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ألطراف في لالجتماع االستثنائي الثالث ا
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 2026 دتوز/يوليو 22و 22 ،فيينا

للمناقشة في االجتماع االستثنائي الثالث لألطراف في بروتوكول مطروحة ال ائلمسال
 مونتريال، والمعلومات المتوخى اطالعه عليها

 مذكرة من األمانة

 مقدمة - أوالً 

)انظر ادلرفق( قرر  (HFCs)، ادلتعلق مبسار ديب بشأف مركبات الكربوف اذليدروفلورية 27/2يف ادلقرر  - 2
السابع والعشروف لؤلطراؼ يف بروتوكوؿ مونرتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزوف، الذي ُعقد يف االجتماع 

، أف يعمل يف إطار بروتوكوؿ 2025تشرين الثاين/نوفمرب  5إىل  2ديب باإلمارات العربية ادلتحدة يف الفرتة من 
، وذلك أواًل عن طريق التصدي للتحديات 2026مونرتياؿ إلجراء تعديل بشأف الكربوف اذليدروفلوري يف عاـ 

وإجياد احللوؿ يف فريق االتصاؿ ادلعين جبدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية خالؿ اجتماعات 
سلسلة من اجتماعات الفريق  2026بروتوكوؿ مونرتياؿ. ويف ادلقرر نفسو قررت األطراؼ أف تعقد يف عاـ 

 يف ذلك اجتماع غري عادي لؤلطراؼ.من االجتماعات، مبا  العامل ادلفتوح العضوية وغريىا
ىو االجتماع السابع والثالثوف للفريق  27/2وكاف أوؿ االجتماعات اليت ُدعي إىل عقدىا يف ادلقرر  - 2

. ويف هناية ذلك 2026نيساف/أبريل  8إىل  4العامل ادلفتوح العضوية الذي عقد يف جنيف يف الفرتة من 
لفريق العامل ادلفتوح العضوية على تعليق االجتماع واستئنافو قبيل االجتماع الثامن والثالثني االجتماع، وافق ا

مسار ’’من جدوؿ األعماؿ فقط ادلتعلق بػػػػ  4للفريق العامل ادلفتوح العضوية بغرض مواصلة عملو يف إطار البند 
 (2)‘‘.ديب بشأف مركبات الكربوف اذليدروفلورية

                                                           

(2)  UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/1. 
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 26و 25السابع والثالثوف ادلسػتأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية يف فيينا يومي  وسيعقد االجتماع - 2
، مباشرة قبل انعقاد االجتماع الثامن والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية، ادلقرر عقده يف 2026دتوز/يوليو 
 22و 22اؼ، ادلقرر عقده يومي ، واالجتماع االستثنائي الثالث لؤلطر 2026دتوز/يوليو  22إىل  28الفرتة من 
. وبينما ينحصر ىدؼ االجتماع السابع والثالثني ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية 2026دتوز/يوليو 

واالجتماع االستثنائي الثالث األطراؼ يف مناقشة مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اذليدروفلورية وإحراز تقدـ 
والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية مجيع ادلسائل اليت يتوقع أف تعاجلها  بشأنو، سيشمل االجتماع الثامن

 ، مبا يف ذلك مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اذليدروفلورية.2026األطراؼ يف عاـ 
من ىذه ادلذكرة حملة عامة عن القضايا ادلدرجة يف جدوؿ األعماؿ ادلؤقت  ثانياً  ويتضمن الفرع -4

 ثنائي الثالث لؤلطراؼ.لالجتماع االست
 وثائق التفويض

يطلب من ادلشاركني يف االجتماع االستثنائي الثالث األطراؼ تقدمي وثائق تفويض، لكي يدرسها  - 5
 مكتب االجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ. 

اء وينص النظاـ الداخلي ادلعموؿ بو الجتماعات األطراؼ على أف تقدـ وثائق تفويض ادلمثلني وأمس - 6
ساعة بعد افتتاح االجتماع، إذا أمكن. ومبا  24ادلمثلني ادلناوبني وادلستشارين إىل األمانة، يف موعد ال يتجاوز 

أف االجتماع االستثنائي الثالث لؤلطراؼ سيجري على مدى يومني، يُطَلب تقدمي وثائق التفويض إىل أمانة 
ك. وجيب موافاة األمانة بأي تغيري الحق يف تشكيلة األوزوف قبل اختتاـ اليـو األوؿ لالجتماع، إف أمكن ذل

الوفد. وجيب أف تصدر وثائق التفويض عن رئيس الدولة أو احلكومة، أو وزير الشؤوف اخلارجية، أو عن السلطة 
 ادلختصة يف حالة منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.

