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لألطراف في  والعشرون السابعاالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 َُِٓ نوفمرب/الثاينتشرين  ٓ - ُ اإلمارات العربية اظتتحدة، ،ديب

المتوخى معلومات الو طراف السابع والعشري  اجتماع األ مطروحة للمناقشة فيال مسائلال
 طالعو عليهاا

 مذكرة م  األمانة

 مقدمة - أوالً 

يعرض الفرعاف الثاين كالثالث من ىذه اظتذكرة حملة عامة عن القضايا اظتوضوعية اظتدرجة يف جدكؿ  - ُ
 ت لالجتماع السابع كالعشرين لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اظتواد اظتستنفدة لطبقة األكزكفاألعماؿ اظتؤق

 ناكؿ اطتلفيةتد موجز قصَت ظتعظم البنو  بالنسبة دكير . يف إطار اصتزء التحضَتم كاصتزء الرفيع اظتستول على التوايل
عامل اظتفتوح العضوية الذم عقد يف ثُت للفريق الثالكاظتناقشة ذات الصلة اليت أجريت أثناء االجتماع السادس كال

. كسييعقد االجتماع السادس كالثالثوف اظتستأنف للفريق َُِٓدتوز/يوليو  ِْإىل  َِمن يف الفًتة باريس 
بنود إطار يف ، كنتكن أف يينظر يف نتائجو قبل اجتماع األطراؼ السابع كالعشرينمباشرة العامل اظتفتوح العضوية 

 .راه األطراؼ مناسبان ت عماؿ ذات الصلة سس  ماجدكؿ األ
فريق التكنولوجيا تقارير توفر عندما ت اظتذكرةعتذه  ةو بعض البنود يف إضافكذلك بشأف معلومات  ر وفكست - ِ

التقييم النهائي بشأف ( ك ٗ/ِٔبدائل اظتواد اظتستنفدة لألكزكف )اظتقرر بشأف  على سبيل اظتثاؿكالتقييم االقتصادم 
 الصلةتوصَّل إليها الفريق بشأف البنود ذات يالنتائج اليت  اإلضافةتوجز سوؼ ك االستخدامات اضترجة. لتعيينات 

 .من جدكؿ األعماؿ
 كيقدـ الفرع الرابع من ىذه اظتذكرة معلومات عن مسائل تودُّ األمانة أف تسًتعي إليها انتباه األطراؼ. - ّ

التعاكف مع ؼتتلف ، ك تضطلع هبا األمانةظتبادرات اليت األنشطة كالك اظتسائل معلومات كحتديثات عن كتشمل ت
يسعى  العاظتي لألكزكف. كالالثالثُت التفاقية فيينا ضتماية طبقة األكزكف كاليـو السنوية اعتيئات، كأنشطة الذكرل 
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مانة األتعتربىا اظتعلومات اليت  كتفي بعرضي، بل ميع مبادرات األمانة كأعماعتاشامل صتعرض تقدًن  الفرع إىل
 .طراؼذات أقتية كبَتة يف عمل األ

نوفمبر /تشري  الثاني 3-1) لمحة ع  البنود المدرجة في جدول األعمال للجزء التحضيري - ثانياً 
5115) 

 م  جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 1افتتاح الجزء التحضيري )البند  -ألف 

الساعة  يف، َُِٓ نوفمربتشرين الثاين/ ُسد يـو األاصتزء التحضَتم لالجتماع من اظتقرر أف يفتتح  - ْ
اظتوقع  يفكيبدأ تسجيل اظتشاركُت يف فندؽ كونراد، شارع الشيخ زايد، ديب، اإلمارات العربية اظتتحدة.  َُ/ََ
يف  ، أما بالنسبة لألياـ التالية، فيبدأَُِٓتشرين األكؿ/أكتوبر  ِٖيـو األربعاء اظتوافق  َُ/ََالساعة  يف

كييشىجَّع اظتشاركوف على تسجيل أنفسهم ميسبقان قبل . صباح كل يـو طواؿ فًتة انعقاد االجتماع ٖ/ََالساعة 
. http://registration.unon.org/ozoneاالجتماع بفًتة على اظتوقع اإللكًتكين لألمانة، باستخداـ الرابط التايل: 

 يف  من اظتشاركُتطل  كما يالتسجيل.   حتديث ملفاهتم الشخصية عند دخوؿ النظاـ قبلمن اظتشاركُت  يرجىك 
التسجيل لكل  كالثالثُت اظتستأنف للفريق العامل اظتفتوح العضويةالسادس ك  السابع كالعشرين كال االجتماعُت

 خطاب الدعوة.لكل اجتماع يف الرموز رسلت . كقد أي اجتماع بصورة منفصلة

على إسضار سواسيبهم ٌث اظتشاركوف ، لتي كرقيال نظران إىل أف ىذا االجتماع باإلضافة إىل ذلك، ك  - ٓ
 كثائق االجتماع. علىيتمكنوا من اضتصوؿ كي لاحملمولة كأجهزهتم احملمولة 

البند )أ(  1 دانبيانات ممثلي حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )البن
 )ب( م  جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 5

 مارات العربية اظتتحدة كبرنامج األمم اظتتحدة للبيئة.اإلمن سكومة  مة ترسي  ؽتثل كلسيديل بكل - ٔ

 م  جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 5المسائل التنظيمية )البند  - باء
 )أ( م  جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 5إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري )البند  - 1

. UNEP/OzL.Pro.27/1ؿ اظتؤقت للجزء التحضَتم يف الفرع األكؿ من الوثيقة يرد جدكؿ األعما - ٕ
كسييعرض على األطراؼ إلقراره. كقد تود األطراؼ أف تعتمد جدكؿ األعماؿ، مبا يف ذلك أم بنود قد تتفق 

 ‘‘.مسائل أخرل’’، ُُالبند يف إطار على إضافتها 

 (لمؤقت للجزء التحضيري)ب( م  جدول األعمال ا 5تنظيم العمل )البند  - 5

ا راوااكا  نتٌ سيشًتؾ يف رئاسة اجتماع اصتزء التحضَتم السيد بوؿ كراجنيك )النمسا( كالسيدة إ - ٖ
الرئيساف اظتشاركاف للفريق العامل اظتفتوح العضوية. كييتوقَّع أف يقدِّـ الرئيساف اظتشاركاف يف إطار ىذا  ،(إندكنيسيا)

 يفية التعامل مع بنود جدكؿ األعماؿ.البند اقًتاسان إىل األطراؼ عن ك
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 م  جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 3المسائل اإلدارية )البند  -جيم 
( م  جدول األعمال المؤقت للجزء أ) 3)البند  5116عام النظر في عضوية ىيئات بروتوكول مونتريال ل - 1

 التحضيري(
 أعضاء لجنة التنفيذ (أ )

ة يف عضوية صتنة التنفيذ. ككفقان إلجراء عدـ االمتثاؿ الذم اعتمدتو ينظر اجتماع األطراؼ كل سن - ٗ
كتيػنتىخى ي ىذه األطراؼ ظتدة سنتُت طرؼ منها شخصان نتثٌلو.  أطراؼ متتار كلُّ  َُاألطراؼ، تتألف اللجنة من 

وعات اإلقليمية، استنادان إىل مبدأ التوزيع اصتغرايف العادؿ، أم أنو يتم انتخاب طرفُت من كل غتموعة من اجملم
البحر منطقة أمريكا الالتينية ك دكؿ أكركبا الشرقية، ك دكؿ آسيا كاحمليط اعتادئ، ك دكؿ ، ك ةفريقيالدكؿ األكىي 

م بعد أعيد انتخاهب لفًتتُت متواليتُت إذاعمل الاللجنة أكركبا الغربية كدكؿ أخرل. ككتوز ألعضاء دكؿ الكارييب، ك 
 .األكىلانتهاء الفًتة 

 ،كاصتمهورية الدكمينيكية ، كبولندا،كالبوسنة كاعترسك ، كباكستاف،إيطالياللجنة اضتاليوف ىم: كأعضاء ا - َُ
من فًتة عضويتهما الثانية البالغة  ةالثاني السنةلبناف . كستستكمل بولندا ك ، كمايلكلبناف ،ككوبا ،ككندا، كغانا

البوسنة كاعترسك ككوبا ك إيطاليا  من كل  ستستكمل. ك ما، كبالتايل سوؼ يتعُت استبداعتَُِٓسنتُت يف عاـ 
باكستاف كاصتمهورية . أما َُِٔكأعضاء لعاـ ستمر  ستمن مث ؛ ك َُِٓسنتُت يف عاـ فًتة الاألكىل من  ةسنال

مث سوؼ يتعُت  ، كمنَُِٓالسنة الثانية من فًتة السنتُت يف عاـ  فسوؼ تكملمايل كغانا ك  ةالدكمينيكي
 .ك إعادة انتخاهباأاستبداعتا 
، ختتار اللجنة رئيسها كنائ  الرئيس من بُت أعضائها. كتتم عملية االختيار ُّ/ُِكفقان للمقرر ك  - ُُ

كقد  عادة من خالؿ مشاكرات بُت أعضاء اللجنة أثناء اجتماع األطراؼ لضماف استمرارية ىذين اظتنصبُت.
مشركع ، الفرع الثالث UNEP/OzL.Pro.27/3أعٌدت األمانة مشركع مقرر بشأف ىذا البند لتنظر فيو األطراؼ 

 .(/]جيم جيم[ِٕاظتقرر 
 ةناقشنظر يف تعيُت أعضاء جدد للجنة كاظتضي يف مال ،اصتزء التحضَتمأثناء  ،األطراؼ ودٌ تى كقد  - ُِ

 يف اصتزء الرفيع اظتستول. اعتمادهذم قد يتم لا اظتقرَّرمشركع 
 مونتريال أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول ( ب)

سوؼ ينظر اجتماع األطراؼ السابع كالعشركف أيضان يف عضوية اللجنة التنفيذية للصندكؽ اظتتعدد  - ُّ
 ُاألطراؼ. ككفقان الختصاصاهتا، تتأٌلف اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء من األطراؼ العاملة مبوج  الفقرة 

بالنسبة ؼ غَت العاملة مبوج  تلك الفقرة. ك بركتوكوؿ مونًتياؿ كمن سبعة أعضاء من األطرا من ٓمن اظتادة 
من اجملموعات اإلقليمية على  ٓمن اظتادة  ُالعاملة مبوج  الفقرة السبعة توقع اختيار األطراؼ ، يي َُِٔلعاـ ل

ف من دكؿ أمريكا دكؿ آسيا كاحمليط اعتادئ، كعضواالنحو التايل: عضواف من الدكؿ األفريقية، كثالثة أعضاء من 
 الكارييب.البحر كمنطقة الالتينية 
  كل كاسدة من غتموعيت األطراؼ أعضاءىا يف اللجنة التنفيذية كتقدِّـ أشتاءىم إىل األمانة نتخً كتى  - ُْ

ضافة إىل ذلك، تدعو اختصاصات اللجنة التنفيذية إىل انتخاب رئيس كباإللكي يقرىا اجتماع األطراؼ. 
كاألعضاء  ٓمن اظتادة  ُاألطراؼ العاملة مبوج  الفقرة يتناكباف كل عاـ بُت من بُت أعضائها كنائ  للرئيس 

نادا كالواليات اظتتحدة يشغالف منص  الرئيس يغر  كنظران ألف ؽتثِّليٍ األطراؼ غَت العاملة مبوج  تلك الفقرة. 
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 ٓمن اظتادة  ُالعاملة مبوج  الفقرة  يتوٌقع من األطراؼفإنو ، َُِٓكنائ  الرئيس، على التوايل، خالؿ عاـ 
أف ترشِّح  ٓمن اظتادة  ُة العاملة مبوج  الفقر  غَت كيتوٌقع من األطراؼ َُِٔف ترشِّح رئيسان للجنة لسنة أ

 .لرئيسا نائ 
األعضاء اصتدد للجنة  شرين اعتماد مقرر ييًقٌر اختياركسوؼ ييطلى  إىل اجتماع األطراؼ السابع كالع - ُٓ

