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لألطراف في  والعشرون الخامساالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة 

  األوزون
  ٢٠١٣ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٥ -  ٢١، بانكوك

لألطراف في بروتوكول مونتريال جتماع الخامس والعشرين قضايا مطروحة على اال
  وأخذ العلم بهالمناقشتها 

  مذكرة من األمانة

   مقدمة  -أوًال 
يعرض الفرعان الثاين والثالث من هذه املذكرة حملة عامة عن البنود املدرجة يف جدول أعمال   -  ١

يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون. ويرد موجز والعشرين لألطراف  اخلامساالجتماع 
ا إبان االجتماع   الثالثقصري للمعلومات األساسية املتعلقة مبعظم البنود واملناقشات اليت جرت بشأ
د من والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. وقد ختضع بعض البنود ملزي

االستعراض يف التقارير التكميلية الصادرة عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. ويف هذه احلالة، ستقوم 
 األمانة بإعداد إضافة هلذه املذكرة توجز فيها ما توصل إليه الفريق من نتائج بشأن هذه البنود.

 عاء انتباه األطراف إليها.ويعرض الفرع الرابع معلومات عن مسائل ترغب األمانة يف اسرت   -  ٢

تشرين  ٢٣-٢١(لمحة عامة عن بنود جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري   - ثانياً 
  )٢٠١٣األول/أكتوبر 

  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ١افتتاح الجزء التحضيري (البند   - ألف
لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف يتوقع أن يفتتح اجلزء التحضريي لالجتماع اخلامس والعشرين   -  ٣

األمم املتحدة للمؤمترات يف ، يف مركز ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١من يوم االثنني  ٠٠/١٠الساعة 
تشرين األول/أكتوبر، الساعة  ٢٠وسيبدأ تسجيل املشاركني يف مكان انعقاد االجتماع يوم األحد  .بانكوك
وم من أيام االجتماع. ويشجع املشاركون على أن يسجلوا صباح كل ي ٠٠/٨وسيتواصل من الساعة  ٠٠/٩
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 http://montreal-protocol.org(أنفسهم قبل فرتة من انعقاد االجتماع باستخدام املوقعني الشبكيني لألمانة 
جتماع سيكون اجتماعًا ال ورقياً، فإننا أن اال. وعالوة على ذلك، ومبا )http://viennaconvention.orgأو 

 حنث املشاركني على جلب حواسيبهم الشخصية اخلاصة.

 تايلندممثل (ممثلي) حكومة  (بيانات) بيان - ١

 ممثل (ممثلي) برنامج األمم المتحدة للبيئة (بيانات) بيان - ٢

 تايلندممثل (أ) و(ب) من جدول األعمال املؤقت، سيديل كل من  ١يف إطار البندان الفرعيان   -  ٤
  يشمل افتتاح االجتماع فعاليات احتفالية.قد وممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة ببيان ترحييب. و 

  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ٢المسائل التنظيمية (البند   - باء
 إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري - ١

، وسيعرض على UNEP/OzL.Pro.25/1ثيقة يرد جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي يف الو   -  ٥
االطراف إلقراره. وقد ترغب األطراف يف أن تقّر جدول األعمال، مبا يف ذلك أي بنود قد تتفق على 

  ‘‘.مسائل أخرى’’املعنون  ١٢إدراجها يف إطار البند 
 تنظيم العمل - ٢

املشاركان للفريق العامل وفقًا ملا درجت عليه األطراف يف بروتوكول مونرتيال، سيشرتك الرئيسان   -  ٦
يف رئاسة  سرتاليا) والسيد خافيري كامارغو (كولومبيا)السيد باتريك ماك إنرين (أل حالياً املفتوح العضوية (ومها 

(ب) من جدول األعمال املؤقت، يتوقع أن يقدم الرئيسان  ٢اجلزء التحضريي من االجتماع. ويف إطار البند 
  بشأن كيفية التعامل مع بنود جدول األعمال. املشاركان اقرتاحاً إىل األطراف

  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ٣المسائل اإلدارية (البند   - جيم
 ٢٠١٤النظر في عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام  - ١

 األعضاء في لجنة التنفيذ  ) أ(

م االمتثال الذي اعتمدته جراء عدإل ووفقاً ينظر اجتماع األطراف كل سنة يف عضوية جلنة التنفيذ.   -  ٧
أطراف خيتار كل طرف منها شخصًا ميثله. وتُـنَتَخُب هذه األطراف ملدة  ١٠األطراف، تتألف اللجنة من 

، أي أنه يتم انتخاب طرفني من كل جمموعة من اجملموعات التوزيع اجلغرايف العادلاستنادًا إىل مبدأ سنتني 
هلادئ، وأوروبا الشرقية، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وأوروبا اإلقليمية، وهي أفريقيا، وآسيا واحمليط ا

  الغربية ودول أخرى. وجيوز ألعضاء اللجنة أن يبقوا أعضاء يف اللجنة لفرتتني متواليتني.
وأعضاء اللجنة احلاليون هم: بنغالديش، والبوسنه واهلرسك، وكوبا، وإيطاليا، ولبنان، واملغرب،   -  ٨

 املتحدة والواليات لوسيا، سانت وستستكمل وزامبيا. ،ت لوسيا، والواليات املتحدة األمريكيةوبولندا، وسان
 االستعاضة ستجري وبالتايل ،٢٠١٣ عام يف سنتني البالغة الثانية عضويتهما فرتة من الثاين العام األمريكية
 البالغة األوىل عضويتها فرتة من الثاين العام تستكمل اليت وزامبيا، وبولندا، للبنان، بالنسبة احلال وكذلك عنهما،
ا. إعادة أو عنها االستعاضة جتري وقد ،٢٠١٣ عام يف سنتني   انتخا
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، ختتار اللجنة رئيسها ونائب الرئيس من بني أعضاء اللجنة. وجتري عملية ١٢/١٣ووفقًا للمقرر   -  ٩
اع األطراف وعلى حنو يكفل االختيار يف العادة من خالل مشاورات يعقدها أعضاء اللجنة إبان اجتم

البند عضوية جلنة التنفيذ يف إطار االستمرارية للمنصبني املذكورين. وقد أعدت األمانة مشروع مقرر بشأن 
يف الفرع الثالث من جتميع مشاريع  /[باء باء]٢٥مشروع املقرر بوصفه  (أ) من جدول األعمال املؤقت ٣

  .(UNEP/OzL.Pro.25/3) خلامس والعشرينيف اجتماعها ا لتنظر فيه األطراف املقررات
أعضاء جدد يف اللجنة إبان اجلزء التحضريي، كي  ترشيحوقد ترغب األطراف يف أن تنظر يف   - ١٠

  .يتسىن لألمانة إدراج أمسائهم يف مشروع املقرر ليصار إىل اعتماده خالل اجلزء الرفيع املستوى
 ف لتنفيذ بروتوكول مونتريالأعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرا  ) ب(

ن أيضًا يف عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف. اخلامس والعشرو سينظر االجتماع   - ١١
 ٥من املادة  ١وتتكون اللجنة، وفقاً لنظامها الداخلي، من سبعة أعضاء من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

ألطراف غري العاملة مبوجب تلك الفقرة. وتنتخب كل جمموعة من بروتوكول مونرتيال، وسبعة أعضاء من ا
من األطراف أعضاءها يف اللجنة التنفيذية وتقدم أمساءهم إىل األمانة لكي يقرها اجتماع األطراف. 
وباإلضافة إىل ذلك، يدعو النظام الداخلي للجنة التنفيذية إىل انتخاب رئيس ونائب للرئيس من بني أعضاء 

واألطراف غري العاملة  ٥من املادة  ١ب على املنصبني األطراف العاملة مبوجب الفقرة اللجنة، ويتناو 
قد عمال كرئيس وصربيا مبوجبها. وحيث أن ممثلي اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

من  ١الفقرة  ، فمن املتوقع أن تقوم األطراف العاملة مبوجب٢٠١٣وكنائب للرئيس على التوايل خالل عام 
 برتشيح ٥من املادة  ١، وستقوم األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة ٢٠١٣الرئيس لعام  برتشيح ٥املادة 
  الرئيس.نائب 
والعشرين لألطراف أن يعتمد مقرراً يقّر فيه اختيار األعضاء اجلدد  اخلامسوسُيطلب إىل االجتماع   - ١٢

األمانة مشروع مقرر . وقد أعدت ٢٠١٤نة ونائب رئيسها لعام يف اللجنة وحييط علمًا باختيار رئيس اللج
  /[جيم جيم]).٢٥، الفرع الثالث، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.25/3(نظر فيه األطراف ذا الشأن لت

وقد ترغب األطراف يف أن تواصل مناقشة مشروع املقرر والنظر فيما إذا كانت ستقدمه، مصحوباً   - ١٣
خرى ذات صلة، إبان اجلزء التحضريي، ليصار إىل اعتماده خالل اجلزء الرفيع بأي مشاريع مقررات أ

  املستوى إذا أمكن.
  الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية  (ج)