 لمحة عامة عن بنود جدول األعمال - ثانياً 
 (72/1)المقرر ‘‘ مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية’’عمال من جدول األ 3البند 

 المائدة المستديرة الوزارية -1
خالؿ اجتماعات األطراؼ يف السنتني ادلاضيتني، نظمت مناقشات ادلائدة ادلستديرة الوزارية من أجل  - 7

ار بروتوكوؿ مونرتياؿ، ولتشجيع ادلزيد من تسليط الضوء على بعض القضايا الرئيسية اليت تتناوذلا األطراؼ يف إط
التبادؿ ادلباشر لآلراء بني ادلشاركني، مبا يف ذلك الوزراء وادلسؤولوف على ادلستويات الرفيعة. وستعقد مناقشات 

ادلضي قدمًا حنو تنفيذ والية مسار ديب بشأف مركبات الكربوف ”ادلائدة ادلستديرة الوزارية حوؿ موضوع 
 خالؿ االجتماع االستثنائي الثالث لؤلطراؼ.“ 2026يف عاـ اذليدروفلورية، 

واقف األطراؼ فيما يتعلق مبوستتيح ادلائدة ادلستديرة الوزارية فرصة للتفكر وتبادؿ اآلراء على حنو بناء،  - 8
إزاء ادلداوالت بشأف مسار ديب، وذلك خالؿ اليـو األوؿ من االجتماع االستثنائي الثالث، كما ستتيح فرصة 
للمناقشة بشأف تقريب وجهات النظر والنهج ادلختلفة بشأف ادلسائل، مبا يف ذلك توفري حلوؿ للمضي قدمًا يف 
ىذه العملية. ويُدعى عدد من الوزراء وادلسؤولوف رفيعو ادلستوى من األطراؼ إىل ادلشاركة واإلدالء ببيانات 

اقشة تفاعلية يديرىا منسق، وحيضرىا ادلشاركوف قصرية عن ادلوضوع. وبعد أف يديل ىؤالء ببياناهتم، ستجرى من
 وجزاً عن أىم النقاط اليت أثريت.يف االجتماع واحملاوروف. ويف هناية ادلناقشة سيقدِّـ ادلنسِّق م
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ويف أعقاب مناقشات ادلائدة ادلستديرة الوزارية، سيدعى رؤساء الوفود إىل اإلدالء ببيانات. ومنذ اليـو  - 9
لتحضريي لالجتماع، ستبدأ األمانة يف قبوؿ طلبات إلقاء الكلمات وجتميع قائمة بادلتكلمني األوؿ من اجلزء ا

بناًء على تلك الطلبات. وبغية إنصاؼ مجيع الوفود، وضماف إتاحة فرصة التحدث لكل من يرغب يف تناوؿ 
أربع أو مخس دقائق.  الكلمة، سيكوف من ادلهم أف حيدد رؤساء الوفود مدة بياناهتم حبيث تقتصر كل كلمة على

وستلقى كلمات رؤساء الوفود بناًء على الرتتيب الذي وردت فيو طلباهتم لتناوؿ الكلمة، على أف يكوف مفهوماً 
 أف الوزراء يعطوف أولوية.

 حالة التقدم المحرز في مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية -7
يف االجتماع  ألوؿ مرةدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية أنشئ فريق االتصاؿ ادلعين جبدوى وطرؽ إ - 20

السابع والعشرين لؤلطراؼ، وأثناء ذلك االجتماع ناقش الفريق التحديات الواردة يف واليتو وأحرز تقدمًا على 
ثة، صعيد تطوير فهم مشرتؾ بشأف ادلسائل ادلتعلقة بادلرونة يف التنفيذ، والتحويالت يف ادلرحلة الثانية والثال

لبناء  التمكينيةوالتوجيهات إىل اللجنة التنفيذية للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونرتياؿ، واألنشطة 
القدرات، وضرورة تقدمي إعفاءات للبلداف اليت تسود فيها درجات حرارة زليطة عالية. وقد أدرجت عناصر الفهم 