بشأف ىذه  شركع مقررمكقد أعدت األمانة  .َُِٔلعاـ اللجنة رئيس كنائ   كلتيط علمان باختيار رئيس
 .(/]داؿ داؿ[ِٕقرر اظت، الفرع الثالث، مشركع UNEP/OzL.Pro.27/3) اظتسألة لتنظر فيو األطراؼ

كالنظر اظتعنية اجملموعات  تشاكر فيما بينها ضمن إطاريف الخالؿ اصتزء التحضَتم األطراؼ  ترغ قد ك  - ُٔ
 يفالذم قد يتم اعتماده قرر اظتيف مشركع األطراؼ اظترشحة لألمانة إدراج  كي يتسٌتللجنة   ةاصتديد ةيف التشكيل

 .ضركريةذلك اصتزء اصتزء الرفيع اظتستول، بعد إدخاؿ أم تعديالت يراىا 
 الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية ( ج)

 ٓمن اظتادة  ُلفقرة يقـو اجتماع األطراؼ كل عاـ باختيار ؽتثل من بُت األطراؼ العاملة مبوج  ا - ُٕ
كؽتثل من بُت األطراؼ غَت العاملة مبوج  تلك الفقرة للعمل كرئيسُت مشاركُت للفريق العامل اظتفتوح العضوية 

راوااكا  ا السيد بوؿ كراجنيك )النمسا(، كالسيدة إنتٌ  لشغفقد ، َِ/ِْيف العاـ التايل. ككفقان للمقرر 
كيتوٌقع أف يتخذ اجتماع األطراؼ  .َُِٓلفريق العامل اظتفتوح يف عاـ ل ظتشاركُتمنصيب الرئيسُت اإندكنيسيا( )

كقد أعدت  .َُِٔف مقرران يسٌمي الرئيسُت اظتشاركُت للفريق العامل اظتفتوح العضوية لسنة السابع كالعشرك 
ركع الثالث، مش، الفرع UNEP/OzL.Pro.27/3) األمانة مشركع مقرر بشأف ىذا البند لكي تنظر فيو األطراؼ

 .(/]ىاء ىاء[ِٕقرر اظت
شخصُت نتكن ، كترشيح التشاكر سس  االقتضاءيف كقد يرغ  االجتماع السابع كالعشركف لألطراؼ  - ُٖ
 اصتزء الرفيع اظتستول. يف قد يتم اعتمادهقرر مبعد ذلك يف مشركع اشتيهما إدراج 

)ب( م  جدول  3)البند  بروتوكولال وميزانياتلبروتوكول مونتريال  االستئماني للصندوق المالي التقرير - 5
 األعمال المؤقت للجزء التحضيري(

كثائق اظتيزانية  لي كحتمً  .نظر اجتماع األطراؼ يف التقريرين اظتاليُت كميزانييت بركتوكوؿ مونًتياؿ كل عاـي - ُٗ
 UNEP/OzL.Pro.27/4/Add.1ك UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1ز كالتقرير اظتايل اظتقدمة إىل االجتماع اضتايل الرم

توقع أف تنشئ األطراؼ صتنة للميزانية تنعقد )ب( من جدكؿ األعماؿ اظتؤقت، يي  ّكيف إطار البند على التوايل. 
اعتماده رشتيان ك خالؿ اصتزء التحضَتم للتداكؿ بشأف مشركع مقرر متعلق باظتيزانية كالتوصية بو، كفقان للمقتضى، 

 .(لف ألف[أ/]ِٕالثالث، مشركع اظتقرر الفرع  ،(UNEP/OzL.Pro.27/3 اصتزء الرفيع اظتستول يف
م  جدول األعمال المؤقت  4م  بروتوكول مونتريال )البند  5 ةالمسائل المتصلة باإلعفاءات م  الماد - الد

 للجزء التحضيري(
( م  جدول األعمال المؤقت للجزء أ) 4)البند  5116 تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام - 1

 ري(التحضي
فريق التكنولوجيا كالتقييم  قدـخالؿ االجتماع السادس كالثالثُت للفريق العامل اظتفتوح العضوية،  - َِ

 ستخداـالالستخدامات الضركرية يف إطار اللحصوؿ على إعفاء  الصُتلتعيُت  بشأف تقييمو تقريران االقتصادم 
رابع  كبلغت كمية . َُِٔاظتياه يف عاـ كالشحـو كاعتيدرككربونات يف زيوت رابع كلوريد الكربوف الختبار ال
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التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كصتنة اطتيارات أكصى فريق ، عيُت، كبعد تقييم التطنان  َٕ اظتعينة كلوريد الكربوف
كقدمت على إعفاء. مبوافقة األطراؼ على سصوؿ الكمية نفسها التابعة لو اظتعنية باظتواد الكيميائية التقنية 
بشأف ىذه اظتسألة كعقدت األطراؼ اظتعنية مناقشات غَت رشتية  اتك االجتماع كرقة غرفة اجتماعيف ذلالصُت 

 على ىامش االجتماع.
 /]ألف[ِٕ رراظتقأثناء اصتزء التحضَتم، قد يرغ  الطرفاف يف النظر يف مشركع ك  - ُِ

UNEP/OzL.Pro.27/3) ، )إف أمكن الرفيع اظتستولاصتزء  يفه عتمادالتقدنتو إمكانية كالنظر يف الفرع الثاين. 
)ب( م  جدول األعمال  4)البند  5117و 5116لعامي  الحرجةتعيينات إعفاءات االستخدامات  - 5

 المؤقت للجزء التحضيري(

أفاد فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم، أثناء االجتماع السادس كالثالثُت للفريق العامل اظتفتوح  - ِِ
أربعة تعيينات إلعفاءات االستخدامات اضترجة فيما يتعٌلق بربكميد اظتيثيل مقدمة  العضوية، بأنو تلٌقى كاستعرىض

أسًتاليا ككندا كالواليات اظتتحدة ) من الربكتوكوؿ ٓمن اظتادة  ُمن ثالثة أطراؼ ليست عاملة مبوج  الفقرة 
 ،كالصُت، جنوب أفريقياك ، األرجنتُت) أطراؼ عاملة مبوج  تلك الفقرةأربعة تعيينات من كذتانية  (األمريكية
كنتكن االطالع على تفاصيل التقييم كالتوصيات اظتؤقتة بشأف كل تعيُت منها يف اجملٌلد الثاين من . (كاظتكسيك

 .َُِٓتقرير الفريق عن عاـ 
بُت صتنة اطتيارات التقنية كبعده أثناء اجتماع الفريق العامل اظتفتوح العضوية  كجرت مناقشات ثنائية  - ِّ

األطراؼ القائمة بالتعيُت لتوضيح ما ىي اظتعلومات األخرل الالزمة لتمكُت اللجنة من يثيل ك لربكميد اظت
كتعكف . فك السابع كالعشر  طالع بالتقييم النهائي كصياغة التوصيات النهائية لينظر فيها اجتماع األطراؼضاال

 التعيُت.طالبة طراؼ ظتقدَّمة من األااللجنة يف الوقت الراىن على استعراض اظتعلومات اإلضافية 

كعندما يصبح تقرير التقييم النهائي الذم ييعده الفريق متاسان سوؼ تضعو األمانة على موقع بوابة  - ِْ
 اظتؤدتر كتيدرًج موجزان للتوصيات النهائية يف إضافة عتذه اظتذكرة.

لمؤقت للجزء م  جدول األعمال ا 5بدائل المواد المستنفدة لألوزون )البند بالقضايا المتصلة  - ىاء
 التحضيري(

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المجموعة الكاملة م  بدائل المواد المستنفدة لألوزون  - 1
م  جدول األعمال المؤقت للجزء  )أ( 5)ج(( ))البند  -)أ(  1، الفقرات الفرعية 56/9)المقرر 

 التحضيري(

العمل التابعة لفريق فرقة قدمت العامل اظتفتوح العضوية، كالثالثُت للفريق  يف االجتماع السادس - ِٓ
تناكلت  بدائل اظتواد اظتستنفدة لألكزكف،بشأف ثة دَّ احملعلومات ن اظتالتكنولوجيا كالتقييم االقتصادم تقريرىا ع

الثالث د . كيرد تقرير فرقة العمل يف اجمللٗ/ِٔر قر )ج( من اظت -)أ(  ُتُت الفرعي تُتالفقر اظتسائل اظتدرجة يف 
خالؿ االجتماع السادس . ك َُِٓالصادر يف سزيراف/يونيو  فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادمتقرير من 

قدمت األطراؼ التوجيو ك كالثالثُت، عقدت األطراؼ اظتعنية كفرقة العمل مناقشات غَت رشتية بشأف التقرير. 
األطراؼ يف اجتماعها فيو تنظر ليف تقريرىا النهائي  اتناكعت اظتضي يف العملفرقة اليت يتعُت على بشأف القضايا 

يف اظترفق الثالث من تقرير االجتماع السادس كالثالثُت تناكعتا العناصر اليت ينبغي  كتردالسابع كالعشرين. 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/7 كقد ،) اظترفق األكؿ، دكف حترير رشتي باعتبارىاجرم استنساخها يف ىذه اظتذكرة. 
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درج موجز كسيي  ،ان متاس يصبحمبجرد أف على بوابة اظتؤدتر  عملقة الالتقرير النهائي لفر كترم نشر  سوؼك  - ِٔ
 إضافة عتذه اظتذكرة.يف لو 

، 56/9)المقرر  19/6م  المقرر  9المقدمة م  األطراف ع  تنفيذىا للفقرة  حدَّثةالمعلومات الم - 5
 للجزء التحضيري()ب( م  جدول األعمال المؤقت  5)البند  (،3الفقرة 

أف األمانة ستواصل بلغت األطراؼ بيف اصتلسة السادسة كالثالثُت للفريق العامل اظتفتوح العضوية، أي  - ِٕ
جهودىا ف بشأ ٗ/ِٔمن اظتقرر  ّاستجابة للفقرة موجزىا عن اظتعلومات اظتقدمة من األطراؼ حتديث ك  جتميع

ن استخداـ اظتواد اظتستنفدة لألكزكف مبا يقلل اآلثار على عبغية تعزيز التحوؿ  ،ٔ/ُٗمن اظتقرر  ٗعمالن بالفقرة 
دَّث ػتكترم إصدار جتميع ك  (UNEP/OzL.Pro.27/11) مذكرة األمانةيف دَّث البيئة إىل أدىن درجة. كيرد موجز ػت

مية ، يف كثيقة إعالّ، الفقرة ٓ/ِٓ، كّ، الفقرة ٗ/ِٔ اظتقررين مبوج  ة سىت اآلفيتضمن رتيع التقارير اظتتلقا
 .UNEP/OzL.Pro.27/INF/2بالرمز 
ىل إساجة التجميع كالنظر فيما إذا كانت ىناؾ ك دَّث يف استعراض اظتوجز احملاألطراؼ  قد ترغ ك  - ِٖ

 إجراءات متابعة.
م   6نتائج االجتماع السادس والثالثي  المستأنف الجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية )البند  - واو

 لجزء التحضيري(جدول األعمال المؤقت ل
تعليق على كافق الفريق العامل اظتفتوح العضوية يف اصتلسة العامة اطتتامية الجتماعو السادس كالثالثُت  - ِٗ

االجتماع على أف يستأنف انعقاده قبل اجتماع األطراؼ السابع كالعشرين كأف يقتصر ذلك على مواصلة عملو 
تقرير عن اظتناقشات غَت الرشتية بُت الدكرات ’’: لثالثُتمن جدكؿ أعماؿ االجتماع السادس كا ٕيف إطار البند 

كسيعقد االجتماع السادس كالثالثوف اظتستأنف يف  .‘‘بشأف جدكل كسبل إدارة مركبات الكربوف اعتيدركفلورية
سكومة اإلمارات  تكرمت. كقد َُِٓ/أكتوبر ؿتشرين األك  َّك ِٗديب، اإلمارات العربية اظتتحدة، يومي 

تحدة باستضافة االجتماع باإلضافة إىل استضاف اجتماع األطراؼ السادس كالثالثُت كاالجتماعات العربية اظت
 اظترتبطة بو.