 ٥من املادة  ١يقوم اجتماع األطراف كل عام باختيار ممثل من بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ١٤
غري العاملة مبوجب تلك الفقرة للعمل كرئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح  وممثل من بني األطراف

خافري  والسيد  سرتاليا)السيد باتريك ماك إنرين (أ، عمل ٢٤/٢٣العضوية يف العام التايل. ووفقًا للمقرر 
أن يصدر . ويتوقع ٢٠١٣كرئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية يف عام (كولومبيا)   غوماكار 

والعشرين لألطراف مقررًا يسمي فيه الرئيسني املشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية  اخلامساالجتماع 
ذا الشأن لتنظر فيه األطراف ٢٠١٤لعام  ، UNEP/OzL.Pro.25/3(. وقد أعدت األمانة مشروع مقرر 

  /[دال دال]).٢٥الفرع الثالث، مشروع املقرر 
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ملقرر إبان اجلزء ن لألطراف يف أن ينظر يف مشروع ااخلامس والعشرو اع وقد يرغب االجتم  - ١٥
  .اجلزء الرفيع املستوى توطئة العتماده يفالتحضريي، 

 التقريران الماليان للصندوقين االستئمانيين لبروتوكول مونتريال وميزانيتا البروتوكول - ٢

وتوكول مونرتيال كل عام. وحتمل وثائق  وميزانييت بر ينظر اجتماع األطراف يف التقريرين املاليني  - ١٦
على التوايل. ويف  Add.1و UNEP/OzL.Pro.25/4امليزانية والتقرير املايل املقدمة إىل االجتماع احلايل الرمز 

من جدول األعمال املؤقت، يتوقع أن تنشئ األطراف جلنة للميزانية تنعقد خالل اجلزء  (ب) ٣إطار البند 
شروع مقرر متعلق بامليزانية والتوصية به، وفقاً للمقتضى، ليصار إىل اعتماده رمسياً التحضريي للتداول بشأن م
  خالل اجلزء الرفيع املستوى.

من جدول  ٤من بروتوكول مونتريال (البند  طاء ٢-ألف ٢المواد المسائل المتصلة باإلعفاءات من   -دال 
  األعمال المؤقت للجزء التحضيري)

 ٢٠١٥و ٢٠١٤دامات الضرورية لعامي تعيينات إعفاءات االستخ  - ١

خالل االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، أفاد فريق التكنولوجيا والتقييم   - ١٧
االقتصادي بأنه تلقى تعيينًا من االحتاد الروسي للحصول على إعفاء لالستخدامات الضرورية لكمية قدرها 

الستخدامها يف جمال الصناعات الفضائية. وميكن  ١١٣ -ي فلوري طنًا من مركب الكربون الكلور  ٨٥
من التقرير  ١من اجمللد  ٧ - ٣االطالع على االستعراض املفصل الذي أجراه الفريق للتعيني يف الفرع 

. وبعد أن قدم الفريق توصيته بشأن التعيني، قدم االحتاد الروسي مشروع مقرر ٢٠١٣املرحلي للفريق لعام 
ا الفريق (يدعو إىل  ، الفرع الثاين، مشروع UNEP.OzL.Pro.25/3املوافقة على الكمية املعينة اليت أوصى 

/[ألف]). وباإلضافة إىل التعيني ألغراض التطبيقات الفضائية، أفاد الفريق بأنه قد تلقى تعيينني ٢٥املقرر 
باجلرعات املقننة يف عام  الستنشاقتصنيع أجهزة اللالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلورية فلورية 

طنًا من الصني. وميكن  ٢٣٥,٠٥طنًا من االحتاد الروسي، وتعيينًا لكمية  ٢١٢تعيينًا لكمية ؛ ٢٠١٤
أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة باالطالع على االستعراض املفصل الذي أجراه الفريق للتعينات اخلاصة 

وبعد أن قدم الفريق توصيته إىل . ٢٠١٣املرحلي للفريق لعام  من التقرير ١من اجمللد  ٢-١يف الفرع 
والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، قدمت الصني واالحتاد الروسي مشروع مقرر دعا  الثالثاالجتماع 

طنًا اقرتحتها الصني. وفيما  ٢٣٥,٠٥طنًا قام االحتاد الروسي بتعيينها وكمية  ٢١٢إىل املوافقة على كمية 
لى ذلك من مناقشات، اتفقت األطراف على أن حتيل صيغة من االقرتاح تتضمن أيضًا الكمية اليت أوصى ت

ا الفريق البالغة ) أطنان ١٠٦( لالحتاد الروسيا الفريق  أطنان  ١٠٦وأدرجت األمانة الكمية اليت أوصى 
  ]).باء/[٢٥وع املقرر ، الفرع الثاين، مشر UNEP/OzL.Pro.25/3( يف مشروع املقرر لنظر األطراف

ويعكف الفريق حاليًا على تقييم املعلومات اإلضافية املقدمة من األطراف ذات الصلة بشأن   - ١٨
ا وسيدرج الفريق توصياته النهائية يف إضافة هلذه املذكرة. ويبني اجلدول أدناه التعيينات والتوصيات تعي ينا

  األخرية.
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  ١اجلدول 
 ٢٠١٣لمركبات الكربون الكلورية فلورية المقدمة في عام  الحرجةات االستخدامإعفاءات تعيينات 
  (باألطنان المترية) ٢٠١٥و ٢٠١٤للعامين 

الكمية   الطرف
املوافق عليها 

  ٢٠١٣لعام 

الكمية املعينة 
  ٢٠١٤ لعام

الكمية   التوصية
املعينة لعام 
٢٠١٥  

  التوصية

  ٥من املادة  ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
  اد الروسياالحت

 (أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة)
١(١٠٦  ٢١٢  ٢١٢(  -  -  

  االحتاد الروسي
  (قطاع الصناعة الفضائية)

٨٥  ٨٥  ٩٥  -  -  

اجملموع الفرعي: األطراف غري العاملة 
  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 

١٩١  ٢٩٧  ٣٠٧  -  -  

  ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  الصني

 االستنشاق باجلرعات املقننة)(أجهزة 
مل يتمكن   ٢٢١,٥٩  )٢(٢٣٥,٠٥  ٢٣٦,٦  ٣٨٨,٨٢

  من التوصية
اجملموع الفرعي: األطراف العاملة 

  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
٢٢١,٥٩  ٢٣٥,٠٥  ٢٣٦,٦  ٣٨٨,٨٢  -  

  [صفر] ٢٢١,٥٩  ٤٢٦,٠٥  ٥٣٣,٦ ٦٩٥,٨٢  الكلي المجموع
ذه الكمية على ضوء الت  )١( أخري الذي حدث يف اكتمال مرافق إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة أوصى الفريق 

وما يرتبط بذلك من حتول السوق إىل األجهزة اخلالية من مركبات الكربون  اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية
من قبل أنه ال حيتاج إىل إعفاء يف عام  الكلورية فلورية مما أضطر االحتاد الروسي إىل أن يقدم تعيينًا بالرغم من أنه أعلن

٢٠١٤ .  
طن من مركبات الكربون الكلورية فلورية لتصنيع أجهزة استنشاق باجلرعات  ١,٥٥ ـ)  مل يتمكن الفريق من التوصية ب٢(

  .إيزوبرينالني وسالبوتامول الفعالني وننياملقننة للمك

 ٢٠١٥و ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة للعامين   - ٢

والثالثني إىل عرض قدمته جلنة اخليارات  لثاستمع الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثا  - ١٩
ا األولية بشأن التعيينات لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  التابعة التقنية لربوميد امليثيل عن توصيا

ندا والواليات املتحدة األمريكية. سرتاليا وككل من أ  متهالالستخدمات احلرجة ملادة بروميد امليثيل اليت قد
وميكن الرجوع إىل التقييم الذي أجرته جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل لتعيينات االستخدامات احلرجة 

من التقرير  ١من اجمللد  ٩املقدمة من األطراف الثالثة، والتوصية األولية للجنة بشأن كل تعيني، يف الفصل 
وأشار الفريق يف عرضه أيضاً إىل أنه سُيجري مناقشات ثنائية مع األطراف اليت  .٢٠١٣رحلي للفريق لعام امل

ائية تُعرض  دف احلصول على مزيد من املعلومات وصياغة توصيات  قدمت التعيينات وأطراف أخرى 
نهائية الصادرة عن الفريق، والعشرين لألطراف لينظر فيها. وعندما تتاح التوصيات ال اخلامسعلى االجتماع 
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 ٢يبني اجلدول و ستقوم األمانة بتوزيعها على األطراف، وستعد موجزًا هلا يُدرج يف إضافة هلذه املذكرة. 
 ملفتوح العضوية يف اجتماعه الثالثالتوصيات األولية الصادرة عن الفريق واملوجهة إىل الفريق العامل ا

  والثالثني.
  ٢اجلدول 
 ٢٠١٣المقدمة في عام  ٢٠١٥لعام الحرجة لبروميد الميثيل االستخدامات ءات إعفاتعيينات  موجز

  )باألطنان المترية(لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل األولية لوالتوصيات 

  التوصية األولية  التعيني  به الطرف املقدم للتعيني والقطاع املعين
      سترالياأ  -١

  ][صفر  ٢٩,٧٦  سوق الفراولة اجلارية  
      كندا  -٢

  ]٥,٠٥٠[  ٥,٢٦١  سوق الفراولة اجلارية  
  األمريكيةالواليات المتحدة   -٣

  مثار الفراولة  
  

٣٧٣,٦٦  
  

]٢٢٤,١٩٦[  
  التمور  
  حلم اخلنزير املقدد  

  

٠,٣١  
٣,٢٤  

  [صفر]
]٣,٢٤[  

  ٢٣٢,٤٨٦  ٤١٢,٢٣١  الكلي المجموع
صيات الفريق النهائية واضعًا يف وقد يرغب االجتماع اخلامس والعشرون لألطراف يف حبث تو   - ٢٠

اعتباره أي معلومات أخرى ومناقشات ثنائية مع األطراف املقدمة للتعيينات. وقد يبحث االجتماع كذلك 
  أي مشروع مقرر أثناء اجلزء التحضريي كي يتسىن اعتماده أثناء اجلزء الرفيع املستوى.