. وأقر ادلقرر أيضًا باحلاجة 27/2زة يف ادلرفق الثاين للمقرر ادلشرتؾ اليت وضعتها األطراؼ يف شكل مفاىيم رلا
إىل إحراز تقدـ إضايف، خصوصًا فيما يتعلق بالتحديات األخرى احملددة يف والية فريق االتصاؿ، مبا يف ذلك 

  (2)تكاليف التحويل ونقل التكنولوجيا وحقوؽ ادللكية الفكرية.
، وافق الفريق يف اجتماعو 27/2ح العضوية ادلنصوص عليها يف ادلقرر ووفقًا لوالية الفريق العامل ادلفتو  - 22

السابع والثالثني على أف يدعو النعقاد اجتماع فريق االتصاؿ ادلعين مبركبات الكربوف اذليدروفلورية، وعاجل 
 من جدوؿ األعماؿ: 4ادلسائل التالية يف إطار البند 

 إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية؛ جدوى جياد حلوؿ بشأفالتصدي للتحديات عن طريق إ )أ(
إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية، مبا يف ذلك مقرتحات التعديالت ادلقدمة من  سبل )ب(

 األطراؼ؛
تعديل بشأف مركب الكربوف اذليدروفلوري يف عاـ  إلدخاؿالعمل يف إطار بروتوكوؿ مونرتياؿ  )ج(

 ي قدماً.: عملية للمض27/2مبوجب ادلقرر  2026
 ويف االجتماع السابع والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية، أجنز فريق االتصاؿ استعراضًا أولياً  -22

جلميع التحديات الواردة يف واليتو وأحرز تقدمًا يف إجياد احللوؿ، مبا يف ذلك مقرتح لنص بشأف إعفاء للبلداف 
، ويف إجياد احللوؿ لبعض جوانب التحديات ادلتصلة بالتمويل اليت تسود فهيا درجات احلرارة احمليطة العالية

أعاله، اتفق الفريق العامل  2كر يف الفقرة وادلرونة يف التنفيذ. بيد أف العمل يف ىذا الصدد مل يكتمل. ومثلما ذُ 
من عمل  على تعليق ذلك االجتماع واستئنافو قبل اجتماعو الثامن والثالثني من أجل مواصلة وإدتاـ ما يقـو بو

يف إجناز مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اذليدروفلورية. وسيستفيد االجتماع الثامن والثالثوف من نتائج 
 االجتماع السابع والثالثني ادلستأنف.

                                                           

 .27/2من ادلقرر  2الفقرة   (2)
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ادلتعلق مبسار ديب بشأف مركبات الكربوف اذليدروفلورية، سينظر الفريق العامل ادلفتوح  4ويف إطار البند  - 22
جتماعو الثامن والثالثني يف نتائج االجتماع السابع والثالثني ادلستأنف ويواصل العمل يف ىذا العضوية يف ا

 الصدد حسب االقتضاء.
ع من االجتماع االستثنائي الثالث أف يقدـ التوجيو احملتمل ويتخذ القرار ادلناسب بشأف مسار ديب توقَ ويُ  - 25

والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية، الذي يتوقع منو أف يقدـ  استنادًا إىل التقدـ احملرز يف االجتماع الثامن
 من جدوؿ األعماؿ. 2 إطار البند تقريراً إىل االجتماع االستثنائي الثالث يف

جتمع مقرتحات  (4)ووثيقة معلومات (2)وتشمل الوثائق ادلتاحة لالجتماع أربعة مقرتحات تعديل، - 26
تأثري كل مقرتح من ادلقرتحات على نص بروتوكوؿ مونرتياؿ، وأي وثائق أخرى ترى  التعديل األربعة، وتبني كيفية

الدوؿ األطراؼ أهنا مفيدة، مبا يف ذلك ادلذكرات اإلعالمية اليت أعدهتا األمانة لالجتماعات السابع والثالثني، 
 للفريق العامل ادلفتوح العضوية. والسابع والثالثني ادلستأنف، والثامن والثالثني

                                                           

(2)  UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/3 وAdd.1 وUNEP/OzL.Pro.WG.1/38/3 وAdd.1 وUNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/3 
)مقدمة من كندا وادلكسيك والواليات ادلتحدة األمريكية، ويشار إليها باسم مقرتح  Add.1و UNEP/Ozl.Pro.28/5و Add.1و