 .ر يف نتائج االجتماع اظتستأنف كتبت يف مسار العمل اظتتوخىكقد ترغ  األطراؼ يف النظ - َّ

ؤقت للجزء م  جدول األعمال الم 7التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال )البند  - زاي
 التحضيري(

من  ِمن اظتادة  َُعمالن بالفقرة  ،أية مقًتسات لتعديل الربكتوكوؿستة أشهر لتقدًن اللقاعدة  امتثاالن  - ُّ
تلٌقت األمانة أربعة اقًتاسات لتعديل  من اتفاقية فيينا، ٗككفقان لإلجراءات اظتنصوص عليها يف الفقرة  ،الربكتوكوؿ

كتسعى االقًتاسات إىل تعديل بركتوكوؿ  .جتماع األطراؼ السابع كالعشركفبركتوكوؿ مونًتياؿ لينظر فيها ا
ـ يف اظتقاـ األكؿ  مونًتياؿ من خالؿ اإلدارة كالتخلُّص التدركتي من مرٌكبات الكربوف اعتيدركفلورية اليت تيستخدى 

كترد  .وؿ مونًتياؿالتخلص التدركتي منها ساليان مبوج  بركتوك لمواد اظتستنفدة لألكزكف اليت كترمكبدائل ل
 االقًتاسات األربعة يف الوثائق التالية:

كندا كاظتكسيك كالواليات قدمتو  تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ مقًتح مذكرة من األمانة بشأف  )أ( 
 ؛(UNEP/OzL.Pro.27/5اظتتحدة األمريكية )
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اعتند قدمتو تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ مقًتح مذكرة من األمانة بشأف  )ب( 
(UNEP/OzL.Pro.27/6)؛ 

كالدكؿ االحتاد األكركيب قدمو تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ مقًتح مذكرة من األمانة بشأف  )ج( 
 ؛(UNEP/OzL.Pro.27/7)األعضاء فيو 
باالك، كجزر سليماف، كجزر  قدمتوبركتوكوؿ مونًتياؿ تعديل مقًتح مذكرة من األمانة بشأف  )د( 

 .(UNEP/OzL.Pro.27/8) ا ، كموريشيوس، ككاليات ميكركنيزيا اظتوسدةمارشاؿ، كساموا، كالفلبُت، ككَتيب
موجز ختطيطي يعرض العناصر الرئيسية للتعديالت األربعة اظتقًتسة هبذه اظتذكرة  يف اظترفق الثاينكيرد  - ِّ

  .أعدتو األمانة لالجتماع السادس كالثالثُت للفريق العامل اظتفتوح العضوية
خالؿ االجتماع السادس  كنوقشت يف جلسة عامة لألسئلة كاألجوبةرضت اقًتاسات التعديل كعي  - ّّ

الفئات التالية: الدعم يف األسئلة كاألجوبة تصنيف كالثالثُت للفريق العامل اظتفتوح العضوية. كلتيسَت اظتناقشة، مت 
فاءة استخداـ الطاقة؛ اظتايل، كنقل التكنولوجيا كسقوؽ اظتلكية الفكرية؛ كالبدائل كاإلعفاءات؛ كالفوائد البيئية كك

كالتآزر بُت اتفاقية األمم اظتتحدة اإلطارية بشأف تغَت اظتناخ كبركتوكوؿ مونًتياؿ، كخطوط األساس لإلنتاج 
كؿ اطتفض التدركتي كخطوط أساس اإلنتاج؛ كاظتسائل اظتتنوعة األخرل. كقد ترغ  األطراؼ اكاالستهالؾ؛ كجد

 يف مواصلة النظر يف اقًتاسات التعديل.

 19/6المسائل المتعلقة بالتخلص التدريجي التام م  مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية )المقرر  - حاء
 م  جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 8(( )البند 14-15)الفقرات 

التخلص التدركتي من اظتتعلقة بعلى تناكؿ بعض اظتسائل  ٔ/ُٗكانت األطراؼ قد كافقت يف اظتقرر  - ّْ
 من اظتقرر: ُْكُّك ُِالنحو اظتبُت يف الفقرات كلورية فلورية على اعتيدرك ت الكربوف مركبا

على معاصتة استماالت اعفاءات االستخدامات الضركرية  ُِاتفقت األطراؼ يف الفقرة  )أ( 
وج  الفقرة بالنسبة لألطراؼ غَت العاملة مب َُِٓظتركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية أك اضتاجة إليها قبل عاـ 

 ؛ٓمن اظتادة  ُبالنسبة لألطراؼ العاملة مبوج  الفقرة  ََِِ، كقبل عاـ ٓمن اظتادة  ُ
 ٓ,َللحاجة إىل نسبة  َُِٓعلى إجراء استعراض يف عاـ  ُّاتفقت األطراؼ، يف الفقرة  )ب( 

لألطراؼ غَت العاملة  من اظتقرر نفسو اليت حتدد خطوات التخفيض ّيف اظتائة للصيانة حبس  ما جاء يف الفقرة 
للحاجة إىل نسبة سنوية متوسطة  َِِٓمن الربكتوكوؿ، كإجراء استعراض يف عاـ  ٓمن اظتادة  ُمبوج  الفقرة 

)د( من اظتقرر نفسو اليت حتدد خطوات خفض مركبات  ْيف اظتائة للصيانة حبس  ما جاء يف الفقرة  ٓ,ِقدرىا 
 ؛من الربكتوكوؿ ٓعاملة مبوج  اظتادة الكربوف اعتيدرككلورية فلورية لألطراؼ ال

على السماح سىت عاـ  ُْتلبية االستياجات احمللية األساسية، اتفقت األطراؼ يف الفقرة ل )ج( 
يف اظتائة، مث النظر بعد  َُمبستويات خط أساس إلنتاج مركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية تصل إىل  ََِِ

 من خفض اإلنتاج لتلبية االستياجات احمللية األساسية. ، يف مزيدَُِٓذلك، كيف موعد أقصاه 

من  اتاجتماعغرفة كرقة  مت تقدًن ،خالؿ االجتماع السادس كالثالثُت للفريق العامل اظتفتوح العضوية - ّٓ
نيابة عن كندا كالواليات اظتتحدة، تتضمن اقًتاسا يقضي بأف ييطل  إىل فريق التكنولوجيا  ، كأيضان سًتالياأجان  

شات اظتقبلة بشأف ىذه االقتصادم إجراء حتليل كتقدًن معلومات إضافية لألطراؼ لتستنَت هبا اظتناق ميلتقيكا
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 ُالفقرة عملية صتمع اظتعلومات من األطراؼ غَت العاملة مبوج   أف يستحدث كذلكك ؛ َُِٔيف عاـ  اظتسألة
يف اجتماع األطراؼ السابع كالعشرين. كيرد  ظتزيد من النظر االقًتاحكافق الفريق العامل على إسالة ك  .ٓاظتادة من 

مشركع ) من النظر من األطراؼ لكي متضع ظتزيد UNEP/OzL.Pro.27/3االقًتاح يف الفرع الثاين من الوثيقة 
 .(/ ]باء[ِٕاظتقرر 

د م  تقارير أفرقة التقييم التي تصدر كل أربع سنوات )البن 5118مجاالت التركيز المحتملة لتقارير عام  - طاء
 م  جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 9

 ةغرفكرقيت  قدـ االحتاد األكركيب خالؿ االجتماع السادس كالثالثُت للفريق العامل اظتفتوح العضوية - ّٔ
عن فريق اليت تصدر  اظتقبلة سنواتالرباعية التقييمات لل احملتملةالًتكيز االت غتاجتماعات: تضمنت إسداقتا 

يق تقييم اآلثار البيئية، كفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم؛ كركزت الورقة األخرل على التقييم العلمي، كفر 
العركض مع التذكَت بطالقات اظتواد اظتستنفدة لألكزكف من عمليات اإلنتاج كفرص اضتد من ىذه اإلطالقات، إ

بُت تركيزات مواد معينة مستنفدة  أفرقة التقييم خالؿ االجتماع السادس كالثالثُت بشأف التباينات اليت قدمتها
يف الغالؼ اصتوم كبُت كميات االستهالؾ كاإلنتاج من تلك اظتواد اليت  يتم قياسها كمالألكزكف كغَتىا من اظتواد  

 بلغ عنها األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ.تي 
لفاصلة بُت الدكرات االحتاد األكركيب يف الفًتة ا ، قرر الفريق العامل أف يقـوكعق  مناقشة االقًتاسُت - ّٕ

ى تلقِّ  اؼ. كفوركالشواغل اليت أعربت عنها األطر يف اضتسباف كل التعليقات  تنقيح االقًتاسُت آخذان على بالعمل 
 ف.ظتالئم لينظر فيها اجتماع األطراؼ السابع كالعشرك سيتم إصدارىا على النحو ا ،قًتاسات اظتنقحةاألمانة اال

يف تعيُت رئيس مشارؾ لفريق التقييم  ماؿ قد ترغ  األطراؼ أيضان كيف إطار ىذا البند من جدكؿ األع - ّٖ
لو أجافوف بعد سنوات عديدة من اطتدمة يف اظتنص . كقد ترغ  األطراؼ -العلمي يف ضوء تقاعد السيد أييت

 يف النظر يف الًتشيح أك الًتشيحات اظتقدمة لشغل اظتنص  كاختيار رئيس مشارؾ جديد.

مشركع اظتقرر ) ،UNEP/OzL.Pro.27/3 الوثيقة يف الفرع الثالث منصلة ذك المشركع اظتقرر  كيرد - ّٗ
 .(/]باء باء[ِٕ

المسائل المتعلقة باالمتثال واالبالغ ع  البيانات: عرض عمل لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال  - ياء
م  جدول  11د لبروتوكول مونتريال والمقررات الموصى بها المحالة م  اللجنة والنظر فيهما )البن

 األعمال المؤقت للجزء التحضيري(

يقـو رئيس صتنة التنفيذ بتقدًن تقرير بشأف مسائل امتثاؿ األطراؼ اليت مت النظر فيها أثناء  سوؼ - َْ
االجتماعُت الرابع كاطتمسُت كاطتامس كاطتمسُت للجنة. فخالؿ االجتماع الرابع كاطتمسُت كافقت صتنة التنفيذ 

، َُِٓتشرين األكؿ/أكتوبر  ِٖ جتماع اطتامس كاطتمسوف فسيعقد يفرين. أما االعي مقر ك على إسالة مشر 
 مباشرة قبل االجتماع السادس كالثالثُت اظتستأنف للفريق العامل اظتفتوح العضوية.

فيها نظر لكي ياجتماعي اللجنة  عنصادرة القررات اظتتوصيات كمشاريع كذلك الكسيقدِّـ الرئيس   - ُْ
 .عتمادىاتوطئة ال ع كالعشريناجتماع األطراؼ الساب
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 م  جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 11مسائل أخرى )البند  - كاف

ىذا البند من جدكؿ األعماؿ يف أم مسائل أخرل أثَتت كقت إقرار  يف إطارسوؼ تنظر األطراؼ،  - ِْ
 جدكؿ األعماؿ.

تشري  الثاني/نوفمبر  5و 4لمستوى )ع اية عامة على بنود جدول األعمال المؤقت للجزء الرفلمح - ثالثاً 
5115) 

 م  جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 1افتتاح الجزء التحضيري )البند  -ألف 

ؾ يـو األ - ّْ تشرين الثاين/نوفمرب  ْربعاء اظتوافق من اظتقرَّر أف ييفتتىح اصتزء التحضَتم من االجتماع اظتشًتى
 يف الساعة العاشرة صباسان. َُِٓ

برنامج األمم المتحدة للبيئة ورئيس االجتماع السادس و  مثلي حكومة اإلمارات العربية المتحدةبيانات م
ال المؤقت للجزء م  جدول األعم)أ( و)ب( و)ج(  1د و والعشري  لألطراف في بروتوكول مونتريال )البن

 الرفيع المستوى(

رنامج األمم اظتتحدة للبيئة كرئيس بك سيديل ببيانات افتتاسية ؽتثلو سكومة اإلمارات العربية اظتتحدة  - ْْ
االجتماع السادس كالعشرين لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ. كيتوقع أف يتوجو اظتدير التنفيذم لربنامج األمم 

 اظتتحدة للبيئة بكلمة لالجتماع.

