابع  اجتماعه  في  مونتريال  بروتوكول  في  لألطراف  العضوية 

في ذلك االجتماع   الفريق  يطلع عليها  UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.1(المقدمة لكي 

 ) 15- 11الفقرات 

 3، المجلد  2022يق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أيار/مايو  تقرير فر
مواصلة توفير المعلومات عن التكنولوجيات الموفرة للطاقة والمنخفضة اإلمكانات لالحترار  

pdf-may-report-EETF-https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP.2022(العالمي 

 تروني المنتدى اإللك)/https:⁄/online.ozone.unep.org ( 

إغراق السوق بأجهزة التبريد وتكييف الهواء الجديدة والقديمة غير الفعالة (مقترح مقدم  

– UNEP/OzL.Conv.12(II)/9(من مجموعة الدول األفريقية)  

UNEP/OzL.Pro.33/8  82، الفقرة ( 

الثالث والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال، في   نظرت األطراف، في االجتماع 

الدو  مجموعة  إغراق  مقترح  وقف  بشأن  مونتريال  بروتوكول  في  األطراف  األفريقية  ل 

السوق الضار بيئياً من أجهزة التبريد وتكييف الهواء غير الفعالة التي تستخدم مواد التبريد 

 المتقادمة. 

المسألة وتقديم التوصيات المناسبة بشأن سبل  هذه  وقد ترغب األطراف في مواصلة مناقشة  

 المضي قدماً.  

 ن األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية  مذكرة م

لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرات  UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع  

 والمرفق الثاني) 
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 2026-2024اإلطار المرجعي لدراسة عن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال للفترة 

تضع األطراف، على النحو الذي جرت العادة، في السنة السابقة للسنة األخيرة من كل دورة   
لتمكين   الالزمة  األموال  تقدير  إلى  تهدف  لدراسة  مرجعياً  إطاراً  التمويل،  دورات  من 
األطراف من تحقيق االمتثال ألحكام بروتوكول مونتريال خالل فترة تجديد الموارد المقبلة. 

، قد ترغب األطراف في النظر في اإلطار المرجعي لدراسة عن احتياجات  2022وفي عام  
 .2026- 2024التمويل لفترة تجديد الموارد 

وقد ترغب األطراف في النظر في المسائل المتعلقة بالدراسة المقبلة لتجديد الموارد وإحالة  
بروتوكول مو في  والثالثين لألطراف  الرابع  االجتماع  إلى  مناقشاتها  للنظر  نتائج  نتريال 

 فيها.

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية
لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرات  UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع  
 مرفق الثالث)  وال

   2022تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي لعام 

من تقريره لعام  2و 1سيقدم فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي عرضاً للمجلدين  
2022 

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية
لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 

 2023الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل لعامي 
 2024و

ستنظر األطراف في ترشيح واحد لإلعفاء ألغراض االستخدامات الحرجة من جانب طرف  
الفقرة   بموجب  المادة    1عامل  أفريقيا(  5من  من )جنوب  إعفاء  لكل  واحد  وترشيح   ،

  1اإلعفاءين ألغراض االستخدامات الحرجة من جانب طرفين غير عاملين بموجب الفقرة  
 . )أستراليا وكندا(  5من المادة 

التقييم  لفريق  المؤقت  التقرير  على  تعليقاتها  تقديم  فرصة  االجتماع  قبل  لألطراف  وتتاح 
 كتروني. التكنولوجي واالقتصادي من خالل المنتدى اإلل

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية
لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرتان  UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(في ذلك االجتماع   يطلع عليها الفريق

   المفتوح العامل  الفريق  يناقشها  لكي  المطروحة  المسائل  بشأن  األمانة  مذكرة  إلى  إضافة 
والمعلومات  واألربعين  الرابع  اجتماعه  في  مونتريال  بروتوكول  في  لألطراف  العضوية 

في ذلك االجتماع   الفريق  يطلع عليها  UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.1(المقدمة لكي 

 ) 27- 18الفقرات 

 2، المجلد  2022يق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أيار/مايو  تقرير فر
فيما يتعلق ببروميد الميثيل وال  2022االستخدامات الحرجة لعام    ألغراض

مؤقت    -  interim-CUN-https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-(تقرير 

2022.pdf-may-eportr ( 

  المنتدى اإللكتروني)https://online.ozone.unep.org/ ( 

مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية    ) 30/7توافر الهالونات وبدائلها في المستقبل (المقرر 

في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي   لألطراف
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، إلى فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، من خالل  7/ 30طلبت األطراف، في المقرر  

لدعم  الهالونات  توافر  عن  تقريراً  يقدم  أن  له،  التابعة  للهالونات  التقنية  الخيارات  لجنة 

ذات   البدائل  وتحديد  المدني  البحرية  الطيران  المنظمة  مع  بالتعاون  ذلك  في  بما  الصلة، 

 الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي.

