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الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول 
 مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 والثالثون المستأنف السابعاالجتماع 

الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول 
 لطبقة األوزونمونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 االجتماع الثامن والثالثون
 1182نيسان/أبريل  18 - 81فيينا، 

االجتماع االستثنائي لألطراف في بروتوكول مونتريال 
 بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 االجتماع الثالث
 1182متوز/يوليو  12و 11فيينا 

 االجتماع الثامن والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال
 بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 1182تشرين األول/أكتوبر  83-81كيغايل، 
 

من   المقدمبشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون التعديل المقترح على بروتوكول مونتريال 
 كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية

 إضافة
 النص اإلضافي لمقترح التعديل

 مذكرة من األمانة

 اً مقرتحاألمانة  عممتمن اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون،  9من املادة  1حكام الفقرة عماًل بأ - 8
 ةلوريالكربون اهليدروف اتركبمبما يتعلق في بشأن املواد املستنفدة لطبقة االوزون تعديل بروتوكول مونرتيالل اً مشرتك

(HFCs)  ات من األول إىل الرابعنظر املرفق)ا والواليات املتحدة األمريكية واملكسيككندا ، حيث قدمت املقرتح 
 (.UNEP/Ozl.Pro.28/5و UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/3و UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/3 للوثائق

 ،UNEP/OzL.Pro.27/5 يف الوثيقة الواردلألطراف مقرتح التعديل  والعشروناالجتماع السابع  وناقش - 1
اهلند إىل جانب ثالثة مقرتحات أخرى لتعديل الربوتوكول فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية قدمتها 

(UNEP/OzL.Pro.27/6،) واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيو (UNEP/OzL.Pro.27/7) ، باالو، وجزر و
 املوحدة، وموريشيوس، وواليات ميكرونيزيا وكرييباسسليمان، وجزر مارشال، وساموا، والفلبني، 
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(UNEP/OzL.Pro.27/8) أن يواصل النظر يف مقرتحات التعديل يف اجتماعات  12/8، وقرر االجتماع يف مقرره
 .1182األطراف واجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية املقرر عقدىا يف عام 

قدمتو كندا واملكسيك والواليات املتحدة  مقرتحًا للتعديليتضمن املرفق هلذه املذكرة نصًا إضافيًا  - 2
وقدم  ؛UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/3–UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/3–UNEP/Ozl.Pro.28/5 الوثيقةاألمريكية يف 

إىل أنو بالنظر  املقرتحون. وعند تقدمي النص اإلضايف املقرتح أشار 1182نيسان/أبريل  1يف ىذا النص اإلضايف 
أن يتاح لألطراف خيار عاةجة مسألة مركبات الكربون اهليدروفلورية، سيكون من املفيد إىل الضرورة امللحة مل

من تدابري الرقابة املتفق التطبيق املؤقت ألي ذلك،  رغب يف، إذا ، حيث الطرفمبكرةفعلية إجراءات االلتزام ب
التعديل املتعلق ما يقابلها من التزامات اإلبالغ، ريثما يبدأ نفاذ تطبيق ركبات الكربون اهليدروفلورية، و عليها مل

 ركبات الكربون اهليدروفلورية.مب
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 المرفق
 المادة الخامسة: التطبيق المؤقت

جيوز ألي طرف من األطراف، ويف أي وقت يسبق دخول ىذا التعديل حيز النفاذ، أن يعلن أنو سيطبق بشكل 
، وذلك 2ياء، وما يقابلها من التزامات اإلبالغ يف املادة -1الرقابة الواردة يف املادة  مؤقت أي تدبري من تدابري

 إىل حني دخول التعديل حيز النفاذ.

_____________ 