 م  جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 5المسائل التنظيمية: )البند  -باء 
)أ( م  جدول 5)البند  عضاء مكتب االجتماع السابع والعشري  لألطراف في بروتوكول مونتريالنتخاب أا - 1

 األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

نتخ  االجتماع السابع كالعشركف لألطراؼ رئيسان كثالثة نواب نظاـ الداخلي، يى من ال ُِة مادكفقان لل - ْٓ
البحر الكارييب االجتماع السادس منطقة موعة دكؿ أمريكا الالتينية ك للرئيس كمقرِّران. كقد ترأس ؽتثل طرؼ من غت

كالعشرين لألطراؼ، يف سُت توىل ؽتثل طرؼ من غتموعة دكؿ أكركبا الشرقية العمل كمقرر. كاستنادان إىل التناكب 
كدكؿ اإلقليمي الذم اتفقت عليو األطراؼ، قد تود األطراؼ انتخاب طرؼ من غتموعة دكؿ أكركبا الغربية 

منطقة االجتماع السابع كالعشرين لألطراؼ كأف تنتخ  طرفان من غتموعة دكؿ أمريكا الالتينية ك  لًتؤسأخرل 
البحر الكارييب كمقرر لالجتماع. كقد ترغ  األطراؼ أيضان يف انتخاب ثالثة نواب للرئيس، كاسد من كل من 

 رقية.أكركبا الشدكؿ الدكؿ األفريقية كدكؿ آسيا كاحمليط اعتادئ ك 

قرار جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى م  االجتماع السابع والعشري  لألطراف في بروتوكول إ - 5
 )ب( م  جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(5مونتريال )البند 

 UNEP/OzL.Pro.27/1د جدكؿ األعماؿ اظتؤقت للجزء الرفيع اظتستول يف الفرع الثاين من الوثيقة يرً  - ْٔ
كقد تود األطراؼ أف تعتمد جدكؿ األعماؿ اظتذكور، مبا يف ذلك أم مواد قد  عرض على األطراؼ إلقراره.كسي

 ‘‘.مسائل أخرل’’من جدكؿ األعماؿ  ٖتتفق على إدراجها حتت البند 
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 )ج( م  جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 5)البند  تنظيم العمل - 3

ناقشة البنود اظتدرجة يف جدكؿ ظتخطة عمل لألطراؼ كالعشرين  السابعاع ييتوقع أف يقدـ رئيس االجتم - ْٕ
 األعماؿ.

 ( م  جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(د)5)البند  وثائق تفويض الممثلي  - 4

من النظاـ الداخلي الجتماعات األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ، تقٌدـ كثائق تفويض  ُٖكفقان للمادة  - ْٖ
ساعة  ِْألطراؼ اضتاضرة ألم من ىذه االجتماعات إىل األمُت التنفيذم لالجتماع يف موعد أقصاه ؽتثلي ا

وثائق التفويض اظتوقٌعة سس  األصوؿ ببعد افتتاح االجتماع إف أمكن. كلتيىث اظتمثلوف على سضور االجتماع 
من النظاـ الداخلي، يفحص  ُٗكتقدنتها إىل األمانة يف أقرب كقت ؽتكن بعد بدء االجتماع. ككفقان للمادة 

 أعضاء مكت  االجتماع الوثائق كيقٌدموف تقريرىم عنها إىل األطراؼ.

صدر كل أربع سنوات والمسائل التي ت 5114ات عام لتقييمتجميعهم عروض أفرقة التقييم بشأن  -جيم 
 م  جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 3الناشئة )البند 

من التقييمات اليت  َُِْلتقييم  جتميعان ند من جدكؿ األعماؿ، تقدِّـ أفرقة التقييم يف إطار ىذا الب - ْٗ
ريرىا تقافرادل . كقد نشرت األفرقة ُّ/ِّمن بركتوكوؿ مونًتياؿ كاظتقرر  ٔجتريها كل أربع سنوات كفقان للمادة 

نشر التقرير أف يي مرب. كيتوقع يف أيلوؿ/سبتي التجميعتقريرىا  كيتوقع أف تستكمل َُِٓمطلع عاـ يف  التقييمية
كىي االتفاقية لذكرل الثالثُت التفاقية فيينا ضتماية طبقة األكزكف، ل إسياءن   إلكًتكين يٌ شكل كتيف ي التجميع
ؿ اظتعلومات. كستدرج الرسائل الرئيسية للتقرير دالعلـو كتبايف اليت ركزت على التعاكف بُت األمم  يةطار اإل

 اظتذكرة. التوليفي يف إضافة عتذه
ع  أعمال اللجنة مونتريال  بروتوكوللتنفيذ متعدد األطراف الرئيس اللجنة التنفيذية للصندوق  م عرض  -دال 

م  جدول األعمال  4)البند  متعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوقال، وأمانة الصندوق التنفيذية
 المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

من جدكؿ األعماؿ، تقريران  ْ البنديف إطار فيذية للصندكؽ اظتتعدد األطراؼ، سيقدِّـ رئيس اللجنة التن - َٓ
اضطلعت رئيسية اليت اختذهتا اللجنة كاألعماؿ اليت ال تالقرارا على يسلط الضوء تعٌده اللجنة التنفيذية لألطراؼ

أنظر ) كالعشرين االجتماع السادسؽ اظتتعدد األطراؼ كالوكاالت اظتنفذة للصندكؽ منذ هبا أمانة الصندك 
UNEP/OzL.Pro.27/10 كUNEP/OzL.Pro.WG.1/36/2/Add.1ُٗك ُٖ ، الفقرتاف.) 

م  جدول األعمال المؤقت  5بيانات م  رؤساء الوفود ومناقشة بشأن المواضيع األساسية )البند  -ىاء 
 للجزء الرفيع المستوى(

جرت ، َُِْثُت اظتعقود يف عاـ السادس كالثالاألطراؼ اجتماع خالؿ اصتزء الرفيع اظتستول من   - ُٓ
يف سياؽ بركتوكوؿ  حتٌدياتاظتسائل اليت تشكل دقيقة بشأف  َٗكزارية سوؿ مائدة مستديرة ظتدة  مناقشة
الضوء على التحديات  اظتناقشاتكسلطت  البلداف خالؿ العقد اظتقبل.اليت يتعُتَّ أف تتصٌدل عتا ك  مونًتياؿ
 ٓلبند كيف إطار ا .اضتوار اظتفتوح بُت األطراؼمزيد من إجراء زة على ، ػتفِّ عتااظتختلفة لتناك اظتنظورات ة ك الرئيسي

اظتناقشة دكر موضوع كسي .دة مستديرة كزارية ثانية بالشكل نفسوئاممناقشات من جدكؿ األعماؿ كترم عقد 
مركبات الكربوف ة البلداف على إدار  مونًتياؿ كآلياتو أف تساعدظتؤسسات بركتوكوؿ هبا نتكن اليت كيفية سوؿ ال

يانات قصَتة عن اظتوضوع. دالء ببللمشاركة كلإل ة عدد من الوزراء من رتيع أؿتاء العاملو . كجترم دعاعتيدركفلورية
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يديرىا منسق. كيف هناية اظتناقشة اصتمهور ك  أيضان  ياناهتم ستجرم مناقشة تفاعلية يشارؾ فيهادالء ببكبعد اإل
 .اليت أثَتت نقاطعن أىم ال ـ اظتقرر موجزان سيقدِّ 
منذ اليـو رؤساء الوفود لإلدالء ببيانات. ك ظتائدة اظتستديرة الوزارية، سيدعى مناقشات اب اعقيف أك  - ِٓ

األكؿ للجزء التحضَتم لالجتماع، ستبدأ األمانة يف قبوؿ طلبات اإلدالء بالكلمات كجتميع قائمة اظتتكلمُت 
، للتحدث لكل من يريدكف الكالـود، كضماف إتاسة الفرصة كبغية إنصاؼ رتيع الوف .استنادان إىل تلك الطلبات

دَّد اظتدةسيكوف  بأربع أك ستس دقائق.  هبا لكل رئيس كفد إللقاء كلمتواظتسموح  من األقتية مبكاف أف حتي
كستلقى كلمات رؤساء الوفود بناءن على الًتتي  الذم كردت فيو طلباهتم للكلمة، على أف يكوف مفهومان أف 

 عطوف أكلوية.الوزراء ي
اعتمادىا م  جانب تقرير الرئيسي  المشاركي  للجزء التحضيري والنظر في المقررات الموصى ب -واو 

م  جدول األعمال المؤقت  6لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند  االجتماع السابع والعشري 
 للجزء الرفيع المستوى(

تقدًن تقرير إىل من جدكؿ األعماؿ،  ٔالبند طار يف إسيدعى الرئيساف اظتشاركاف للجزء التحضَتم،  - ّٓ
، إىل األطراؼ عن التقدُّـ احملرز يف التوصُّل إىل توافق آراء بشأف اظتسائل اظتوضوعية اظتدرجة على جدكؿ األعماؿ

 مبا يف ذلك مشاريع اظتقررات اليت يتعُت النظر فيها العتمادىا خالؿ اصتزء الرفيع اظتستول.
م   7والعشري  لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند  الثام نعقاد كل م  االجتماع موعد ومكان ا -زاي 

 جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

كذلك ، كيغايلكالعشرين لألطراؼ يف  ثامن ، قررت األطراؼ عقد االجتماع الِِ/ِٔمالن باظتقرر ع - ْٓ
اليت ىي األطراؼ يف التأكيد على أف كيغايل رغ  االجتماع. كقد تىذا ستضاف اعرض سكومة ركاندا بقبوؿ 
 مشركع اظتقرر ذك الصلة ردمكاف االجتماع الثامن كالعشرين باعتماد مقرر جديد بشأف ىذه اظتسألة. كيستكوف 

 .(/]كاك كاك[ِٕاظتقرر مشركع ) UNEP/OsL.Pro.27/3يف الفرع الثالث من الوثيقة 
 مال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(م  جدول األع 8)البند  مسائل أخرى -حاء 

 )ب( ِعلى إدراجها يف جدكؿ األعماؿ مبوج  البند يػيتَّفق سيتم تناكؿ أم مسائل موضوعية إضافية  - ٓٓ
 من جدكؿ األعماؿ. ٖالبند يف إطار ، ‘‘إقرار جدكؿ األعماؿ’’ ،من جدكؿ األعماؿ

م  جدول األعمال  9وكول مونتريال )البند اعتماد مقررات االجتماع السابع والعشري  لألطراف في بروت -طاء 
 المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

 .لألطراؼ السابع كالعشرين عا مقررات االجتممن جدكؿ األعماؿ  ٗاؼ يف إطار البند ر طعتمد األست - ٔٓ
 م  جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 11اعتماد التقرير )البند  -ياء 

لألطراؼ  تقرير االجتماع السابع كالعشرين عماؿمن جدكؿ األ َُ ستعتمد األطراؼ يف إطار البند - ٕٓ
 .يف بركتوكوؿ مونًتياؿ
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 م  جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 11)البند  اختتام االجتماع –كاف 

 مساءمن يف السادسة ألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ السابع كالعشركف ل جتماعااليتوقع أف متتتم  - ٖٓ
 .َُِٓتشرين الثاين/نوفمرب  ٓاطتميس 

 توجيو انتباه األطراف إليهااألمانة ود المسائل التي ت - رابعاً 
 موازنة الكربون - ألف

حتديد  َت اظتناخ يفتغية بشأف طار مم اظتتحدة اإلمع أمانة اتفاقية األ مانةاأل تعاكنت ،َُِْيف عاـ  - ٗٓ
النبعاثات موازنة اك  َُِْيف  ياؿ اظتنعقدةت الرئيسية التفاقية فيينا كبركتوكوؿ مونًت لالجتماعاالبصمة الكربونية 

اظتصممة الذم نتوؿ اظتشاريع كالربامج التكيف من صندكؽ  طتفض االنبعاثاتمعتمدة كسدات  جة بشراءاظتنتى 
من  طنان  ّٖٓ,ُما يكافئ نة مااألاشًتت ك مع اآلثار السلبية لتغَت اظتناخ. النامية على التكيف  ظتساعدة البلداف