 دليل تعيينات االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل  - ٣

قدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح   - ٢١
 .من دليل تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل) ١-٧(مشروع النسخة العضوية نسخة مستكملة 

ا عدد من األطراف يف من الدليل التعليقات والشواغل اليت أعرب عنه ١- ٧لنسخة يتضمن مشروعًا او 
االجتماع الرابع والعشرين لألطراف بشأن عملية صنع القرارات يف جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، 

على  ٧عرض مشروع النسخة منذ  الدليلعلى جريت التغيريات اليت أوترد  واملبادئ التوجيهية االقتصادية.
من وهي متاحة  ١-٧نسخة مشروع اللتغيريات يف يف شكل ميكن من تتبع ا ،٢٠١٢األطراف يف عام 

  : على املوقع.أمانة األوزون اتجتماعال اإللكرتونية البوابة
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/MBTOC/Handbook_CUN-version7-1-April_2013.pdf.  

ودعا الفريق العامل املفتوح العضوية األطراف املهتمة إىل طلب إيضاحات على النحو املطلوب،   - ٢٢
ومناقشة تعديالت الدليل. وستناقش املسألة بعد ذلك يف االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف حىت يتسىن 

  .ملنقحاعتماد الدليل ا
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  المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيعاستخدامات   - ٤
ا إىل األطراف  اتاجتماع تطلب  - ٢٣ أن االقتصادي التقييم و  افريق التكنولوجييف العديد من مقررا
احلد من هذه  استخدامات عوامل التصنيع، مبا يف ذلك التقدم احملرز يفبصفة دورية ستعرض ي

اااالستخدامات واالنبعاثات  تطوير البديلة، إضافة إىل  كمياتالانبعاثات  التقليل من، وتقنيات ملرتبطة 
 يفاستخدامات عوامل التصنيع، وتطبيقها. وقد طلب اجتماع األطراف، يف أحدث مقرر له بشأن  البدائل
ه الثاين يف اجتماع ،الفريق العامل املفتوح العضوية التكنولوجيا تزويدإىل فريق ، ٢٣/٧من مقرره  ٦الفقرة 

التكنولوجيا فيما يتعلق  توصل إليها فريقيستكمل فيه االستنتاجات اليت تقرير موجز بوالثالثني، 
اآلخذ بعني مع ، ١٠/١٤ يف اجلدول ألف من املقرراملتبقية املدرجة  ١٤ عوامل التصنيع الـباستخدامات 

تقدير االنبعاثات من استخدامات و السابقة،  الدراسات االستقصائيةاملعلومات ذات الصلة من االعتبار 
التكنولوجيا الطلب، استعرض فريق  لكذ. واستجابة لاملناخعلى عوامل التصنيع وتأثريها على طبقة األوزون و 

أن وجد و املتبقية،  ١٤ ـاالستخدامات ال أصل ) من١٤و ٩و ٦و ٢و ١رقام باأل(أي  استخدامات مخسة
يف  التكنولوجيافريق وضح وأة. طبقممل تعد ) ١٢و ١١و ١٠رقام باأل(أي منها ثالثة استخدامات هناك 

  .املرحلية املقبلة هض االستخدامات املتبقية يف تقارير استعر يقوم باأنه س ٢٠١٢تقريره لعام 
 من األطراف ذات الصلةاحملددة  علوماتالتكنولوجيا املزيد من امل، تلقى فريق ٢٠١٣يف عام و   - ٢٤

. وأثناء ١٠/١٤ ) يف اجلدول ألف من املقرر٨و ٧و ٥رقام باألة (أي ثالثة استخدامات إضافي واستعرض
االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، قدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريراً 

تقريراً مرحليًا عن استخدامات عوامل التصنيع. وقدمت أيضًا اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف 
عن التقدم احملرز يف تقليل انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع على مدى فرتة 

وقد ورد أن التقرير املذكور سيكون آخر تقرير تقدمه اللجنة يف إطار املقرر  ،٢٠١٢ – ٢٠١١السنتني 
ا يف إطار الصندوق املتعدد األطراف قد نظرًا إىل أن أنشطة عوامل التصنيع اليت يتم االضطالع  ٢٢/٨

. وإىل أن يقدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املزيد من املعلومات املستكملة عن استخدام اكتملت
، طُلب من الفريق توضيح مسائل معينة لبحثها يف االجتماع ٢٠١٤عوامل التصنيع يف تقريره املرحلي لعام 

رابع كلوريد الكربون يف تصنيع كلوريد اسُتخدم فيها ما يتعلق باحلالة معينة شرين لألطراف فياخلامس والع
  الفينيل. وسيندرج نتائج عمل الفريق يف هذا اجملال ضمن إضافة هلذه املذكرة.

وقد يرغب االجتماع اخلامس والعشرون لألطراف يف حبث التوضيح الذي قدمه الفريق للمسائل   - ٢٥
  لفريق العامل املفتوح العضوية من أجل اختاذ أي مقرر حمتمل.اليت أثريت أثناء اجتماع ا

التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات اإلضافية عن بدائل المواد   - هاء
  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ٥المستنفدة لألوزون (البند 

التقييم واالقتصادي فرقة عمل إلعداد مشروع التكنولوجيا و ق ، أنشأ فري٢٤/٧استجابة للمقرر   - ٢٦
 املعلومات عن البدائل والتكنولوجيات يف القطاعات ستكمل فيهن بدائل املواد املستنفدة لألوزون تعتقرير 
قدمت ت. ويف ذلك املقرر، ُدعي الفريق إىل أن يضع يف اعتباره أي معلومات ذات صلة بتقريره املختلفة

ىل األمانة. وُقدم تقرير فرقة العمل إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني. األطراف إ
، مت إنشاء فريق ملناقشة حمتوى وبعد العرض الذي قدمه الفريق واجلزء اخلاص بتقدمي األسئلة والرد عليها
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دف تزويد الفريق بتوجيهات تساعده  يف إعداد التقرير النهائي الذي مشروع التقرير بشكل مستفيض، 
  يقدم لالجتماع اخلامس والعشرين لألطراف. وسيدرج موجز التقرير النهائي للفريق يف إضافة هلذه املذكرة.

تقدمت كندا، واملكسيك، واملغرب، وسويسرا، والواليات املتحدة األمريكية مبشروع مقرر لكي   - ٢٧
ف. ويطلب املقرر من الفريق إجراء تقييم لالعتبارات التقنية ينظر فيه االجتماع اخلامس والعشرون لألطرا

تدابري تقييم فلورية و ي العام ملركبات الكربون اهليدرو واالقتصادية واليت ينطوي عليها تنفيذ التخفيض التدرجي
تبطة ، مبا يف ذلك اآلثار البيئية والتكاليف املر ٢٣ - فلوري ملنتجات الفرعية للكربون اهليدرو الرقابة على ا

بذلك. ويدعو املقرر األطراف أيضًا إىل تقدمي معلومات عن نظم اإلبالغ، والسياسات واملبادرات اليت 
وأشري إىل أن مشروع املقرر يتصل  تشجع بدائل املواد املستنفدة لألوزون، واليت تقلل من اآلثار على البيئة.