 ويُتوقع أن تنظر األطراف في تقرير لجنة الخيارات التقنية للهالونات بشأن هذه المسألة.  

   UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 
)UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2 38- 36، الفقرات ( 

   إضافة إلى مذكرة األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح

واألربعين والمعلومات   العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع

المقدمة لكي يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 

)2UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add. والمرفق األول)  12- 6، الفقرات

 1، المجلد 2022مايو /تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أيار:
ً  مقدم https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-(  )3(القسم  مسبقا

may2022.pdf-report-Progress ( 

 تغييرات عضوية الفريق 

التكنولوجي واالقتصادي في  31/8بناًء على الطلب الوارد في المقرر   ، قدم فريق التقييم 

موجراً يبيّن فيه اإلجراءات التي اتخذها الفريق ولجان الخيارات التقنية   2022تقريره لعام  

 التابعة له لضمان االلتزام باألطر المرجعية للفريق من خالل إجراءات واضحة وشفافة.  

بهذه  المتعلقة  المعلومات  في  األطراف  ستنظر  األعمال،  جدول  من  البند  هذا  إطار  وفي 

 دماً. المسألة وتقترح سبيالً للمضي ق

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية

لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 

   إضافة إلى مذكرة األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح

العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات  

المقدمة لكي يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.2 لثاني)والمرفق ا  17- 13، الفقرات

 1، المجلد 2022مايو /تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أيار:
ً  مقدم والمرفق األول)   8(القسم  مسبقا

)-report-Progress-ocuments/TEAPhttps://ozone.unep.org/system/files/d

may2022.pdf ( 
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   مسائل أخرى

التقييم   لفريق  المرحلي  التقرير  مختلف  يتضمن  عن  معلومات  واالقتصادي  التكنولوجي 

 المسائل األخرى. 

وتتاح لألطراف فرصة تقديم تعليقاتها على التقرير المرحلي من خالل المنتدى اإللكتروني 

 قبل انعقاد االجتماع.  

 ويُتوقع أن تنظر األطراف في هذه المسائل.  

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية

لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرتان  UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع  

 مانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح  إضافة إلى مذكرة األ

العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات  

المقدمة لكي يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.2 24- 18، الفقرات ( 

 1، المجلد 2022مايو /جي واالقتصادي، أيارتقرير فريق التقييم التكنولو:
  والمرفق األول) 8مسبقاً (القسم  مقدم

)-report-Progress-https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP

022.pdfmay2 ( 

  المنتدى اإللكتروني)https://online.ozone.unep.org/ 

فلورية وغيرها من التحديات المستقبلية المرتبطة  تعزيز فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ولجان الخيارات التقنية التابعة له فيما يتعلق بالخفض التدريجي لمركبات الكربون الهيدرو

   )15، الفقرة UNEP/OzL.Conv.12(I)/6–UNEP/OzL.Pro.32/8(ببروتوكول مونتريال والمناخ (مقترح مقدم من المغرب)  

في االجتماع المشترك الثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا (الجزء الثاني) والثالث  

والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال، قدم المغرب مشروع مقرر بشأن تعزيز فريق 

بالخفض   يتعلق  فيما  له  التابعة  التقنية  الخيارات  ولجان  واالقتصادي  التكنولوجي  التقييم 

ل المتعلقة التدريجي  المستقبلية  التحديات  من  وغيرها  الهيدروفلورية  الكربون  مركبات 

 ببروتوكول مونتريال والمناخ.  

 ويُتوقع أن تنظر األطراف في المقترح وأن تجد سبيالً للمضي قدماً فيه.  