انبعاثات لتعويض عن لدكالر )بسب  اـتفاض سعر الكربوف يف ذلك الوقت(  َِِبسعر  ثاين أكسيد الكربوف
 بالسفر إىل االجتماعات كالعمليات ذات الصلة.اظترتبطة  االستباس اضترارمغازات 

لقياس البصمة الكربونية لكافة ختطط  كما ،ناخياظتياد اضت حتقيق كتواصل أمانة األكزكف السعي إىل - َٔ
ت انبعاثات غازا، كمعاكضة َُِٓيف  اجتماعات بركتوكوؿ مونًتياؿ، مبا يف ذلك اجتماعات أفرقة التقييم

ابتكرهتا منظمة  نًتنتتم استخداـ ساسبة كربوف متاسة على شبكة اإلاظترتبطة بذلك. كسي االستباس اضترارم
أخذ  بعد آخر اجتماع يف السنة كست ات. كستجرل العمليات اضتسابيةالدكيل ضتساب االنبعاثاظتدين َتاف الط

 .البصمة الكربونية لعمليات اظترافقاالنبعاثات احمللية ك  كذلك يف اضتسباف
 العالقة بي  برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئة المتعددة األطراف -باء 

كاظتعلومات اظتقدمة لالطالع عليها يف مؤدتر األطراؼ  للمناقشةيف مذكرة األمانة عن اظتسائل اظتطركسة  - ُٔ
يف بركتوكوؿ مونًتياؿ  يف اتفاقية فيينا يف اجتماعو العاشر كاالجتماع السادس كالعشرين لألطراؼ

(UNEP/OzL.Conv.10/2-UNEP/OzL.Pro.26/2)،  أمانة برنامج أبلغت األمانة عن اصتهود اليت تبذعتا ساليان 
ء اجما لتعزيز عالقتها. كك ات البيئية اظتتعددة األطراؼ اليت يديرىا الربنامجقاتفالكأمانات اة األمم اظتتحدة للبيئ
ضم ؽتثلُت عن ت َُِْ يف شباط/فرباير ملعقة بإنشاء فر  جديدان  منعطفان  فإف ىذا اصتهد أخذ ،يف تلك اظتذكرة

لربنامج ذات الصلة يف أمانة ا كاظتكات أمانات االتفاقيات اليت يديرىا الربنامج، مبا يف ذلك أمانة األكزكف، 
كاالتفاقات األمم اظتتحدة للبيئة برنامج دارية كالتعاكف الربناغتي بُت حتسُت فعالية كل من التدابَت اإل لتناكؿ سبل

 البيئة اظتتعددة األطراؼ اليت يديرىا الربنامج.

ار ر الق َُِْسزيراف/يونيو َتكيب يف ن األكىل اظتعقودة يف دكرهتاتحدة للبيئة يف األمم اظت اعتمدت رتعيةك  - ِٔ
الذم رسبت فيو  ،ة اظتتعددة األطراؼياالتفاقات البيئك  أف العالقة بُت برنامج األمم اظتتحدة للبيئةبش ُِ/ُ

كطلبت إىل اظتدير التنفيذم ة عمل قإنشاء فر اظتتمثلة يف ختذىا اظتدير التنفيذم للربنامج اصتمعية باطتطوة اليت ا
هبدؼ عرض ىذه للربنامج،  إىل الدكرة اظتقبلة للجنة اظتفتوسة العضوية للممثلُت الدائمُتائي تقدًن تقرير هن

أف يقدـ معلومات عن  اظتدير التنفيذم يف اظتقرر نفسو إىل . كطل  أيضان اظتسألة على رتعية األمم اظتتحدة للبيئة
رزه فرقة العمل كالفريقاف العامالف التابعاف عتا إ يف االتفاقات ىل مؤدترات كاجتماعات األطراؼ التقدـ الذم حتي

 اليت ستيعقد يف الفًتة اليت تسبق انعقاد الدكرة الثانية صتمعية األمم اظتتحدة للبيئة.اظتتعددة األطراؼ 
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مع مسؤكيل أمانات االتفاقيات اليت  تشاكريان  اجتماعان األمم اظتتحدة للبيئة لربنامج كعقد اظتدير التنفيذم  - ّٔ
مشركع التقرير النهائي عن التقدـ احملرز كالنظر يف  الستعراض َُِٓ/يونيو فسزيرا ُٗمج يـو يديرىا الربنا

دارية كالتعاكف الربناغتي. كسيتم بذؿ مزيد بشأف التدابَت اإل عتا كالفريقُت العاملُت التابعُتتوصيات فرقة العمل ك 
تحسُت فعالية يد اظتدل لتوصياتو اظتتعلقة بالبعلتنفيذ لمن اصتهود لصقل تقرير فرقة العمل ككضع آلية مناسبة 

عمل ، يسًتشد فيو بدـ اظتدير التنفيذم تقريران تفاقات اظتتعددة األطراؼ. كسيقالتعاكف بُت الربنامج كأمانات اال
 .َُِٔا الثانية اليت ستعقد يف نَتكيب يف أيار/مايو هتدكر  األمم اظتتحدة للبيئة يففرقة العمل، لتنظر فيو رتعية 

 األىداف اإلنمائية لأللفية -جيم 

سنوات اطتمس عشرة اظتاضية سعى العامل إىل حتقيق األىداؼ اإلفتائية لأللفية. كمت لعلى مدل ا - ْٔ
ستهالؾ اظتواد ا’’استخداـ مؤشرات من قطاعات عديدة لرصد التقدـ احملرز صوب حتقيق ىذه األىداؼ. ككاف 

إدماج مبادئ التنمية اظتستدامة يف السياسات كالربامج ’’ أسد اظتؤشرات لرصد التقدـ يف ‘‘فدة لألكزكفاظتستن
عاـ . ك ‘‘االستدامة البيئية’’ إطار ىداؼ يفالذم كاف إسدل غايات األ ‘‘القطرية كاؿتسار فقداف اظتوارد البيئية

 يران تقد َُِٓفتائية لعاـ ىداؼ اإلتقرير األفتائية لأللفية. كيقدـ اإل خَتة لرصد األىداؼالسنة األ ىو َُِٓ
  .َََِمي ؿتو حتقيق األىداؼ منذ اعتمادىا عاـ يللتقدـ احملرز على الصعيدين العاظتي كاإلقل هنائيان 
لبس فيو صتهد  ال ؾتاسان ’’يف بركتوكوؿ مونًتياؿ بوصفها  ؼاألطراكقد أقرَّ التقرير باصتهود اليت بذلتها  - ٓٔ

السياسات الوطنية كإقامة يف اظتستدامة  يف كل من إدماج مبادئ التنمية إؾتازاتو ’’يعكس  ‘‘سكومي دكيل
، سوؼ َُِٓمن عاـ  (. كاعتباران ْٓ، ص َُِٓتقرير األىداؼ اإلفتائية لعاـ ) ‘‘راكات عاظتية للتنميةش

من أىداؼ التنمية اظتستدامة  تتضمن غتموعة اليت َُِٓ عاـ خطة التنمية ظتا بعد تنتقل اضتكومات إىل
 يد اإلعداد.بإطار للمؤشرات ال يزاؿ ق ةمشفوع

 أىداف التنمية المستدامة -دال 

لداف العامل تعمل على إعداد ، أخذت بَُِٓ اإلفتائية لأللفية تنتهي بنهاية عاـاألىداؼ  ألف نظران  - ٔٔ
ؿ ايصاحل األجكزتاية الكوك  ل سياة الناسمرار يف حتسُت هتدؼ إىل االست َُِٓعاـ ظتا بعد لتنمية خطة ل

، اليت تتضمن غتموعة َُِٓعضاء يف األمم اظتتحدة خطة التنمية ظتا بعد الدكؿ األتعتمد توقع أف القادمة. كيي 
إىل  ِٓمن يف الفًتة عقد يف نيويورؾ من أىداؼ التنمية اظتستدامة تنطوم بدكرىا على غايات، خالؿ قمة ستي 

ه العملية من دة للبيئة، يف ىذاألمانة، من خالؿ برنامج األمم اظتتح كتساىم (ُ).َُِٓأيلوؿ/سبتمرب  ِٕ
 ىداؼ كالغايات اظترتبطة هبا.لرصد تلك األ عاظتية ؤشراتو للمساعدة يف إعداد إطار ظت خالؿ تقدًن مدخالت

بعرض  ، الذم مت إنشاؤه،مبؤشرات أىداؼ التنمية اظتستدامةفريق اطترباء اظتشًتؾ بُت الوكاالت اظتعٍت  كسييقـو
كي   َُِٔدة يف آذار/مارس ربعُت للجنة اإلسصائية لألمم اظتتحكاألالدكرة السابعة  اظتؤشرات العاظتية أماـ إطار

للبيئة يف ىذا الشأف كستقدـ معلومات  ةاظتتحدمانة العمل مع برنامج األمم كتعتمده. كستواصل األ تستعرضو
 لألطراؼ كفق ذلك. دَّثة ػت

 5115أيلول/سبتمبر  16في  وزون، واليوم الدولي لأل5115ن التفاقية فيينا في و الذكرى السنوية الثالث -ىاء 
آذار/مارس  ِِاعتماد اتفاقية فيينا اظتوقعة يف فيينا يف على مركر ثالثُت عامان  َُِٓيصادؼ عاـ  - ٕٔ

لزيادة الوعي  تنظم أمانة األكزكف زتلة رقمية ذكية ،إسياء الذكرل السنوية الثالثُتككجزء من أنشطة  .ُٖٓٗ
                                                           

(ُ)  http://sustainabledevelopment.un.org/post2015. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
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سشد الدعم ظتواجهة التحديات اضتالية تفاقية فيينا كبركتوكوؿ مونًتياؿ ك بشأف اإلؾتازات العديدة اليت سققتها ا
 .كاظتستقبلية لضماف استمرار زتاية طبقة األكزكف كاظتناخ

 ،من قبيل أغنية عن األكزكف متحركة ان ، كرسومفيديوفالـ أكنشرىا كضعها كتشمل اظتنتجات اليت كترم  - ٖٔ
كسائط تستخدـ كرسائل  ملصقات،ك  للغالؼ اصتوم كطبقة األكزكف، عادكثالثية األب تفاعلية ثنائية فتاذج دتثيليةك 

أخرل، تقدـ للجمهور معلومات سهلة منافذ ألمانة األكزكف ك  الشبكياظتوقع عرب  التواصل االجتماعي
قابلة للتحميل على موقع النتجات ىذه اظت ىالفهم عن زتاية طبقة األكزكف. كنتكن االطالع علك  االستخداـ
  (.http://ozone.unep.org/en/precious-ozone)األمانة 
كموضوع االستفاؿ بالذكرل السنوية الثالثُت التفاقية فيينا، كباليـو الدكيل لألكزكف عتذه السنة، ىو  - ٗٔ
، الذم لتتفي باصتهود اصتماعية لألطراؼ يف اتفاقية فيينا كبركتوكوؿ ‘‘ثالثوف عامان من مداكاة األكزكف معان ’’

كىذا اظتوضوع يدعمو الشعار القائل بأف  على مدل العقود الثالثة اظتاضية. اية طبقة األكزكفمونًتياؿ يف زت
الذم يربز أقتية طبقة األكزكف يف زتاية اضتياة ‘‘ األكزكف: ىو اضتائل الوسيد بينك كبُت األشعة فوؽ البنفسجية’’

يف السنوات السابقة،  رار ما سدثعلى غك  على األرض من اآلثار الضارة لألشعة فوؽ البنفسجية من الشمس.
إىل  ،سيجرم تبادؿ رسالة األمُت العاـ لألمم اظتتحدة مبناسبة يـو األكزكف قبل ىذا اليـو لتنشر على نطاؽ أكسع