ريق العامل املفتوح العضوية، مبا يف ذلك فلل ببنود كثرية أخرى على جدول أعمال االجتماع الثالث والثالثني
وقد تقرر مواصلة النظر يف مشروع املقرر على ضوء التعليقات احملتملة املقرر . ١٢(أ) و ١٠و ٦البنود 

، وبعد أن يكون فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد ٢٠١٣متوز/يوليه  ١٩إرساهلا إىل األمانة حبلول 
/[جيم] يف ٢٥الجتماع اخلامس والعشرين لألطراف. ويرد مشروع املقرر بوصفه املقرر أصدر تقريره النهائي ل

  .UNEP.OzL.Pro.25/3الفرع الثاين من الوثيقة 
من جدول األعمال  ٦(البند  المسائل التنظيمية المتصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -  واو

  المؤقت للجزء التحضيري)
  هعمل الفريق وتنظيم  - ١

، أن يقدم إىل الفريق ٢٤/٨طلبت األطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يف املقرر   - ٢٨
العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني توصيات حول تكوين جلان اخليارات التقنية التابعة له 

قرر أيضًا إىل الفريق وجلان اخليارات التقنية يف املستقبل، واضعًا يف االعتبار عبء العمل املتوقع. وطلب امل
ذه املهمة،  م التشغيلية املوحدة. وأنشأ الفريق فرقة عمل للقيام  التابعة له أن يطلعوا األطراف على إجراءا

ا يف اجمللد     .٢٠١٣للتقرير املرحلي للفريق لعام  ٣وترد استنتاجا
ملخص للمسائل الرئيسية  والثالثني يف اجتماعه الثالث وُقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية  - ٢٩

سرتاليا والواليات املتحدة األمريكية ظر االجتماع يف التقرير، اقرتحت أاليت تضمنها التقرير. وبعد أن ن
مشروع مقرر من شأنه أن يشجع الفريق على مواصلة تنفيذه لالختصاصات املنقحة اليت وافقت عليها 

، وتقدمي بعض املعلومات عن تشكيله وعملياته لرتشيح أعضاء للجان ٢٤/٨ر األطراف مبوجب املقر 
  اخليارات التقنية التابعة له.

/[دال] الوارد يف الفرع الثاين من الوثيقة ٢٥ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر   - ٣٠
UNEP/OzL.Pro.25/3 تماع اخلامس والعشرين بعد تنقيحه ليتضمن تعليقات األطراف املهتمة، إىل االج
  لألطراف ملواصلة حبثه.

  حالة عضوية الفريق ولجان الخيارات التقنية التابعة له  - ٢
 ٢٤/٨مبوجب املقرر  لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تنص االختصاصات اجلديدة املعتمدة  - ٣١

سنوات،  ٤ابعة له لفرتة ال تتجاوز أعضاء الفريق وجلان اخليارات التقنية الت اجتماع األطراف على أن يعني
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ا  من  ٩). ويف الفقرة ٥- ٢و ٣- ٢سنوات لكٍل منهم (الفرعان  ٤وجيوز إعادة تعيينهم لفرتة إضافية مد
، اتفقت األطراف على أن تنتهي فرتة خدمة مجيع أعضاء الفريق وجلان اخليارات التقنية ٢٣/١٠املقرر 

التوايل، يف حال عدم إعادة التعيني من جانب األطراف قبل على  ٢٠١٤و ٢٠١٣التابعة له بنهاية عامي 
ا أربع سنوات يف مقررات سابقة. ويف املقرر  ذلك املوعد، باستثناء اخلرباء الذين رشحوا بالفعل لفرتات مد

النظر يف حالة عضوية الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له يف ا قد تعيد نفسه، اتفقت األطراف على أ
الجتماعني اخلامس والعشرين والسادس والعشرين لألطراف على التوايل، إذا كانت هناك حاجة للمزيد من ا

الوقت لكي تقدم األطراف الرتشيحات. ونظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني 
سرتاليا، والربازيل، أ -طراف يف حالة العضوية وإعادة تعيني أعضاء الفريق واللجان، وتقدم عدد من األ

  مبقرتحات إلعادة ترشيح أعضاء يف جلان اخليارات التقنية. -وكولومبيا، واملغرب، واالحتاد الروسي
واتفق الفريق العامل على أن يطلب من األمانة إدماج مشروعي املقررين املقدمني يف إطار هذا   - ٣٢

األطراف، يف مشروع مقرر واحد وتقدميه مع قائمة البند، إىل جانب الرتشيحات األخرى املتلقاة من 
مستكملة بالرتشيحات إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ملواصلة حبثه. وبناء على ذلك، مت جتميع  
كافة الرتشيحات اليت اقرتُح مواصلة حبثها يف االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف مقرر واحد، وهو 

وستدرج قائمة  .UNEP/OzL.Pro.25/3حو الوارد يف الفرع الثاين من الوثيقة /[هاء] على الن٢٥املقرر 
  مستكملة بالرتشيحات يف إضافة للمذكرة احلالية.

  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ٧المسائل المتصلة بالتمويل (البند   -  زاي
ريال من أجل تعظيم الفوائد العائدة التمويل اإلضافي للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت  - ١

  كلورية فلوريةالهيدرو على المناخ من تعجيل التخلص التدريجي من مركبات الكربون 
حبث الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني مشروع مقرر بشأن التمويل   - ٣٣

لتخلص من ائدة على املناخ من تعجيل ااإلضايف للصندوق املتعدد األطراف من أجل تعظيم الفوائد الع
لورية فلورية. وطلب املقرر من اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مجلة أمور مركبات الكربون اهليدروك

من بينها تقييم اخليارات املتعلقة بإنشاء نافذة متويل لتعظيم الفوائد العائدة على املناخ من التخلص من 
لورية فلورية، واملوافقة على جمموعة من اإلجراءات واالختصاصات املالئمة. ومت دروكاهلي مركبات الكربون

حبث نص املقرر يف فريق لالتصال أثناء االجتماع الرابع والعشرين لألطراف، والذي وافق، نظرًا لعدم توافر 
لثالثني للفريق الوقت الكايف الستكمال النص، على ضرورة إرجاء مواصلة البحث إىل االجتماع الثالث وا

  العامل.
وبعد املداوالت اليت جرت يف فريق االتصال، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر   - ٣٤
معينة موضوعة بني أقواس  مع عناصر ،UNEP.OzL.Pro.25/3يف الفرع الثاين من الوثيقة الوارد /[واو] ٢٥

  ة حبثه.معقوفة، إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ملواصل
  تمويل مرافق اإلنتاج لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية  - ٢

بحث ليف اجتماعه الثالث والثالثني على إنشاء فريق اتصال  املفتوح العضوية واتفق الفريق العامل  - ٣٥
طراف، األ دحيث اللجنة التنفيذية للصندوق املتعد املنقح املقدم من األرجنتني واهلند والذيمشروع املقرر 



UNEP/OzL.Pro.25/2  

10 

لتمويل مرافق  ذات الصلةالسياساتية ضمن مجلة أمور، على استكمال املناقشات بشأن املبادئ التوجيهية 
اقية ، ويطلب منها أن تضع يف اعتبارها اإلجراءات النظامية االستبإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

ا بعض األطراف لل ا  واليت كثرياً  اإلنتاج من حداليت اختذ ما تنطوي على آثار سلبية خطرية على اقتصادا
اوقط دون احلصول على التمويل املنتظر من الصندوق املتعدد األطراف. وأشري إضافة إىل الصناعية  اعا

من الربوتوكول اليت متتلك مرافق إنتاج  ٥من املادة  ١ذلك إىل أن بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
وكلورية فلورية عرضة ألن جتد نفسها يف حالة عدم امتثال اللتزامات التعجيل مركبات الكربون اهليدر 

بالتخلص من املواد إذا مل توفر هلا املساعدة الكافية من الصندوق املتعدد األطراف. وتضمنت فقرات 
ا أنمنطوق مشروع  يت . وقد أحرزت املناقشة الحتل هذه املسألة املستعصية املقرر تدابري مقرتحة من شأ

  ن مشروع املقرر أثناء الوقت املتاح. فريق االتصال تقدماً حمدوداً بشأ جرت بعد ذلك يف
/[زاي] الوارد يف الفرع الثاين من الوثيقة ٢٥واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر   - ٣٦

UNEP/OzL.Pro.25/3 .إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ملواصلة حبثه  
للدراسة عن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال للفترة  اختصاصات  - ٣

٢٠١٧ - ٢٠١٥  
حبث الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني اختصاصات الدراسة القادمة عن   - ٣٧

. وقد اسُتخدمت ٢٠١٧-٢٠١٥للفرتة  جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال
من مذكرة األمانة بشأن القضايا اختصاصات الدراسة السابقة عن جتديد املوارد، والواردة يف املرفق الثاين 

املطروحة على الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف اجتماعه الثالث والثالثني 
ا سرتاليا، دة مرجعية ملشروع مقرر تقدمت به أ) كماUNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2( ملناقشتها وأخذ العلم 

  (ج) و (د) من املقرر. ٢وكندا، والنرويج، مع عنصرين جديدين ُعرضا يف الفقرتني الفرعيتني 
النص، مع  أجزاء وجرت بعد ذلك مداوالت يف فريق لالتصال، ومت التوصل إىل اتفاق بشأن معظم  - ٣٨
. وبعد هذه املداوالت، اتفق الفريق األقواساملنطوق ظلت موضوعة بني  الفرعية من فقراتال عددًا منأن 

إىل  UNEP/OzL.Pro.25/3/[حاء] الوارد يف الفرع الثاين من الوثيقة ٢٥العامل على إحالة مشروع املقرر 
  حبثه. االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ملواصلة