 ؛لشمالية(أمريكا ا
UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/4 وUNEP/OzL.Pro.WG.1/38/4 وUNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/4 وUNEP/Ozl.Pro.28/6 

 ؛)مقدمة من اذلند، ويشار إلىها مبقرتح اذلند(
UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/5 وUNEP/OzL.Pro.WG.1/38/5 وUNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/5 وUNEP/Ozl.Pro.28/7 

 ؛ويشار إليها مبقرتح االحتاد األورويب(دولة  28البالغ عدىا الدوؿ األعضاء فيو باسم من االحتاد األورويب  )مقدمة
UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/6 وUNEP/OzL.Pro.WG.1/38/6 وUNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/6 وUNEP/Ozl.Pro.28/8 

نيزيا ادلوحدة، وباالو، والفلبني، وساموا، وجزر سليماف، )مقدمة من كرييباس، وجزر مارشاؿ، وموريشيوس، وواليات ميكرو 
  .ويشار إليها مبقرتح الدوؿ اجلزرية(

(4)  UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/INF/1،UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/INF/1 ،.UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/INF/1 
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 المرفق

 : مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية72/1المقرر 

بتاريخ بروتوكوؿ مونرتياؿ احلافل بالنجاح يف حتقيق نتائج تشاركية وقائمة على توافق اآلراء،  إذ يسلم
ؼ يف وأف مركبات الكربوف اذليدروفلورية ىي مواد يستعاض هبا عن ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف اليت جنحت األطرا

 بروتوكوؿ مونرتياؿ بالفعل يف إلغاء استخدامها تدرجيياً،

 2026العمل يف إطار بروتوكوؿ مونرتياؿ إلجراء تعديل بشأف الكربوف اذليدروفلوري يف عاـ  - 2
مبعاجلة التحديات أواًل عن طريق إجياد حلوؿ بواسطة فريق االتصاؿ بشأف جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف 

 اذليدروفلورية يف اجتماعات بروتوكوؿ مونرتياؿ؛
 االجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ بشأف التحديات احملددة يف التسليم بالتقدـ احملرز يف - 2

والية فريق االتصاؿ ادلتفق عليها يف االجتماع السادس والثالثني ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية )ترد يف 
ذلك التوصل إىل فهم  ادلرفق األوؿ ذلذا ادلقرر( ادلتعلقة جبدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية، مبا يف

مشرتؾ للمسائل ذات الصلة بادلرونة يف التنفيذ، وادلرحلة الثانية والثالثة من التحويل، واإلرشادات للجنة التنفيذية 
للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونرتياؿ، واألنشطة التمكينية لبناء القدرات، وضرورة إعفاء البلداف 

 يطة العالية، وادلوافقة على ادلفاىيم الواردة يف ادلرفق الثاين ذلذا ادلقرر؛ذات درجات احلرارة احمل
سيما فيما يتعلق بالتحديات  التسليم بأنو ال تزاؿ ىناؾ حاجة إىل حتقيق ادلزيد من التقدـ، ال - 2

وجيا، األخرى اليت ُحددت يف والية فريق االتصاؿ، مثل تكاليف التحويل على سبيل ادلثاؿ، ونقل التكنول
 وحقوؽ ادللكية الفكرية؛

عقد سلسلة من اجتماعات الفريق العامل ادلفتوح العضوية وغريىا من االجتماعات يف عاـ  - 4
 ، مبا فيها اجتماع غري عادي لؤلطراؼ؛2026

من جدوؿ أعماؿ  7و 6أعاله يف البندين  4مواصلة النظر يف االجتماعات ادلذكورة يف الفقرة  - 5
، مبا يف ذلك التقارير الواردة يف الوثائق (UNEP/Ozl.Pro.27/1)والعشرين لؤلطراؼ  االجتماع السابع

UNEP/OzL.Pro.27/5و ،UNEP/OzL.Pro.27/6و ،UNEP/OzL.Pro.27/7و ،UNEP/OzL.Pro.27/8. 