 فيديو للمدير التنفيذم لربنامج األمم اظتتحدة للبيئة.جان  

أربعة بلداف ا العاـ ىذ يت بوللبلداف النامية، سظ ػتدكدان  ان مالي انة دعمان كمرة أخرل، قدمت األم - َٕ
. ية)كولومبيا، كرتهورية الدكمينيك ، كغامبيا، كناميبيا( للمساقتة يف تنظيم أنشطتها الوطنية لالستفاؿ باليـو

 :الرابط كنتكن االطالع على خطط األطراؼ لالستفاؿ باليـو العاظتي ألكزكف على

http://ozone.unep.org/en/30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015، 
 تقاريرىا عن االستفاالت لنشرىا على موقع أمانة األكزكف.على تبادؿ طراؼ األتيشٌجع ك 

 األمانة بعثات -واو 

كاظتقرر أف تضطلع هبا قبل  َُِٓاليت قامت هبا األمانة منذ سزيراف/يونيو  لبعثاتبا دناه قائمةترد أ - ُٕ
بقصد تعزيز التعاكف كأكجو التآزر مع احملافل هناية العاـ. كبالنسبة للعديد من االجتماعات، شاركت األمانة 
عمالن مبقررات قة األكزكف، قتية ضتماية طباألخرل، كلإلسهاـ يف أنشطتها كرصد ىذه األنشطة ذات األ

 .األطراؼ
اظتتحدة ، كاشنطن العاصمة، الواليات ةالعاظتي لبيئةامرفق جمللس  االجتماع الثامن كاألربعوف ( أ)
 ؛َُِٓيو نو سزيراف/ي ْ-ِاألمريكية، 
 ُٔاجتماع ثنائي مع أمانة اتفاقية األمم اظتتحدة اإلطارية لتغَت اظتناخ، بوف، أظتانيا،  ( ب)
 ؛َُِٓسزيراف/يونيو 
اجتماع إدارة االتفاقات البيئية اظتتعددة األطراؼ التابعة لربنامج األمم اظتتحدة للبيئة، فيينا،  ( ج)

 ؛َُِٓسزيراف/يونيو  ُٗ
 متلوث اصتو الالقانوف لتنظيم ’’: مونتيفيديوقانوف البيئة يف إطار برنامج دراسية عن سلقة  ( د)
 ؛َُِٓو سزيراف/يوني ِْ-ِّ، أكساكا، الياباف، ‘‘جو األرض كزتاية

http://ozone.unep.org/en/30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015
http://ozone.unep.org/en/30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015
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)برنامج  يقانوف البيئلض الدكرم لراعبع للتنمية كاالستاظتدة للربنامج الرامنتصف اض ر عاست ( ق)
 ؛َُِٓأيلوؿ/سبتمرب  ُُ-ٕ، مونتيفيديوالرابع(،  مونتيفيديو
التفاقية االستفاؿ بذكرل اليـو العاظتي للمحافظة على طبقة األكزكف مبناسبة الذكرل الثالثُت  ( ك)

 ؛ َُِٓأيلوؿ/سبتمرب  ُٕ، كمدينة الكويت، َُِٓأيلوؿ/سبتمرب  ُٔك ُٓفيينا، بيجُت، 

باالتفاقات البيئية  االجتماع السادس للجنة التوجيهية اظتعنية بإدارة اظتعلومات كاظتعارؼ اظتتعلقة ( ز)
 ؛َُِٓأيلوؿ/سبتمرب  ُٕ-ُٓطراؼ، جنيف، اظتتعددة األ
غذية التابعة للربظتاف العامة كاأل حةالصلدعوة من اللجنة اظتعنية بسالمة  عرض كمناقشة تبعان  ( ح)
 ؛َُِٓأيلوؿ/سبتمرب  ِّنًتياؿ، برككسل، اظتسائل ذات الصلة بربكتوكوؿ مو  عن األكركيب

 ِٗجي، احمليط اعتادئ اصتزرية، نادم، فياجتماع شبكة مسؤكيل األكزكف يف بلداف  ( ط)
 ؛َُِٓتشرين األكؿ/أكتوبر  ُأيلوؿ/سبتمرب إىل 

مدينة  ،البحر الكارييبمنطقة يف أمريكا الالتينية ك   األكزكفمسؤكيلجتماع مشًتؾ لشبكة ا ( م)
 ؛َُِٓأكتوبر /تشرين األكؿ ٕ-ٓبنما، 

عتادئ، ي مشًتؾ لشبكة مسؤكيل األكزكف يف جنوب شرؽ آسيا كاحمليط ااضيعاجتماع مو  ( ؾ)
 ؛َُِٓكتوبر أتشرين األكؿ/ ٕ-ٓبانكوؾ، 
كاجتماعات شبكة  أفريقيان  بلدان  ْٓ ػػػلػللمسؤكلُت الوطنيُت لألكزكف ة اظتشًتكالشبكة ع ا اجتم ( ؿ)

 .َُِٓتشرين األكؿ/أكتوبر  ُٔ-ُِالبلداف الناطقة بالفرنسية كالبلداف الناطقة باإلؾتليزية بالتوازم، داكار، 
 جاءت مشاركة )د( ك)ق( أعاله(، ُٕ)أنظر الفقرة  مونتيفيديو اظتتعلقة بربنامج كيف سالة البعثات - ِٕ

غَته من االتفاقات البيئية  إىل جن  مع جنبان  ة الكبَتة لربكتوكوؿ مونًتياؿ،اظتساقت رازتوضيح كإباألمانة من أجل 
يف اظتتصل هبا،  تغَت اظتناخ كبركتوكوؿ كيوتوبشأف طارية مم اظتتحدة اإل سيما اتفاقية األاظتتعددة األطراؼ، ال

متثاؿ لو كترم كتوكوؿ مونًتياؿ كاال. فالعديد من اظتبادم كاآلليات اظتطبقة يف تنفيذ بر ماصتو  الغالؼ زتاية
ربكتوكوؿ لغَت اظتسبوؽ نجاح التها يف ظتساقت نظران ألطراؼ األخرل  ات البيئية اظتتعددةاستنساخها يف االتفاق

 مونًتياؿ يف حتقيق أىدافو.
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 المرفق األول

 56/9تقرير فرقة العمل المعنية بالمقرر  :اعتبارات م  أجل تحديث التقرير

العضوية اظتخصص  ، قهدِّـ تقرير لالجتماع السادس كالثالثُت للفريق العامل اظتفتوحٗ/ِٔر كفقان للمقر 
للزئبق، كسييقدَّـ تقرير ػتدَّث الجتماع األطراؼ السابع كالعشرين يتناكؿ اظتعلومات اليت طلبتها األطراؼ يف ذلك 

 اظتقرر.
ة من اظتفاكضات غَت الرشتية عيًقدت كقيدِّمت دكاعي التحديثات كتابة كنيوًقشت مع األطراؼ يف جلس

مع  ٗ/ِٔأثناء كقت الغداء يـو األربعاء. كناقش أعضاء فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم اظتعٍت باظتقرر 
األطراؼ اظتعنية إمكانية إؾتاز التحديثات احملتملة مع األخذ يف اضتسباف التحديث اظتطلوب إؾتازه يف إطار اظتقرر 

حملدد إلدتاـ التقرير احملدَّث الذم لتل يف أكائل أيلوؿ/سبتمرب بغية التقيد باظتوعد األقصى لتقدًن كاألجل ا ٗ/ِٔ
 الوثائق الجتماع األطراؼ السابع كالعشرين. كنتكن إكتاز ىذه االعتبارات على النحو التايل:

 التصورات
يحان تامان ييبتغى منو أف بوجو عاـ، ينبغي أف تيوضَّح رتيع االفًتاضات الواردة يف التصورات توض - ُ

سِّد اضتقيقة، أك إف   تكوف األطراؼ على علم تاـ بالطريقة اظتتبعة يف إعداد التصورات كإىل أم مدل نتكن أف جتي
يف الطل  على  -أك تأثَت البارامًتات اظتتغَتة  -كاف الغرض الرئيسي منها ىو إبانة تأثَت بعض البارامًتات 

 .ََِّ-ََُِة عالية القدرة على إسداث االسًتار العاظتي خالؿ الفًتة مركبات الكربوف اعتيدركفلوري
على إسداث  ََّييعدُّ تقدًن مزيد من اإليضاسات لألسباب اليت دعت الختيار القدرة  - ِ

 االسًتار العاظتي من أبرز اظتتطلبات. كينطبق ذلك أيضان على البارامًتات األخرل كاألسباب اليت تربر اختيارىا.
 ٔدراسة فًتات حتوؿ أطوؿ )تعترب الفًتة البالغة  ٓألطراؼ العاملة مبوج  اظتادة طل  أسد ا - ّ

كحتويل نس  مئوية ػتددة فقط من  َِِٓأك  ََِِسنوات شديدة القصر(، بدء عملية التحوؿ بعد عاـ 
قليل. أك بعده ب ََِِمعدات التصنيع النعداـ الدالئل اليت تيثبت أف البدائل ستكوف متاسة دتامان يف عاـ 
البدائل يف السوؽ قبل  ِلوسظ كجود تفاكت بُت الوقت الذم تعتمد فيو األطراؼ العاملة مبوج  اظتادة 

سنوات. كييقًتح  َُ؛ كينبغي أف يكوف ىذا التفاكت ؿتو ٓسدكث التحوؿ يف البلداف العاملة مبوج  اظتادة 
 إجراء اختبار للحساسية.

أمران ضركريان،  ،مثالن  ََِٓ، سىت عاـ ََِّ عاـ يعترب كضع فًتة زمنية أطوؿ من الفًتة سىت - ْ
سيما إذا نيًظر يف فًتات حتوؿ أطوؿ. كيتعلق ذلك أيضان بأف بعض مقًتسات التعديل تقًتح جداكؿ زمنية  ال

 كثَتان.  ََِّتتجاكز عاـ 
إجراء دراسة منفصلة للتقرير احملدَّث  يساعد يف استجالء األمرو قد كأشار أسد األطراؼ إىل أن - ٓ

دد القطاعات اضترجة اليت ينبغي إجراء االنتقاؿ فيها للوفاء بالتزاـ بتخفيض ػتدد يف سنة بعينها.  حتي
نتائج كثَتة للبلداف العاملة مبوج   ٗ/ِٔيف اضتاالت اليت ييظًهر فيها التقرير اظتتعلق باظتقرر  - ٔ
)كىو اقًتاح كاف قد  ضركريان  ٓ  اظتادة ، ييعدُّ توسيع نطاؽ مواد التصور لتشمل البلداف غَت العاملة مبوجٓاظتادة 

(. كقيدِّـ استفسار عمَّا إذا كاف قد نيًظر يف تفاعالت السوؽ اظتتعلقة ٗ/ِٔمباشرة بعد عرض اظتقرر  قيدِّـ فعالن 
 باظتعدات )الصادرات، الواردات( كإف كانت اإلجابة بالنفي، فهل نتكن االستقصاء عن ذلك للتقرير احملدث.
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 التكاليف
أف تكوف سسابات التكاليف لغَت قطاعات التربيد كتكييف اعتواء كاإلنتاج أكثر كضوسان،  ينبغي - ٕ

مع مراعاة قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة، مثل القرارات اظتتعلقة مبرسلة التمويل الثانية طتطة إدارة التخلص 
ة. كلذلك صلة أيضان بتكاليف البدائل التدركتي من مركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية، كاظتشاريع النموذجي

 اظتعركضة يف السوؽ كتلك اليت مل تيعرض بعد.
كينبغي أيضان حتليل التكاليف استنادان إىل بدء التحوؿ كطوؿ الفًتة اليت يستغرقها. كمن  - ٖ

 . ََِٓاظتستح  أيضان إجراء تقديرات عاظتية للتكاليف كالفوائد سىت عاـ 
 التربيد/تكييف اعتواء بطريقة أكضح.ب غَت اظتتعلقةتكاليف الض كقيدِّـ طل  يدعو إىل أف تيعر  - ٗ

 ظروف الحرارة المحيطة العالية
ييستح  إجراء حتليل أكثر دقة ككضع بارامًتات أدؽ لتعريف البلد أك اظتنطقة ذات اضترارة  - َُ
 احمليطة العالية.
عالية، كاستهالؾ كذكر طرؼ آخر دراسة البدائل للبلداف أك اظتناطق ذات اضترارة احمليطة ال - ُُ

 مركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية سس  القطاع يف ىذه البلداف/اظتناطق ككذلك اظتعدات اظتستخدمة.
ينبغي تسجيل بيانات اختبارات اظتشاريع، إذا اكتملت، كحتليلها إف أمكن ذلك. غَت أف أداء  - ُِ

 للبدائل على مدل دكرة اضتياة. ؼتتلف البدائل سيكوف مهمان، كاألىم من ذلك تقييم األداء اظتناخي
 البدائل

ينبغي توخي مزيد من الوضوح يف تبياف سالة ؼتتلف البدائل كأسواقها، السيما البدائل السبعُت  - ُّ
 اظتذكورة. كشددت عدة أطراؼ على أقتية توسيع اظتعلومات عن اظتعايَت اإلقليمية كالدكلية يف التقرير احملدَّث.
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 الثاني المرفق

الشمالية( والهند لمقترحات تعديالت تتعلق بمركبات الكربون الهيدروفلورية مقدمة م  كندا والمكسيك والواليات المتحدة )مقترح أمريكا موجز تخطيطي 
 (5))مقترح الدول الجزرية( (1)( وبعض الدول الجزريةوالدول األعضاء فيو الهند( واالتحاد األوروبي )مقترح االتحاد األوروبي)مقترح 

 لدول الجزريةمقترح ا االتحاد األوروبي مقترح الهند مقترح مريكا الشماليةأ مقترح 

عاملة الطراف يير األ 
 5بالمادة 

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف يير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

عاملة الطراف يير األ
 5بالمادة 

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف يير األ
 5ملة بالمادة عاال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

 االستهالك
 األساسي

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 
 ٕٓاعتيدركفلورية زائدان 
يف اظتائة من متوسط 
استهالؾ مركبات 

الكربوف اعتيدرككلورية 
-َُُِفلورية يف 
َُِّ  

)مبكافئ ثاين أكسيد 
 الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 

 َٓرية زائدان اعتيدركفلو 
يف اظتائة من متوسط 
استهالؾ مركبات 

الكربوف اعتيدرككلورية 
-َُُِفلورية يف 
َُِّ  

)مبكافئ ثاين أكسيد 
 الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 
اعتيدركفلورية يف 

َُِّ-َُِٓ 
يف اظتائة  ِٓزائدان 

من خط أساس 
استهالؾ مركبات 

الكربوف 
اعتيدرككلورية 

  *فلورية
افئ ثاين )مبك

 أكسيد الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 
اعتيدركفلورية يف 

َِِٖ-ََِّ 
يف  ٓ,ِّزائدان 

اظتائة من خط 
األساس 
الستهالؾ 

مركبات الكربوف 
اعتيدرككلورية 

  **فلورية
)مبكافئ ثاين 

 أكسيد الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 
اعتيدركفلورية يف 

زائدان  َُِِ-ََِٗ
يف اظتائة من  ْٓ

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 
اعتيدرككلورية فلورية 
اظتسموح بو مبوج  

-ََِٗالربكتوكوؿ يف 
َُِِ  

)مبكافئ ثاين أكسيد 
 الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 

اعتيدركفلورية كمركبات 
الكربوف اعتيدرككلورية 

-َُِٓفلورية يف 
)مبكافئ ثاين  َُِٔ

 أكسيد الكربوف(

توسط استهالؾ م
مركبات الكربوف 
اعتيدركفلورية يف 

َُُِ-َُِّ 
يف اظتائة  َُزائدان 

من خط أساس 
استهالؾ مركبات 

الكربوف 
اعتيدرككلورية 

  *فلورية
)مبكافئ ثاين 

 أكسيد الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 
اعتيدركفلورية يف 

َُِٓ-َُِٕ 
يف اظتائة  ٓٔزائدان 

من خط أساس 
ركبات استهالؾ م
الكربوف 

اعتيدرككلورية 
  **فلورية

)مبكافئ ثاين أكسيد 
 الكربوف(

                                                           

 شيوس، ككاليات ميكركنيزيا اظتوسدة، كباالك، كالفلبُت، كساموا كجزر سليماف.كريبا ، كجزر مارشاؿ، كموري ( ُ)
 يصدر اظتوجز التخطيطي دكف حترير رشتي.  (ِ)
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 لدول الجزريةمقترح ا االتحاد األوروبي مقترح الهند مقترح مريكا الشماليةأ مقترح 

عاملة الطراف يير األ 
 5بالمادة 

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف يير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

عاملة الطراف يير األ
 5بالمادة 

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف يير األ
 5ملة بالمادة عاال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

متوسط إنتاج مركبات  اإلنتاج األساسي 
الكربوف اعتيدركفلورية 

يف اظتائة من  ٕٓزائدان 
متوسط إنتاج مركبات 
الكربوف اعتيدرككلورية 

-َُُِفلورية يف 
َُِّ 

)مبكافئ ثاين أكسيد 
 الكربوف(

متوسط إنتاج مركبات 
الكربوف اعتيدركفلورية 

يف اظتائة من  َٓزائدان 
متوسط إنتاج مركبات 
الكربوف اعتيدرككلورية 

-َُُِفلورية يف 
َُِّ 

)مبكافئ ثاين أكسيد 
 الكربوف(

متوسط إنتاج 
مركبات الكربوف 
اعتيدركفلورية يف 

َُِّ-َُِٓ 
يف اظتائة  ِٓزائدان 

من خط أساس 
إنتاج مركبات 
الكربوف 

اعتيدرككلورية 
  *وريةفل

)مبكافئ ثاين 
 أكسيد الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 
اعتيدركفلورية يف 

َِِٖ-ََِّ 
يف  ٓ,ِّزائدان 

اظتائة من خط 
 أساس أنتاج

مركبات الكربوف 
اعتيدرككلورية 

  **فلورية
)مبكافئ ثاين 

 أكسيد الكربوف(

متوسط إنتاج مركبات 
الكربوف اعتيدركفلورية 

 َُِِ-ََِٗيف 
يف اظتائة من  ْٓ زائدان 

متوسط إنتاج مركبات 
الكربوف اعتيدرككلورية 
فلورية اظتسموح بو 

مبوج  الربكتوكوؿ يف 
ََِٗ-َُِِ  

)مبكافئ ثاين أكسيد 
 الكربوف(

متوسط إنتاج 
مركبات الكربوف 
اعتيدركفلورية يف 

ََِٗ-َُِِ 
يف اظتائة  َٕزائدان 

متوسط إنتاج 
مركبات الكربوف 
ة اعتيدرككلورية فلوري

 َُِِ-ََِٗيف 
)مبكافئ ثاين أكسيد 

 الكربوف(

متوسط إنتاج 
مركبات الكربوف 
اعتيدركفلورية يف 

َُُِ-َُِّ 
يف اظتائة  َُزائدان 

من خط أساس 
إنتاج مركبات 
الكربوف 

اعتيدرككلورية 
  *فلورية

)مبكافئ ثاين 
 أكسيد الكربوف(

متوسط إنتاج 
مركبات الكربوف 
اعتيدركفلورية يف 

َُِٓ-َُِٕ 
يف اظتائة  ٓٔئدان زا

من خط أساس 
إنتاج مركبات 
الكربوف 

اعتيدرككلورية 
  **فلورية

)مبكافئ ثاين أكسيد 
 الكربوف(

مستويات  *   
مركبات الكربوف 
اعتيدرككلورية فلورية 

 ٖ,ِ+ُٖٗٗلعاـ 
يف اظتائة من 

مستويات مركبات 
الكربوف 

الكلوركفلورية لعاـ 
ُٖٗٗ 

متوسط  **
مستويات 
ََِٗ-ََُِ 

مستويات  *  
مركبات الكربوف 
اعتيدرككلورية فلورية 

 ٖ,ِ+ُٖٗٗلعاـ 
يف اظتائة من 

مستويات مركبات 
الكربوف 

الكلوركفلورية لعاـ 
ُٖٗٗ 

متوسط  **
-ََِٗمستويات 
ََُِ 
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 الدول الجزريةمقترح  االتحاد األوروبيمقترح  الهندمقترح  أمريكا الشمالية مقترح 

طراف يير األ 
عاملة بالمادة ال

5 

أطراف عاملة 
 5بالمادة 

طراف يير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف يير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف يير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

 

 السنة
خطوات اطتفض تسرم فقط على 
 مركبات الكربوف اعتيدركفلورية

وات اطتفض تسرم فقط على خط
 مركبات الكربوف اعتيدركفلورية

تسرم خطوات خفض االستهالؾ على 
غتموعة مركبات الكربوف اعتيدركفلورية 

كمركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية كتسرم 
خطوات خفض اإلنتاج على مركبات 

 الكربوف اعتيدركفلورية فقط

خطوات اطتفض تسرم على مركبات 
 ركفلورية فقطالكربوف اعتيد

      يف اظتائة ََُ   َُِٔ 

  يف اظتائة ٖٓ       َُِٕ 

خطوات الخفض 
نسبة المحتمل )

اطتفض من خط 
أساس اإلنتاج/ 
 (االستهالؾ

 
م   5و 5المادتان 

 بروتوكول مونتريال
 

      يف اظتائة َٗ   َُِٖ

 يف اظتائة ٖٓ    يف اظتائة َٗ َُِٗ

جتميد استهالؾ 
وف مركبات الكرب

اعتيدرككلورية فلورية 
كمركبات الكربوف 
 اعتيدركفلورية غتتمعة

  

جتميد إنتاج مركبات 
 الكربوف اعتيدركفلورية

ََِِ       
 
 
 
 
 
 
 

 يف اظتائة** ٖٓ 

  يف اظتائة ٓٔ    يف اظتائة ََُ  َُِِ

   يف اظتائة َٔ  يف اظتائة ٓٔ   َِِّ

       يف اظتائة ٓٔ َِِْ

 يف اظتائة ** ٓٔ يف اظتائة ْٓ      َِِٓ

      يف اظتائة َٖ  َِِٔ

   يف اظتائة َّ     َِِٖ
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 الدول الجزريةمقترح  االتحاد األوروبيمقترح  الهندمقترح  أمريكا الشمالية مقترح 

طراف يير األ 
عاملة بالمادة ال

5 

أطراف عاملة 
 5بالمادة 

طراف يير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف يير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف يير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

 

 السنة
خطوات اطتفض تسرم فقط على 
 مركبات الكربوف اعتيدركفلورية

وات اطتفض تسرم فقط على خط
 مركبات الكربوف اعتيدركفلورية

تسرم خطوات خفض االستهالؾ على 
غتموعة مركبات الكربوف اعتيدركفلورية 

كمركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية كتسرم 
خطوات خفض اإلنتاج على مركبات 

 الكربوف اعتيدركفلورية فقط

خطوات اطتفض تسرم على مركبات 
 ركفلورية فقطالكربوف اعتيد

خطوات خفض    يف اظتائة َّ   َِِٗ
إضافية كتوقيتاهتا يتم 
اظتوافقة عليها حبلوؿ 

 ََِِعاـ 

  يف اظتائة ِٓ

 يف اظتائة ** ْٓ      يف اظتائة َّ ََِّ

    اظتائةيف  ََُ    َُِّ

  يف اظتائة َْ  َِِّ

خطوات اطتفض 
سنوات  ٓحتدد قبل 

من فًتة اطتمس 
 سنوات التالية

   

  يف اظتائة َُ     َِّّ

   يف اظتائة ُٓ    َِّْ

 يف اظتائة ِٓ   يف اظتائة ُٓ   َِّٓ

      يف اظتائةُٓ َِّٔ

 يف اظتائة َُ  يف اظتائة* ُٓ     ََِْ

      يف اظتائة ُٓ  َِْٔ

     يف اظتائة ُٓ    ََِٓ

 

     
* تسرم اطتطوات 
 على اإلنتاج فقط

 

** اطتطوات يف 
السنوات اليت أصبح 
فيها خفض مركبات 

الكربوف 
اعتيدرككلورية فلورية 

  كاجبان 
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 ةالدول الجزري مقترح االتحاد األوروبيمقترح  الهند مقترح أمريكا الشمالية مقترح 