من جدول األعمال  ٨(البند  الدول الجزرية الصغيرة الناميةلق بفيما يتع تنفيذ بروتوكول مونتريال  -حاء 
  المؤقت للجزء التحضيري)

حبث االجتماع الثالث والثالثون للفريق العامل املفتوح العضوية اقرتاحًا ورد يف الفرع هاء من املرفق   - ٣٩
ق العامل يف اجتماعه والذي تقدمت به سانت لوسيا إىل الفري ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2األول للوثيقة 

الثاين والثالثني. وقد نوقش االقرتاح مث ُأحيل إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ملواصلة حبثه. غري أن 
األطراف مل تتمكن من مناقشة االقرتاح ألن مقدميه، ومها سانت لوسيا وترينيداد وتوباغو، مل حيضرا اجتماع 

لك على إحالة هذه املسألة إىل االجتماع الثالث والثالثني للفريق األطراف. واتفق االجتماع بدًال من ذ
  العامل.
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ثار الوثيقة اخلتامية وبعد ذلك نوقش مشروع املقرر الذي تقدمت به سانت لوسيا والذي يتناول آ  - ٤٠
كول مونرتيال ، على تنفيذ بروتو ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’مم املتحدة للتنمية املستدامة، املعنونة: ملؤمتر األ

من جانب الدول اجلزرية الصغرية النامية، يف فريٍق لالتصال أثناء االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل. 
وأجرى فريق االتصال تعديًال على فقرات املنطوق وعلى عنوان مشروع املقرر املقرتح، واتفق على ضرورة 

  واصله حبثه.إحالته إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف مل
/[طاء] الوارد يف الفرع الثاين من الوثيقة ٢٥واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر   - ٤١

UNEP/OzL.Pro.25/3 .إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ملواصلة حبثه  
عمال من جدول األ ٩ألثر المناخي واعتماده (البند ل الصندوق المتعدد األطراف مواءمة مؤشر  -طاء 

  المؤقت للجزء التحضيري)
قدم ممثل أوروغواي يف االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية مشروع مقرر عن   - ٤٢

طرائق حتريك املناقشات بشأن مؤشر الصندوق املتعدد األطراف لألثر املناخي. ويف املناقشة اليت أعقبت 
فيما يتعلق  اً توضيحم طالبوا م بأحكام مشروع املقرر، ولكنهذلك، أعرب عدد من املمثلني عن اهتمامه

بنطاق االقرتاح وغرضه، والعمليات اليت ينطوي عليها، وعالقته بعمل اهليئات األخرى، مبا يف ذلك هيئات 
إلطارية بشأن تغري املناخ. وُأشري إىل أن مؤشر األثر املناخي كان موضوعًا لعدة ألمم املتحدة ااتفاقية ا
ات يف اجتماعات اللجنة التنفيذية، وأن املعلومات عن هذه املسألة ستدرج يف تقرير رئيس اللجنة مناقش

  التنفيذية إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف.
/[كاف] ٢٥وقد أسفرت املناقشات غري الرمسية بعد ذلك عن االتفاق على نص مشروع املقرر   - ٤٣

، والذي اتفق الفريق العامل على إحالته إىل االجتماع UNEP/OzL.Pro.25/3الوارد يف الفرع الثاين من الوثيقة 
  اخلامس والعشرين لألطراف ملواصلة حبثه.

من جدول األعمال المؤقت للجزء  ١٠التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال (البند   -ياء 
  التحضيري)

  تعديل مقترح مقدم من واليات ميكرونيزيا الموحدة  - ١
  ديل مقترح مقدم من كندا، والمكسيك، والواليات المتحدة األمريكيةتع  - ٢

، تلقت األمانة اقرتاحني لتعديل بروتوكول مونرتيال. وكان االقرتاح األول ٢٠١٣يف نيسان/أبريل   - ٤٤
املغرب، وبعد ذلك ُقدم اقرتاح مشرتك من كندا،  امن واليات ميكرونيزيا املوحدة، مث انضمت إليه مقدماً 
كسيك، والواليات املتحدة األمريكية. ويهدف االقرتاحان إىل تعديل بروتوكول مونرتيال عن طريق وامل

فلورية، واليت ُتستخدم أساسًا كمواد بديلة حتل حمل املواد درجيي من مركبات الكربون اهليدرو الت التخفيض
يال. وقد ُقدم االقرتاحان عمالً املستنفدة لألوزون، واليت يتم التخلص منها حاليًا يف إطار بروتوكول مونرت 

من الربوتوكول. ويطلب االقرتاحان  ٢من املادة  ١٠من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون والفقرة  ٩باملادة 
درجيي من مركبات الكربون تعديل الربوتوكول من خالل تضمني أحكامه ضوابط تؤدي إىل التخفيض الت

  فلورية.اهليدرو 
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حات التعديل يف جلسة عامة أثناء االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل وقد نوقشت اقرتا  - ٤٥
املفتوح العضوية. وبينما أعربت بعض األطراف عن دعمها للتعديالت املقرتحة، أعربت بعض األطراف 
األخرى عن معارضتها للتعديالت. وبعد مناقشات غري رمسية مع عدٍد من األطراف بشأن املنتدى املناسب 

اصلة املناقشة، اتُفق على إنشاء فريق مناقشة بدًال من فريق اتصال ليقدم تقريرًا إىل االجتماع عن املسائل ملو 
فلورية عن طريق آليات بروتوكول مونرتيال. وستشمل املناقشة أيضاً ة بإدارة مركبات الكربون اهليدرو املتعلق

ملعاجلتها، مبا يف ذلك خيارات إنشاء آلية تتناول عناصر  اجلوانب املالية والتقنية والقانونية، والعمليات املالئمة
  اإلطارية بشأن تغري املناخ. األمم املتحدة اتفاقيةرتباط بني بروتوكول مونرتيال و اال
وقد ُعقد فريق املناقشة الذي شاركت يف رئاسته السيدة غودي الكيميد (هولندا) والسيد ليزيل   - ٤٦

إىل الفريق العامل، ويرد تقريرمها يف املرفق األول هلذه الوثيقة. وأعلن الرئيسان مسيث (غرينادا)، وقدما تقريرًا 
املشاركان أن تقريرمها لن يصدر حكمًا مسبقًا على أي من املقررات بشأن التعديل املقرتح، أو أي مناقشات 

  جتري يف منتديات أخرى، مبا يف ذلك تلك اليت تتناول تغري املناخ.
التعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتيال، اتفق الفريق العامل على إحالة مشروع وفيما يتعلق ب  - ٤٧

/[ياء] الذي تقدمت به كندا، واملكسيك، والواليات املتحدة ٢٥مقرر منفصل، وهو مشروع املقرر 
عقوفة، بالكامل بني أقواس مواملوضوع  ،UNEP/OzL.Pro.25/3األمريكية، والوارد يف الفرع الثاين من الوثيقة 

ت املقرتحة املقدمة من التعديالتفاصيل  إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ملواصلة حبثه إىل جانب
 UNEP/OzL.Pro.25/5الوثيقتني والية ميكرونيزيا املوحدة وكندا واملكسيك والواليات املتحدة الواردة يف 

  .UNEP/OzL.Pro.25/6و
  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ١١(البند  مسائل االمتثال وإبالغ البيانات  - كاف

  عرض عن عمل لجنة التنفيذ والمقررات الموصى بها المحالة من اللجنة والنظر فيهما
توقع أن يقدم رئيس جلنة التنفيذ تقريرًا عن أعمال اللجنة، وأن يقدم التوصيات ومشاريع يُ   -  ٤٨

ن لألطراف ويوافق عليها. وتتضمن و والعشر  امسجتماع اخلاملقررات الصادرة عن اللجنة لينظر فيها اال
باإلضافة إىل  تعديالت بروتوكول مونرتيال،املسائل اليت تعاجلها مشاريع املقررات حالة التصديق على 

  للجنة. اخلمسني واحلادي واخلمسنياملسائل اليت جرى حبثها يف االجتماعني 
/[ألف ٢٥تفاقية فيينا بوصفه مشروع املقرر ويرد مشروع مقرر عن حالة التصديق على ا  -  ٤٩

. ويتوقع أن توزع على األطراف أي اقرتاحات UNEP/OzL.Pro.25/3ألف] يف الفرع الثالث من الوثيقة 
ملشاريع مقررات متخضت عنها اجتماعات اللجنة وتتعلق باالمتثال قبل اليوم الثاين من اجتماعات 

ا إىل اجلزء اجلزء التحضريي. ويتوقع من األطراف أن ت نظر يف املسائل ذات الصلة وأن تقدم توصيا
  الرفيع املستوى، وفقاً للمقتضى.