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية

بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي    لألطراف في 

، الفقرات  UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع  

 والمرفق الرابع)  

   إضافة إلى مذكرة األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح

العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات  
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المقدمة لكي يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.2 31- 25، الفقرات ( 

 1، المجلد 2022مايو /يق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أيارتقرير فر:
  )8(القسم  مسبقاً  مقدم

)-Progress-https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP

may2022.pdf-teporr ( 

– UNEP/OzL.Conv.12(II)/9(واستخدامات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن    )100، الفقرة  UNEP/OzL.Pro.31/9(مخزونات بروميد الميثيل 

UNEP/OzL.Pro.33/8 56، الفقرة ( 

العضوية    المفتوح  العامل  للفريق  واألربعين  الحادي  قدم االتحاد األوروبي، في االجتماع 

، مشروع مقرر بشأن اإلبالغ عن مخزونات بروميد الميثيل، على 2019المنعقد في عام  

أساس طوعي، لتيسير عمل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي. ونظراً إلى عدم اتساع 

المقررالوقت في ذلك االجتما يُدرج  ع، كان من  البند في جدول أعمال االجتماع   أن  هذا 

الثاني واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية، ولكن تعذرت مناقشته هناك بسبب خفض  

 حجم جدول أعمال االجتماع االفتراضي.  

وفي االجتماع الثالث والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال، قدم طلب إلدراج هذه  

 لمسألة في جدول أعمال االجتماع الرابع واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية.  ا

 وقد ترغب األطراف في مناقشة هذه المسألة وفي إيجاد سبيل للمضي قدماً.

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية

لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 

   تقرير االجتماع الحادي واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول

UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5(مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون  

104 -114 ( 

  تقرير االجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة

   )100، الفقرة UNEP/OzL.Pro.31/9(ة األوزون لطبق

   تقرير االجتماع المشترك الثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون

(الجزء الثاني) والثالث والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

/UNEP/OzL.Conv.12(II)/9–OzL.Pro.33/8UNEP(لطبقة األوزون 
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 ) 81، الفقرة UNEP/OzL.Pro.31/9(لرابع كلوريد الكربون   ستمرةاالنبعاثات الم

ناقش االجتماع الحادي والثالثون لألطراف في بروتوكول مونتريال مشروع مقرر بشأن   

بانبعاثات ثالث كلوريد اإلجراءات المتخذة لمعالجة انبعاثات رابع كلوريد الكربون وروابطه  

 فلوريد الميثان.

 ويُتوقع أن تواصل األطراف هذا النقاش.  

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية

لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 

  تقرير االجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة

   )81، الفقرة UNEP/OzL.Pro.31/9(لطبقة األوزون 

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

ناقش االجتماع الحادي والثالثون لألطراف في بروتوكول مونتريال مقترحاً بمنح أوروبا  

في اللجنة    5الشرقية وآسيا الوسطى مقعداً دائماً بين أعضاء األطراف العاملة بموجب المادة  

 التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال. 

 وقد ترغب األطراف في مواصلة تلك المناقشة.  

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية

لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرات /44/2UNEP/OzL.Pro.WG.1(يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 

  تقرير االجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة

 ) 147، الفقرة UNEP/OzL.Pro.31/9(لطبقة األوزون 

 ) 16، الفقرة UNEP/OzL.Conv.12(I)/6–UNEP/OzL.Pro.32/8(إعالن ماريو مولينا بشأن دعم وتعزيز بروتوكول مونتريال (مقترح مقدم من المكسيك)  

في االجتماع المشترك الثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا (الجزء األول) والثاني  

والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال، قدمت المكسيك مقترحاً بشأن "إعالن ماريو 

مولينا لدعم وتعزيز بروتوكول مونتريال" لكي تنظر فيه األطراف وترى إمكانية اعتماده. 

 راف على إرجاء النظر في اإلعالن المقترح.  واتفقت األط 

ليتاح  اإللكتروني  المنتدى  في  األعمال  جدول  من  البند  هذا  بشأن  المقترحات  وستُنشر 

 لألطراف أن تستعرضها وتقدم التعليقات عليها واآلراء بشأنها قبل انعقاد االجتماع. 

 ماً فيها.وقد ترغب األطراف في مناقشة هذه المسألة وإيجاد سبيل للمضي قد

   مذكرة من األمانة بشأن المسائل المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية

لألطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الرابع واألربعين والمعلومات المقدمة لكي  

، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2(يطلع عليها الفريق في ذلك االجتماع 

  المنتدى اإللكتروني)https://online.ozone.unep.org/ ( 
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 الوثائق ذات الصلة للرجوع إليها له عنوان بند جدول األعمال ووصف موجز    بند جدول األعمال

 مسائل أخرى 

يُتوقع من المشاركين أن ينظروا في أي مسألة من المسائل األخرى التي تطرح وقت   

 اعماد جدول األعمال.  

   جدول األعمال المؤقت)UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/1 ( 

 _______________  