 ُاظتادة  

مركبان من مركبات  ُٗاظتواد اطتاضعة للرقابة:  
 الكربوف اعتيدركفلورية

مركبان من  ُٗاظتواد اطتاضعة للرقابة: 
 مركبات الكربوف اعتيدركفلورية

مركبان من مركبات الكربوف  ُٗقائمة اظتواد: 
 اعتيدركفلورية

مركبان من مركبات  ِِاظتواد اطتاضعة للرقابة: 
 عتيدركفلوريةالكربوف ا

األحكام 
الرئيسية بحسب 
مواد بروتوكول 

مونتريال 
المضمنة في 
النصوص 

القانونية في 
مقترحات 
 التعديل

حتديد إضايف ظتركبات الكربوف اعتيدركفلورية  حتديد إضايف لتكاليف التحويل الكاملة 
 اظتدرجة

تعاريف إضافية التفاقية األمم اظتتحدة اإلطارية 
 تو التابع عتاو توكوؿ كيلتغَت اظتناخ كبرك 

 )أ( ِاظتادة 

خطوات اطتفض بالنسبة لألطراؼ غَت العاملة 
 على النحو اظتبُت أعاله ٓباظتادة 

خطوات اطتفض بالنسبة لألطراؼ غَت 
 على النحو اظتبُت أعاله ٓالعاملة باظتادة 

خطوات اطتفض بالنسبة لألطراؼ غَت 
 هعلى النحو اظتبُت أعال ٓالعاملة باظتادة 

خطوات اطتفض بالنسبة لألطراؼ غَت العاملة 
 على النحو اظتبُت أعاله ٓباظتادة 

اضتدكد القصول النبعاثات اظتنتجات الفرعية 
 ِّ-للكربوف اعتيدركفلورم

ال تفرض ضوابط النبعاثات اظتنتجات 
 ِّ-الفرعية للكربوف اعتيدركفلورم

 مبقتضى الربكتوكوؿ

ات الفرعية اضتدكد القصول النبعاثات اظتنتج
 ِّ-للكربوف اعتيدركفلورم

اضتدكد القصول النبعاثات اظتنتجات الفرعية 
 ِّ-للكربوف اعتيدركفلورم

بواسطة  ِّ-تدمَت الكربوف اعتيدركفلورم
 التكنولوجيات اظتوافق عليها

جهود شاملة لتحويل الكربوف 
 إىل منتجات مفيدة ِّ-اعتيدركفلورم 

بواسطة  ِّ-تدمَت الكربوف اعتيدركفلورم
 التكنولوجيات اظتوافق عليها

بواسطة  ِّ-تدمَت الكربوف اعتيدركفلورم
 التكنولوجيات اظتوافق عليها

اإلنتاج للوفاء باالستياجات احمللية األساسية 
 ٓالعاملة باظتادة  لألطراؼ

ستياجات احمللية اإلنتاج للوفاء باال
 ٓالعاملة باظتادة  األساسية لألطراؼ

 
تياجات احمللية األساسية باالساإلنتاج للوفاء 
 ٓالعاملة باظتادة لألطراؼ 

نقل سقوؽ إنتاج مركبات الكربوف 
 اعتيدركفلورية

نقل سقوؽ إنتاج مركبات الكربوف 
 اعتيدركفلورية

نقل سقوؽ إنتاج مركبات الكربوف 
 اعتيدركفلورية

 نقل سقوؽ إنتاج مركبات الكربوف اعتيدركفلورية

  اتفاؽ بتوافق اآلراء بشأف تعديالت القدرة شأف تعديالت القدرة اتفاؽ بتوافق اآلراء ب
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على إسداث االسًتار العاظتي لكل من 
مركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية كمركبات 

 الكربوف اعتيدركفلورية

على إسداث االسًتار العاظتي لكل من 
مركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية 

 يةكمركبات الكربوف اعتيدركفلور 

 ّاظتادة 

سساب مستويات الرقابة على مركبات 
الكربوف اعتيدركفلورية مبا يف ذلك انبعاثات 

 ِّ-الكربوف اعتيدركفلورم

سساب مستويات الرقابة على مركبات 
الكربوف اعتيدركفلورية باستثناء انبعاثات 

 ِّ-الكربوف اعتيدركفلورم

سساب مستويات الرقابة على مركبات 
دركفلورية كمركبات الكربوف الكربوف اعتي

اعتيدرككلورية فلورية مبا يف ذلك انبعاثات 
 ِّ-الكربوف اعتيدركفلورم

سساب مستويات الرقابة على مركبات الكربوف 
اعتيدركفلورية مبا يف ذلك انبعاثات الكربوف 

 ِّ-اعتيدركفلورم

 ْاظتادة 

سظر جتارة مركبات الكربوف اعتيدركفلورية مع 
 غَت األطراؼ

سظر جتارة مركبات الكربوف اعتيدركفلورية 
 مع غَت األطراؼ

سظر جتارة مركبات الكربوف اعتيدركفلورية مع 
 غَت األطراؼ

سظر جتارة مركبات الكربوف اعتيدركفلورية مع غَت 
 األطراؼ

تراخيص الواردات/الصادرات من مركبات 
 الكربوف اعتيدركفلورية

تراخيص الواردات/الصادرات من مركبات 
 الكربوف اعتيدركفلورية

تراخيص الواردات/الصادرات من مركبات 
 الكربوف اعتيدركفلورية

تراخيص الواردات/الصادرات من مركبات 
 الكربوف اعتيدركفلورية

 )أ(ٓاظتادة 

خطوات اطتفض بالنسبة لألطراؼ العاملة 
 على النحو اظتبُت أعاله ٓباظتادة 

 خطوات اطتفض بالنسبة لألطراؼ العاملة
 على النحو اظتبُت أعاله ٓباظتادة 

خطوات التجميد كاطتفض بالنسبة لألطراؼ 
 على النحو اظتبُت أعاله ٓالعاملة باظتادة 

خطوات اطتفض بالنسبة لألطراؼ العاملة باظتادة 
 على النحو اظتبُت أعاله ٓ

يدركفلورية على خربات بركتوكوؿ مونًتياؿ كمؤسساتو مع مواصلة إدراج مركبات الكربوف اعتيدركفلورية ضمن نطاؽ اتفاقية األمم )أ( تنص رتيع اظتقًتسات اظتقدمة للتخلص من استهالؾ كإنتاج مركبات الكربوف اعت
 اظتتحدة اإلطارية لتغَت اظتناخ كبركتوكوؿ كيوتو التابع عتا فيما يتعلق بعمليات سساب االنبعاثات كاإلبالغ عنها.
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األحكام 

الرئيسية بحسب 
مواد بروتوكول 

مونتريال 
المضمنة في 
النصوص 

القانونية في 
مقترحات 
 التعديل

 ٔاظتادة 

تقييم كاستعراض تدابَت الرقابة على مركبات 
 الكربوف اعتيدركفلورية

تقييم كاستعراض تدابَت الرقابة على 
 ت الكربوف اعتيدركفلوريةمركبا

تقييم كاستعراض تدابَت الرقابة على مركبات 
 الكربوف اعتيدركفلورية

تقييم كاستعراض تدابَت الرقابة على مركبات 
 الكربوف اعتيدركفلورية

 ٕاظتادة 

اإلبالغ عن إنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف 
 اعتيدركفلورية

اإلبالغ عن إنتاج كاستهالؾ مركبات 
 وف اعتيدركفلوريةالكرب

اإلبالغ عن إنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف 
 اعتيدركفلورية

اإلبالغ عن إنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف 
 اعتيدركفلورية

اإلبالغ عن انبعاثات اظتنتجات الفرعية للكربوف 
كالكميات اليت حتتجز كتدمر  ِّ-اعتيدركفلورم

 بواسطة التكنولوجيات اظتوافق عليها
 

غ عن انبعاثات اظتنتجات الفرعية للكربوف اإلبال
كالكميات اليت حتتجز كتدمر  ِّ-اعتيدركفلورم

 بواسطة التكنولوجيات اظتوافق عليها

اإلبالغ عن انبعاثات اظتنتجات الفرعية للكربوف 
كالكميات اليت حتتجز كتدمر  ِّ-اعتيدركفلورم

 بواسطة التكنولوجيات اظتوافق عليها

 ٗاظتادة 

  
وث، كالتطوير، كالتوعية العامة، كتبادؿ البح

اظتعلومات ذات الصلة بالبدائل، مبا يف ذلك 
 مركبات الكربوف اعتيدركفلورية

 

 َُاظتادة 

دعم الصندكؽ اظتتعدد األطراؼ لألطراؼ 
 لتنفيذ التعديل ٓالعاملة باظتادة 

تعزيز اآللية اظتالية لتوفَت التعاكف اظتايل 
ل التكنولوجيا كالتقٍت مبا يف ذلك نق
)ب( ٓلألطراؼ العاملة باظتادة 

 

دعم الصندكؽ اظتتعدد األطراؼ لألطراؼ 
 لتنفيذ التعديل ٓالعاملة باظتادة 

تعزيز الصندكؽ اظتتعدد األطراؼ كدتويل عملية 
خفض إنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف 
اعتيدركفلورية مبا يف ذلك دعم اإلجراءات 

عاكف اظتايل كالتقٍت كاألسكاـ اظتبكرة لتوفَت الت
 )ج(ٓألطراؼ اظتادة 

اليف الكاملة للتحويل" إىل مرافق إنتاج مركبات الكربوف اعتيدركفلورية ككسدة تصنيع )ب( تغطي اآللية اظتالية: التعويض عن األرباح اظتفقودة نتيجة لإلغالؽ التدركتي ظترافق إنتاج مركبات الكربوف اعتيدركفلورية، ك"التك
سنوات، كتكاليف التحويل الثاين الكاملة سيثما تستخدـ  ٓتجات من مركبات الكربوف اعتيدركفلورية إىل البدائل اظتنخفضة أك العدنتة القدرة على إسداث االسًتار العاظتي، كتكاليف التشغيل ظتدة اظتعدات/اظتن

كإذكاء الوعي، كدعم اظتعدات كما إىل ذلك، كنقل التكنولوجيا مبا يف ذلك تلك اليت ختضع ضتقوؽ اظتلكية الفكرية، كالرباءات  تدري  الفنيُتكايف لقطاع الصيانة مبا يف ذلك التكنولوجيات التحويلية، كالتمويل ال
 العملية كالتطبيقية.

 سًتار العاظتي.)ج( ستعزز اآللية اظتالية كفاءة استخداـ الطاقة كتتغل  على العقبات اليت حتوؿ دكف تطبيق التكنولوجيات اظتنخفضة القدرة على اال
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عناصر رئيسية إضافية متضمنة في 
 النصوص المرفقة بالمقترحات

يتضمن اظتقرر اظتصاس  التعديالت 
احملتملة على اصتداكؿ الزمنية طتفض 
إىل  مركبات الكربوف اعتيدركفلورية استنادان 
 َِِٓنشر البدائل مبا ال يتجاكز عاـ 
كعاـ  ٓلألطراؼ غَت العاملة باظتادة 

 ٓلألطراؼ العاملة باظتادة  ََِّ

 يتضمن نص أساسي مصاس  مبا يلي:

  خطوات اطتفض اليت تتحدد كطنيان ظتركبات
 ٓالكربوف اعتيدركفلورية يف أطراؼ اظتادة 

  موعد التجميد يكوف موعد تأىل
 ؿ على اظتساعدات اظتاليةاظتنشئات للحصو 

 تعاجل انبعاثات الكربوف اعتيدركفلورم-ِّ 
 على أساس األكلوية

  جهود البحوث كالتطوير لتحويل الكربوف
 إىل منتجات مفيدة ِّ-اعتيدركفلورم

  اإلعفاءات ألغراض أجهزة االستنشاؽ
باظتعدالت اظتقننة كاالستخدامات الطبية 

 األخرل

 صتميع  إعفاءات لالستخدامات الضركرية
 األطراؼ

  عدـ فرض أم ضوابط على استخدامات
اظتواد الوسيطة من مركبات الكربوف 

 اعتيدركفلورية

  

____________ 