  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ١٢مسائل أخرى (البند   - الم
من جدول األعمال املؤقت مسائل أخرى مت االتفاق  ١٢ستبحث األطراف يف إطار البند   -  ٥٠

  ول األعمال.عليها عند املوافقة على جد
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تشرين  ٢٥و ٢٤لمحة عامة عن بنود جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى (  -  ثالثاً 
  )٢٠١٣ أكتوبر/األول

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى) ١افتتاح الجزء الرفيع المستوى (البند   -ألف 
والعشرين لألطراف يف بروتوكول  ساملالجتماع اخل رفيع املستوىيتوقع أن يفتتح اجلزء ال  -  ٥١

  .٢٠١٣ أكتوبر/األولتشرين  ٢٤ميس من يوم اخل ٠٠/١٠مونرتيال يف الساعة 
 ممثل حكومة تايلند )بياناتبيان ( - ١
 ممثلي برنامج األمم المتحدة للبيئة )بياناتبيان ( - ٢
 بيان رئيس االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال - ٣

والعشرين لألطراف  لرابعوبرنامج األمم املتحدة للبيئة ورئيس االجتماع ا تايلندال سيديل ممث  -  ٥٢
  يف بروتوكول مونرتيال وآخرون ببيانات افتتاحية.

  من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى) ٢المسائل التنظيمية (البند   - باء
 بروتوكول مونتريالانتخاب أعضاء مكتب االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في  - ١

والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال  امساالجتماع اخل ينتخبوفقًا للنظام الداخلي،   -  ٥٣
ن لألطراف ممثل من جمموعة الدول يوالعشر  الرابعرئيسًا وثالثة نواب للرئيس. وقد ترأس االجتماع 

مهام املقرر. واستناداً إىل مبدأ  فريقيةالدول األ، وتوىل ممثل من جمموعة اآلسيوية ومنطقة احمليط اهلادئ
جمموعة التناوب اإلقليمي الذي اتفقت عليه األطراف، قد ترغب األطراف يف انتخاب طرف من 

والعشرين لألطراف، وأن  اخلامسلرئاسة االجتماع  دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
كمقرر لالجتماع. وقد ترغب   يط اهلادئاآلسيوية ومنطقة احملتنتخب طرفًا من جمموعة الدول 

الدول األفريقية  األطراف أيضًا يف أن تنتخب ثالثة نواب إضافيني للرئيس من كل من جمموعة
  ، وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.وجمموعة دول أوروبا الشرقية

راف في بروتوكول إقرار جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى من االجتماع الخامس والعشرين لألط - ٢
 مونتريال

يرد جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى يف الفرع الثاين من الوثيقة   -  ٥٤
UNEP/OzL.Pro.25/1  وسيعرض على األطراف إلقراره. وقد ترغب األطراف يف أن تقّر جدول

  ‘‘.أخرى مسائل’’ ٩األعمال املذكور، مبا يف ذلك أي بنود قد تتفق على إدراجها حتت البند 
 تنظيم العمل - ٣

والعشرين عرضًا موجزًا خلطة العمل اليت ستتبع يف  امستوقع أن يقدم رئيس االجتماع اخليُ   -  ٥٥
  مناقشة البنود املدرجة يف جدول األعمال.

 وثائق تفويض الممثلين - ٤
من النظام الداخلي الجتماعات األطراف يف بروتوكول مونرتيال على أنه  ١٨تنص املادة   -  ٥٦
تقدمي وثائق تفويض ممثلي األطراف احلاضرين الجتماع األطراف إىل األمني التنفيذي  جيب

ساعة بعد افتتاح االجتماع. وُحيَثُّ املمثلون على  ٢٤لالجتماع، إن أمكن، يف موعد ال يتجاوز 
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القدوم إىل االجتماع ومعهم وثائق تفويضهم موقعة حسب األصول وتقدميها إىل األمانة يف أسرع 
من النظام  ١٩ممكن بعد بدء االجتماع. ومبوجب هذا البند من جدول األعمال، واملادة وقت 

  الداخلي، يفحص املوظفون املنتخبون وثائق التفويض ويقدمون عنها تقريراً إىل األطراف.
البند حالة التصديق على اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال وتعديالت البروتوكول (  - جيم

 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى) ٣
من جدول األعمال، باستعراض حالة التصديق على  ٣البند  يف إطارتقوم األطراف،   -  ٥٧

الصكوك املتفق عليها مبوجب نظام األوزون. وميكن االطالع على مشروع مقرر يسجل حالة 
  .UNEP/OzL.Pro.25/3من الوثيقة  الثالث رع[ألف ألف] يف الف/٢٥التصديق بوصفه املقرر 

من جدول األعمال  ٤عروض أفرقة التقييم لحالة أعمالها، بما في ذلك آخر التطورات (البند   - دال
  المؤقت للجزء الرفيع المستوى)

 تقارير موجزةمن جدول األعمال املؤقت، إىل  ٤د تمع اجتماع األطراف، يف إطار البنيس  -  ٥٨
ا. فرقة التقييما أتقدمه   عن أعماهلا وعن آخر التطورات يف جماالت خرب

عرض مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن   - هاء
من  ٥أعمال اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق (البند 

  الرفيع المستوى) جدول األعمال المؤقت للجزء
يقدم رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف تقرير اللجنة التنفيذية يف إطار البند   -  ٥٩
  .UNEP/OzL.Pro.25/8من جدول األعمال املؤقت. وسيصدر التقرير بوصفه الوثيقة  ٥

  لمستوى)من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع ا ٦بيانات رؤساء الوفود (البند   -  واو
من جدول األعمال املؤقت، سيدعى رؤساء الوفود إىل اإلدالء ببيانات.  ٦يف إطار البند   -  ٦٠

واعتبارًا من اليوم األول للجزء التحضريي، ستبدأ األمانة بتلقي طلبات الكالم وستقوم بوضع قائمة 
الفرصة لكل من يريد باملتكلمني وفقًا لتلك الطلبات. وتوخيًا إلنصاف مجيع الوفود وكفالة إتاحة 

م على أربع أو مخس دقائق. وسيديل  الكالم، سيكون من املهم أن يقصر رؤساء الوفود مدة بيانا
م للكالم،  م وفق الرتتيب الذي وردت فيه طلبا ية يف و تعطى األولعلى أن رؤساء الوفود ببيانا

  وفود املراقبني بعد األطراف. الكالم للوزراء، كما تراعى املمارسة املعتادة يف أن يتكلم ممثلو
تقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات الموصى باعتمادها في االجتماع   –زاي 

من جدول األعمال المؤقت للجزء  ٧الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال (البند 
  الرفيع المستوى)

سيدعى الرئيسان املشاركان للجزء التحضريي ال املؤقت، من جدول األعم ٧يف إطار البند   -  ٦١
إىل تقدمي تقرير إىل األطراف عن التقدم احملرز حنو التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسائل 

  جدول األعمال. يفاملوضوعية املدرجة 
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من جدول  ٨البند ( تاريخ ومكان انعقاد االجتماع السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  - حاء
  األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)

 السادسيتم إبالغ األطراف بأي معلومات عن املكان الذي حيتمل أن يعقد فيه االجتماع   -  ٦٢
ذا الشأن. وميكن االطالع على مشروع والعشرين لألطراف. وقد تود األطراف بعدها أن  تتخذ قراراً 

ذا الصدد بوصفه مشروع  /[واو واو] يف الفرع الثالث من الوثيقة ٢٥املقرر مقرر 
UNEP/OzL.Pro.24/8.  

  من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى) ٩مسائل أخرى (البند   - طاء
، سيتم تناول أي مسائل موضوعية إضافية يتم املؤقت من جدول األعمال ٩إطار البند يف   -  ٦٣

  ‘‘.إقرار جدول األعمال’’ املؤقت من جدول األعمال )ب( ٢االتفاق على إدراجها حتت البند 
والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال (البند  الخامساعتماد المقررات التي يتخذها االجتماع   -ياء 

  من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى) ١٠
 سيتخذها االجتماع يعتمد األطراف املقررات اليتمن جدول األعمال،  ١٠إطار البند يف   -  ٦٤

  ن لألطراف.و والعشر  اخلامس
من جدول  ١١اعتماد تقرير االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال (البند   -كاف 

  األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)
 اخلامسعتمد األطراف تقرير االجتماع ت من جدول األعمال املؤقت، ١١ إطار البنديف   -  ٦٥
  لعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.وا

  من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى)  ١٢اختتام االجتماع (البند   –الم 
والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف الساعة  اخلامسمن املتوقع أن خيتتم االجتماع   -  ٦٦
  .٢٠١٣ أكتوبر/األولتشرين  ٢٥اجلمعة  من يوم ٠٠/١٨

  التي اضطلعت بها األمانة للمهام المسائل التي ترغب األمانة في استرعاء انتباه األطراف إليها  - اً رابع
وفقًا لتوجيهات األطراف املتعلقة باملشاركة يف أنشطة املنتديات األخرى أو رصدها، قامت   -  ٦٧

ذا الشأن  الثالثإىل االجتماع  األمانة باملشاركة واملسامهة يف عدة اجتماعات منذ آخر تقرير قدمته 
اجتماع  أو ستحضر والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية. وعلى وجه التحديد، حضرت األمانة

 ، واجتماعات الشبكات اإلقليمية٢٠١٣الفريق االستشاري التابع لربنامج املساعدة يف االمتثال لعام 
م املتحدة للبيئة يف الرأس األخضر، والصني، يف إطار برنامج املساعدة يف االمتثال التابع لربنامج األم