 72/1المرفق األول للمقرر 
 إدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية وسبلجدوى معني بوالية فريق اتصال محتمل 

اتفق الفريق العامل ادلفتوح العضوية التابع لؤلطراؼ يف بروتوكوؿ مونرتياؿ، يف اجتماعو اخلامس والثالثني الذي 
يواصل العمل فيما بني الدورات بطريقة غري ’’، على أف 2025نيساف/أبريل  24إىل  22ُعِقد يف بانكوؾ من 

ية، مبا يف ذلك مجلة أمور منها التحديات ذات رمسية لدراسة جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلور 
الصلة الواردة يف ادلرفق الثاين ]لتقرير االجتماع اخلامس والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية[ بغرض إنشاء 
فريق اتصاؿ بشأف جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية يف االجتماع السادس والثالثني للفريق 

 (.228، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6)فتوح العضوية العامل ادل
 حزيراف/يونيو يف فيينا على األساس ادلذكور أعاله. 22-22وُعِقد االجتماع غري الرمسي يف 
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وسلمت األطراؼ يف مداخالهتا بالنجاح الذي أحرزه بروتوكوؿ مونرتياؿ ومؤسساتو يف التخلص التدرجيي من 
 ادلواد ادلستنفدة لؤلوزوف.

ألف واألطراؼ غري العاملة هبا  5وتنطبق إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية على األطراؼ العاملة مبوجب ادلادة 
 على حد سواء.

 واتفقت األطراؼ على أنو ال اتفاؽ على شيء إىل حني االتفاؽ على كل شيء.
ؿ التوصل إىل حلوؿ يف فريق واتفقت األطراؼ على أف تتغلب أواًل على التحديات ادلذكورة أدناه من خال

 اتصاؿ.
أمهية الوضع اخلاص بالبلداف النامية واالعرتاؼ بو وادلبادئ مبوجب بروتوكوؿ مونرتياؿ اليت أتاحت وقتاً  -

 ألف التزاماهتا؛ 5ة مبوجب ادلادة إضافياً كافياً يف تنفيذ البلداف العامل

دلالية، واالتفاؽ على أف توفر األطراؼ غري احملافظة على الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ باعتباره اآللية ا -
ألف موارد مالية إضافية لتغطية التكاليف ادلرتتبة من إدارة مركبات الكربوف  5العاملة بادلادة 

ألف إذا مت االتفاؽ على االلتزامات. ويف ىذا الصدد  5اذليدروفلورية بالنسبة لؤلطراؼ العاملة بادلادة 
صر الرئيسية للدعم ادلايل من الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لؤلطراؼ يقـو فريق االتصاؿ بوضع العنا

ألف وذلك لكي تسرتشد هبا اجلنة التنفيذية للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ، مع أخذ  5العاملة بادلادة 
 الشواغل اليت تبديها البلداف يف االعتبار،

ل ادلتعلقة حبقوؽ ادللكية الفكرية ، مبا يف ذلك ادلسائ26/9)أ( من ادلقرر  2العناصر الواردة يف الفقرة  -
 يف جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية،

 ادلرونة يف التنفيذ اليت دتكن البلداف من وضع اسرتاتيجياهتا وأولوياهتا يف القطاعات والتقانات، -

بدائل يف مجيع عملية إعفاء وآلية لالستعراض الدوري للبدائل، مبا يف ذلك النظر يف توافر أو انعداـ ال -
ألف واالحتياجات اخلاصة بالبلداف ذات احلرارة احمليطة  5القطاعات يف البلداف العاملة مبوجب ادلادة 

 ،26/9)أ( من ادلقرر  2العالية، استناداً إىل مجيع العناصر ادلذكورة يف الفقرة 

 العالقة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية، -

 التجارة اخلاصة بالبلداف غري األطراؼ،أحكاـ  -

اجلوانب القانونية وأوجو التآزر وادلسائل األخرى ادلتعلقة باتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغري  -
 ادلناخ يف سياؽ إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية مبوجب بروتوكوؿ مونرتياؿ.

