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لألطراف في  والعشرون السابعاالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 2015 نوفمرب/الثاينتشرين  5 - 1 اإلمارات العربية ادلتحدة، ،ديب

*ت للجزء الرفيع ادلستوىعمال ادلؤقألجدول امن  6البند 
 

 نتائج االجتماع السادس والثالثين المستأنف الجتماع الفريق
 العامل المفتوح العضوية

 نتائج االجتماع السادس والثالثين المستأنف للفريق العامل المفتوح العضوية

 مذكرة من األمانة
فق الفريق العامل ادلفتوح العضوية، يف جلستو العامة األخرية من اجتماعو السادس والثالثني ادلعقود ات - 1

، على تعليق اجتماعو واستئنافو قبل االجتماع السابع 2015دتوز/يوليو  24إىل  20يف باريس يف الفرتة من 
ال اجتماعو السادس والثالثني من جدول أعم 7العشرين لألطراف لغرض وحيد ىو مواصلة عملو حتت ادلادة 

 وسبل إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية. ىبشأن تقرير ادلناقشات غري الرمسية بني الدورات حول جدو 
ادلستأنف للفريق العامل بفندق كونراد، ديب، اإلمارات العربية والثالثني وعقد االجتماع السادس  - 2

 . 2015وبر تشرين األول/أكت 30و 29ادلتحدة، يف يومي 
والية فريق اتصال حمتمل بشأن جبدوى وطرق إدارة مركبات ’’وقد اتفق الفريق العامل على  - 3

ويقدم النص ادلتفق عليو يف مرفق ىذه ادلذكرة بدون حترير رمسي إىل االجتماع ‘‘ الكربون اذليدروفلورية
 السابع والعشرين لألطراف للنظر فيو واختاذ اإلجراء ادلناسب.
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 قالمرف

 والية فريق اتصال محتمل بشأن جدوى وطرق إدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية

اتفق الفريق العامل ادلفتوح العضوية التابع لألطراف يف بروتوكول مونرتيال، يف اجتماعو اخلامس  
 يواصل العمل فيما بني’’، على أن 2015نيسان/أبريل  24إىل  22والثالثني الذي ُعِقد يف بانكوك من 

فلورية، مبا يف ذلك مجلة أمور منها لكربون اذليدرو االدورات بطريقة غري رمسية لدراسة جدوى وسبل إدارة مركبات 
 [لتقرير االجتماع اخلامس والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية]التحديات ذات الصلة الواردة يف ادلرفق الثاين 

فلورية يف االجتماع السادس ة مركبات الكربون اذليدرو بل إدار بغرض إنشاء فريق اتصال بشأن جدوى وس
 (.128، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية )

 حزيران/يونيو يف فيينا على األساس ادلذكور أعاله. 13-12وُعِقد االجتماع غري الرمسي يف  
رزه بروتوكول مونرتيال ومؤسساتو يف التخلص وسلمت األطراف يف مداخالهتا بالنجاح الذي أح 

 التدرجيي من ادلواد ادلستنفدة لألوزون.
ألف واألطراف غري  5وتنطبق إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية على األطراف العاملة مبوجب ادلادة  

 العاملة هبا على حد سواء.
 .ني االتفاق على كل شيءال اتفاق على شيء إىل ح واتفقت األطراف على أنو 
على التحديات ادلذكورة أدناه من خالل التوصل إىل حلول يف  واتفقت األطراف على أن تتغلب أوالً  

 فريق اتصال.
أمهية الوضع اخلاص بالبلدان النامية واالعرتاف بو وادلبادئ مبوجب بروتوكول مونرتيال اليت  - 

 ألف التزاماهتا، 5العاملة مبوجب ادلادة  أتاحت وقتاً إضافياً كافياً يف تنفيذ البلدان
احملافظة على الصندوق ادلتعدد األطراف باعتباره اآللية ادلالية، واالتفاق على أن توفر األطراف  - 

ألف موارد مالية إضافية لتغطية التكاليف ادلرتتبة من إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية  5غري العاملة بادلادة 
ألف إذا مت االتفاق على اإللتزامات. ويف ىذا الصدد يقوم فريق االتصال  5 العاملة بادلادة بالنسبة لألطراف

ألف وذلك لكي  5بوضع العناصر الرئيسية للدعم ادلايل من الصندوق ادلتعدد األطراف لألطراف العاملة بادلادة 
 يت تبديها البلدان يف االعتبار.تسرتشد هبا اجلنة التنفيذية للصندوق ادلتعدد األطراف، مع أخذ الشواغل ال

، مبا يف ذلك ادلسائل ادلتعلقة حبقوق ادللكية 26/6 )أ( من ادلقرر 1لفقرة العناصر الواردة يف ا - 
 ،فلوريةرة مركبات الكربون اذليدرو جدوى وسبل إداالفكرية يف 
 قطاعات والتقانات،ادلرونة يف التنفيذ اليت دتكن البلدان من وضع اسرتاتيجياهتا وأولوياهتا يف ال - 
عملية إعفاء وآلية لالستعراض الدوري للبدائل، مبا يف ذلك النظر يف توافر أو انعدام البدائل يف  - 

ألف واالحتياجات اخلاصة بالبلدان ذات احلرارة احمليطة  5مجيع القطاعات يف البلدان العاملة مبوجب ادلادة 
 ،26/9)أ( من ادلقرر  1 الفقرة العالية، استناداً إىل مجيع العناصر ادلذكورة يف

 العالقة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية، - 
 أحكام التجارة اخلاصة بالبلدان غري األطراف، - 
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اجلوانب القانونية وأوجو التآزر وادلسائل األخرى ادلتعلقة باتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن  - 
 ق إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية مبوجب بروتوكول مونرتيال.تغري ادلناخ يف سيا

التعديالت مث ستناقش األطراف يف فريق االتصال سبل إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية، مبا يف ذلك  
 .ِقبل األطرافمن  ادلقرتحة

_____________ 