وغانا، وجامايكا، والكويت. وتعتزم األمانة أيضًا إجراء مشاورات مع حكومات كازاخستان، وليبيا، 
 املتبقية وموريتانيا الستطالع العمليات اليت ستمّكن من تسريع عملية التصديق على التعديالت

ا يف هذا املسعى.لربوتوكول مونرتيال من جانب تلك األطرا   ف ومساعد
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  المرفق

فلورية باستخدام بروتوكول ئل إدارة مركبات الكربون الهيدرو تقرير فريق المناقشة المعني بمسا
  )١(مونتريال وآلياته

قبل بدأ املناقشات، أوضح الرئيسان املشاركان أن الوالية املمنوحة للفريق العامل املفتوح العضوية   -  ١
ناقشات دون أي حكٍم مسبق على أٍي من المقررات في إطار اتفاقية األمم على إجراء المتنص 

  :المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بما يلي
  المسائل المتعلقة بإدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية باستخدام بروتوكول مونتريال

 وآلياته، بما في ذلك الجوانب القانونية والتقنية والمالية؛

 العمليات المحتملة لمعالجة الجوانب القانونية والتقنية والمالية؛ 

 بشأن تغير المناخ تحديد الخيارات إليجاد عالقة بين اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
  ؛ وتقديم تقرير بذلك إلى االجتماع العام.وبروتوكول مونتريال

ة إلدارة مركبات لبداية اجلوانب القانونيودون التوصل إىل أي اتفاق، تناول فريق املناقشة يف ا  -  ٢
م بروتوكول مونرتيال وآلياته، والعمليات احملتملة ملعاجلة اجلوانب القانونية، ومت استخدبافلورية الكربون اهليدرو 

  وبروتوكول مونرتيال. بشأن تغري املناخ حتديد بعض اخليارات إلجياد عالقة بني اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
  بالنسبة للجوانب القانونية، بدأ الفريق مبناقشة املسائل التالية:و   -  ٣

  األسئلة واملسائل املتعلقة باحلاجة احملتملة إىل والية لربوتوكول مونرتيال وآلياته املنصوص عليها
فلورية، ك وإنتاج مركبات الكربون اهليدرو من اتفاقية فيينا ملعاجلة استهال ٩، و٢، و١يف املواد 
وبروتوكول كيوتو،  بشأن تغري املناخ اإلطاريةا باختصاص اتفاقية األمم املتحدة وارتباطا

، ٧، و٥، و٢من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية واملواد  ١٢و ٤ تنيواملنصوص عليها يف املاد
 من بروتوكول كيوتو؛ ١٠و

  وبروتوكول  ناخبشأن تغري امل اإلطاريةاملسائل املتعلقة باختصاصات اتفاقية األمم املتحدة ،
 فلورية؛ة بإدارة مركبات الكربون اهليدرو كيوتو، وبروتوكول مونرتيال وآلياته اخلاص

  وبروتوكول كيوتو، بشأن تغري املناخ اإلطاريةاملسائل املتعلقة بإمكانيات اتفاقية األمم املتحدة ،
 وبروتوكول مونرتيال على أن يدعم كل منها اآلخر بصورٍة متبادلة؛

  ه إلدارة مركبات تفادي عدم التيقن القانوين بشأن والية بروتوكول مونرتيال وآلياتإمكانيات
 فلورية؛الكربون اهليدرو 

 بل إدارة مركبات االختالفات بني التفسريات القانونية وضرورة حبث مجيع اآلثار القانونية ق
 فلورية؛الكربون اهليدرو 

                                                           
  رمسي من جانب األمانة. رير ُيستنسخ النص الوارد يف املرفق بالشكل الذي ُقدم به وبدون حت ١)(
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 أمهية اإلرادة السياسية؛ 

  بإدارة مركبات الكربون  وآلياته يف معاجلة املسائل املتعلقةتاريخ بروتوكول مونرتيال
 فلورية.اهليدرو 

وبالنسبة للعمليات احملتملة ملعاجلة اجلوانب القانونية وخيارات إجياد عالقة بني اتفاقية األمم املتحدة   -  ٤
  اخليارات التالية:/بروتوكول كيوتو وبروتوكول مونرتيال، ُأشري إىل العمليات و بشأن تغري املناخ اإلطارية

  وبروتوكول كيوتو عن الصكوك  بشأن تغري املناخ اإلطاريةإعطاء إشارة التفاقية األمم املتحدة
 فلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال؛واستهالك مركبات الكربون اهليدرو املتاحة ملعاجلة إنتاج 

 ة إدارة مركبات الكربون استكشاف سلسلة من الُنهج يف إطار بروتوكول مونرتيال وآلياته ملعاجل
ا حاالت عدم تيقن قانوين؛اهليدرو   فلورية اليت ال توجد بشأ

  وبروتوكول   بشأن تغري املناخ اإلطاريةالتصدي بصراحة إىل العالقة بني اتفاقية األمم املتحدة
 ية؛كيوتو لتعديٍل حمتمل لربوتوكول مونرتيال ملراقبة إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلور 

 ملعاجلة إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية: التالية يلزم حبث خيارات السياسات 

o  بشأن  اإلطاريةوضع صك جديد لإلنتاج واالستهالك يف إطار اتفاقية األمم املتحدة
 ينص على االمتثال القائم على التمويل؛ تغري املناخ

o ؤسسية واستخدام الصك القائم أو اتباع مبدأ الدعم املتبادل للمعاهدات امل
 املنصوص عليه يف بروتوكول مونرتيال وآلياته؛

o أو اجلمع بني اإلثنني، مع استخدام الرتتيبات املؤسسية لربوتوكول مونرتيال؛ 

 ) :ج من ثالث مراحل دون إصدار حكم مسبق على النتيجة ) مطالبة فريق ١اتباع 
ر عن البدائل، مع الرتكيز على احلاجة إىل التمويل التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بتقدمي تقري

) واستكشاف خيارات السياسات املذكورة أعاله، ٢وتوضيحها، ( املناسبةالختبار البدائل 
 ) والتفاوض بشأن تنفيذها؛٣(

 فلورية يف اللوائح الداخلية. إلدارة مركبات الكربون اهليدرو البدء باختاذ تدابري 

 فلورية باستخدام ة إلدارة مركبات الكربون اهليدرو ة مبناقشة اجلوانب التقنيثانياً، بدأ فريق املناقش
بروتوكول مونرتيال وآلياته والعمليات احملتملة ملعاجلة هذه اجلوانب. وبالنسبة للجوانب التقنية، 

 [جرت مناقشتها: أسئلة ومسائل خمتلفة هناك

 واحلاجة إىل  التربيد وتكييف اهلواء اتاألسئلة واملسائل املتعلقة بتوافر البدائل، وخاصة لقطاع
 فلورية؛رو حلول حمددة للقطاعات قبل التصدي إلدارة مركبات الكربون اهليد

  األسئلة واملسائل املتعلقة مبدى توافر بدائل سليمة بيئياً، وحيوية اقتصادياً، ومؤكدة من الناحية
سواق، وتكاليفها، وبالنسبة لنقل التقنية، والوقت الالزم إلدخال التكنولوجيات البديلة إىل األ

 التكنولوجيا؛
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  ،مالءمة جدول اخلفض التدرجيي لالستهالك واإلنتاج بالنسبة ملواجهة التحديات التقنية
فيما يتعلق بنقل  ٥ومساعدة الصندوق املتعدد األطراف لألطراف العاملة مبوجب املادة 

 التكنولوجيا؛

 إىل األسواق واالستعداد إلرسال هذه  مالءمة جدول اخلفض التدرجيي إلرسال إشارات
 اإلشارات؛

 توافر التكنولوجيات البديلة وتطويرها من أجل تقارير ومؤمترات عن املعلومات املتعلقة ب
 ؛٥األطراف العاملة مبوجب املادة 

  ،املسائل املتعلقة باألمان، وقابلية االشتعال، والسمية، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكاليف
، وتدريب التقنيني، وارتفاع ٥ئل مالئمة مناخيًا لألطراف العاملة مبوجب املادة وتوفري بدا

 درجة احلرارة السائدة، واملدن احلضرية العالية الكثافة، واملشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم؛

  أسئلة عما تعنيه إمكانية االحرتار العاملي، ومالءمة هذا املؤشر ملعاجلة األثر املناخي
 جيات البديلة؛للتكنولو 

  أمهية التزامات االمتثال يف إطار بروتوكول مونرتيال، والظروف املناخية، وتوافر تكنولوجيات
 فلورية؛من إدارة مركبات الكربون اهليدرو بديلة يف القطاعات ذات الصلة حىت تتمكن 

 لورية املسائل املتعلقة مبدى قدرة بروتوكول مونرتيال على إدارة مركبات الكربون اهليدروف
  ؛٢٠٢٠واملسامهة يف سد فجوة الطموح يف عام 