 التعديل مقرتحاتكبات الكربوف اذليدروفلورية، مبا يف ذلك مث ستناقش األطراؼ يف فريق االتصاؿ سبل إدارة مر 
 األطراؼ. اليت قدمتها
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 المرفق الثاني من تقرير االجتماع الخامس والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية
 التحديات المطلوب التصدي لها

 كفاءة استخداـ الطاقة -

 متطلبات التمويل -

 أماف البدائل -

 توافر التكنولوجيات -

 داء والتحديات يف درجات احلرارة العاليةاأل -

 مرحلتا التحوؿ الثانية والثالثة -

 بناء القدرات -

 األحكاـ التجارية مع غري األطراؼ -

 أوجو التآزر مع اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغري ادلناخ )اجلوانب القانونية وادلالية( -

 يدروكلورية فلوريةالعالقة مع التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذل -

 اآلثار اإليكولوجية )على اجملموعات احليوانية والنباتية( -

 اآلثار على صحة اإلنساف -

 اآلثار االجتماعية -

 اآلثار على السياسات الوطنية -

 التحديات بالنسبة لقطاع اإلنتاج -

 معدالت اخرتاقات البدائل اجلديدة -

 اإلعفاءات وطرؽ التصدي لعدـ وجود بدائل -

 يانقل التكنولوج -

 ادلرونة يف التنفيذ -

 72/1المرفق الثاني للمقرر 
ستناقش مجددًا المسائل التي أُثيرت ونُوقشت بالتفصيل كجزء من التحديات في اجتماع فريق االتصال 

 على نحو يتسق مع سجل المناقشة

 التمويل

 5غري العاملة مبوجب ادلادة اإلبقاء على الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ كآلية مالية، وادلوافقة على أف تقدـ األطراؼ 
ألف موارد مالية إضافية لتعويض التكاليف النامجة عن إدارة الكربوف اذليدروفلوري بالنسبة لؤلطراؼ العاملة 

 ألف إذا مت االتفاؽ على االلتزامات. 5مبوجب ادلادة 

 المرونة

، وحتديد ت الكربوف اذليدروفلوريةركباادلرونة من أجل وضع أولويات دل 5ستتاح لؤلطراؼ العاملة مبوجب ادلادة 
القطاعات، واختيار التكنولوجيات/البدائل، ووضع وتنفيذ اسرتاتيجياهتا للوفاء بااللتزامات ادلتفق عليها بشأف 

 مركبات الكربوف اذليدروفلورية، وذلك على أساس احتياجاهتا احملددة والظروؼ الوطنية وباتباع هنج قطري.

بدأ الوارد يف الفقرة ادلذكورة أعاله يف ادلبادئ التوجيهية ذات الصلة، ويف عمليتها الختاذ تدرج اللجنة التنفيذية ادل
 القرارات.
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 التحويل الثاني والتحويل الثالث

ادلؤسسات اليت حتولت بالفعل إىل استخداـ مركبات الكربوف اذليدروفلورية يف سياؽ التخلص التدرجيي من 
ة فلورية و/أو مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ستكوف مؤىلة للحصوؿ استخداـ مركبات الكربوف الكلوري

على التمويل من الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتغطية التكاليف اإلضافية ادلتفق عليها بنفس طريقة ادلؤسسات 
 ادلؤىلة للتحويل األوؿ.

 إرشادات للجنة التنفيذية

و/أو ادلنهجيات بشأف ادلسائل التالية ادلتعلقة بتدابري الرقابة إذا مت من ادلفهـو أنو ينبغي وضع ادلبادئ التوجيهية 
 االتفاؽ:

 حتديد التكاليف اإلضافية -

 حساب التكاليف اإلضافية -

 عتبات الفعالية من حيث الكلفة -

 الكفاءة يف استخداـ الطاقة وآثار ادلشاريع على ادلناخ -

 األنشطة التمكينية

طراؼ األنشطة التمكينية يف أي مرحلة من مراحل االتفاؽ بشأف التقليل التدرجيي سيدعم الصندوؽ ادلتعدد األ
 .من استخداـ مركبات الكربوف اذليدروفلورية

بناء القدرات والتدريب على التعامل مع بدائل الكربوف اذليدروفلوري يف قطاع اخلدمات  -
 وقطاعي التصنيع واإلنتاج

 التعزيز ادلؤسسي -

 رتخيصال -ب  4ادلادة  -

 اإلبالغ -

 مشاريع البياف العملي -

 وضع االسرتاتيجيات الوطنية -

 إعفاء البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية

 .ضرورة إعفاء البلداف ذات درجات احلرارة احمليطة العالية

 .ستخضع للمزيد من النقاشمن ادلفهـو أف التحديات ادلتبقية 
___________ 