ة بإدارة مركبات وعالوًة على ذلك، نوقشت عدة عمليات وخيارات ملعاجلة اجلوانب التقنية املتعلق  -  ٥
  فلورية:الكربون اهليدرو 

 وضع جدول للتخلص التدرجيي من اإلنتاج واالستهالك على املدى القصري أو املدى األبعد؛ 

 ستخدام بروتوكول مونرتيال والصندوق املتعدد األطراف ملساعدة األطراف حبث خيارات ا
 على االنتقال إىل بدائل ذات إمكانية أقل لالحرتار العاملي؛ ٥العاملة مبوجب املادة 

  مطالبة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بإجراء دراسة متابعة ميكن أن تعاجل عناصر من
 قبيل ما يلي:

o لبدائل، والفرتة الزمنية الالزمة إلتاحتها للقطاعات واألسواق ذات مدى توافر ا
 الصلة؛

o حتليل شامل لالعتبارات البيئية واعتبارات األمان بالنسبة جلميع البلدان؛ 

o فلورية اليت تستخدم بروتوكول مونرتيال وآلياته؛وى إدارة مركبات الكربون اهليدرو جد 

 ؛واالقتصادية االجتماعية تنميةال بدء معاجلة جوانب أعرض مثل اعتبارات 

 :الرتكيز يف املدى القصري على ما يلي 

o .ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  دراسة متابعة يقوم 
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o  تعزيز التنسيق بني فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واهليئة احلكومية الدولية
 املعنية بتغري املناخ؛

o  باإلجراءات الداخلية  بشأن تغري املناخ طاريةاإلإبالغ اتفاقية األمم املتحدة
 ؛٥لألطراف غري العاملة مبوجب املادة 

o .مواصلة التعاون الدويل واملبادرات اخلاصة بإدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية 

  بروتوكول  باستخدامفلورية يف إدارة مركبات الكربون اهليدرو مرحلة تنفيذ جتريبية قبل البت
 ته؛مونرتيال وآليا

  ،اختاذ إجراءات داخلية طوعية لدفع عجلة التنمية التكنولوجية، والوقاية من حاالت التسرب
 وتقدمي املساعدة التقنية؛

  مواصلة املناقشات واستخدام دراسات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لفهم الشواغل
  واخليارات من أجل التصدي هلا بشكٍل أفضل.

ة إلدارة مركبات الكربون ة، بدأ فريق املناقشة يف مناقشة اجلوانب املاليويف اجللسة األخري   -  ٦
فلورية باستخدام بروتوكول مونرتيال وآلياته، والعمليات احملتملة ملعاجلة تلك املسائل. وبدأ الفريق أيضاً اهليدرو 

فلورية، وعمليات التصدي و ة بإدارة مركبات الكربون اهليدر بإجراء مناقشة بطريقة أكثر تكامًال للمسائل املتعلق
وبروتوكول مونرتيال مبزيٍد من  بشأن تغري املناخ اإلطاريةهلا، وخيارات إجياد عالقة بني اتفاقية األمم املتحدة 

  التفاصيل.
  وبالنسبة للجوانب املالية، ناقش الفريق املسائل املتعلقة مبا يلي:  -  ٧

  توكول مونرتيال وتعديالته؛احلواجز التجارية بني األطراف وغري األطراف يف برو 

 مسامهة املناخ يف مركبات الكربون اهليدروفلورية؛ 

  احلاجة إىل تقييم اآلليات املالية، مبا يف ذلك الصندوق املتعدد األطراف، فيما يتعلق مبالءمة
 إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية؛

 ان إىل انتقال أفضل الشواغل اخلاصة بنقل التكنولوجيا وبراءات االخرتاع، واإلطمئن
ألف من بروتوكول  ١٠متشيًا مع املادة  ٥التكنولوجيات إىل األطراف العاملة مبوجب املادة 

 مونرتيال، وفعالية الصندوق املتعدد األطراف فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا من الناحية العملية؛

 ؛تكاليف االستثمار بالنسبة للصناعة واحلاجة إىل تغطية تلك التكاليف 

 إمكانية توفري ضمان خاص بتمويل جديد وإضايف يف غياب املعلومات املتعلقة بالتكاليف؛ 

  للوصول إىل الصندوق املتعدد  ٥الصعوبات اليت تواجه بعض البلدان العاملة مبوجب املادة
  األطراف.
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فلورية بطريقٍة يدرو ة إلدارة مركبات الكربون اهلوناقش الفريق أيضًا املسائل املتعلقة باجلوانب املختلف  -  ٨
  متكاملة، وذلك مبعاجلة املسائل التالية:

  أمهية اإلرادة السياسية وفهم املساندة املتبادلة لإلجراءات اليت تتخذ يف إطار بروتوكول مونرتيال
، وطرق تقدمي تأكيدات سياسية جلميع بشأن تغري املناخ اإلطاريةواتفاقية األمم املتحدة 

 األطراف املعنية؛

 لضمان التأكيد السياسي فيما يتعلق بتزويد  ٢ألطراف العاملة مبوجب املادة ل الرئيسي الدور
 بوسائل للتنفيذ؛ ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 

  أمهية الشواغل بشأن التيقن من التمويل املتعلق باحتياجات االمتثال يف إطار بروتوكول
 مونرتيال؛

 فلورية يف غياب ة إدارة مركبات الكربون اهليدرو شالصعوبات اليت تواجهها األطراف يف مناق
الوضوح بشأن مسارات التكنولوجيا والتمويل اجلديد واإلضايف عن طريق الصندوق املتعدد 

 األطراف؛

  ملعاجلة إدارة  بشأن تغري املناخ اإلطاريةاحلاجة احملتملة إىل مقرر يف إطار اتفاقية األمم املتحدة
ة باستخدام بروتوكول مونرتيال وآلياته واحلاجة إىل ضمان متويل مركبات الكربون اهليدروفلوري

 ؛٢جديد وإضايف من األطراف العاملة مبوجب املادة 

 احلاجة إىل إجراءات ميكن تنفيذها على الفور؛ 

  خطورة إضاعة مزيد من الوقت عندما يؤدي النهج املتخذ إىل إصدار حكم مسبق على
  تعديل بروتوكول مونرتيال.

نسبة للعمليات احملتملة ملعاجلة تلك املسائل بطريقٍة متكاملة، وخيارات إجياد عالقة بني اتفاقية وبال  -  ٩
  وبروتوكول مونرتيال، ُأشري إىل العمليات واخليارات التالية؛ بشأن تغري املناخ اإلطاريةاألمم املتحدة 
 التدرجيي هو  بدء التصدي ملا ميكن أن يقوم به بروتوكول مونرتيال، وإذا كان التخفيض

 فلورية؛اه إدارة مركبات الكربون اهليدرو اخليارلنهٍج شامل جت

  القيام مببادرة لتزويد اجتماع األطراف بوالية للقيام بعملية مشرتكة مع مؤمتر األطراف/اجتماع
 ؛بشأن تغري املناخ اإلطاريةاألطراف يف إطار اتفاقية األمم املتحدة 

 للتايل ٢٠١٣اع األطراف عام إعطاء األولوية للمناقشة يف اجتم: 

o  ،استخدام الصندوق املتعدد األطراف لوضع قواعد خاصة بتشجيع، وتوضيح
 واختيار بدائل مالئمة مناخياً للمواد املستنفدة لألوزون؛

o ا أن تفضي إىل إجراء أكثر طموحاً؛  بناء إرادة سياسية من شأ

o م استخداهليدروفلورية باات الكربون حتديد فرتة اختبار لتوضيح جدوى إدارة مركب
 بروتوكول مونرتيال وآلياته، وتيسري إجراء املزيد من املناقشات؛
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  مطالبة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بتقدمي تقرير ميكن أن يتناول عناصر على النحو
 املشار إليه أدناه:

o مان امتثال فلورية، واجلدوى االقتصادية لضملراقبة مركبات الكربون اهليدرو  خيارات
ك لتجاوز مركبات الكربون مجيع األطراف، مبا يف ذلك وضع جدول مشرت 

 فلورية؛اهليدرو 

o فلورية؛ة بإدارة مركبات الكربون اهليدرو التكاليف التقديرية للخيارات اخلاص 

  ،ج مرحلي لبناء اإلرادة السياسية، مع احرتام االستقالل القانوين للهيئات الدولية وضع 
ت إلدارة مركبات ات مساندة متبادلة لتبادل املعلومات بشأن أفضل اخلياراواختاذ إجراء

بشأن  اإلطاريةفلورية، مع االعرتاف بالسياق األعرض التفاقية األمم املتحدة الكربون اهليدرو 
 :تغري املناخ

o توفري الوضوح بشأن التكنولوجيات ومسارات التكنولوجيا احملتملة، وبشأن التمويل؛ 

o  ج التخفيض التدرجيي؛حتديد مرحلة  جتريبية لتوضيح جدوى 

o  لبحث العمل الذي يقوم به  بشأن تغري املناخ اإلطاريةدعوة اتفاقية األمم املتحدة
 فلورية.ل إلدارة مركبات الكربون اهليدرو بروتوكول مونرتيا

_________________  


