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لألطراف في  يق العامل المفتوح العضويةالفر 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 وزونلطبقة األ
 المستأنف االجتماع السادس والثالثون
 9302ألول/أكتوبر اتشرين  03و 99 ،ديب، اإلمارات العربية ادلتحدة

لفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة اتقرير 
 عن أعمال اجتماعه السادس والثالثين المستأنف لألوزون

 االجتماعافتتاح  -أواًل 
ادلفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول ادلستأنف للفريق العامل ُعقد االجتماع السادس والثالثون  -0

تشرين  03و 99بفندق كونراد، ديب، اإلمارات العربية ادلتحدة، يف يومي مونرتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لألوزون 
كل من السيد بول كراجينيك )النمسا(، والسيدة بصفة مشرتكة  رئاسة االجتماع  . وتويل9302األول/أكتوبر 
 ندونيسيا(.أإميا رامشاوايت )

تشرين  99، اخلميسمن صباح  02/03فتتحت السيدة رامشاوايت االجتماع يف الساعة واِ  -9
 .9302األول/أكتوبر 

االجتماع  ذكرت فيو أنوألقت السيدة تينا بريمبيلي، األمينة التنفيذية ألمانة األوزون، بيانًا افتتاحيًا  -0
ادلعقود يف باريس، يف الثالثني للفريق العامل السادس و يف االجتماع ستفادة من التقدم ارحمرز اللُاسُتؤنف  احلايل

فريق اتصال معين جبدوى وطرق إدارة مركبات الكربون بشأن والية ، 9302 دتوز/يوليو 92إىل  93الفرتة من 
 .اذليدروفلورية

: احلاجة إىل ىي ادلناقشةمن  اليت تتطلب مزيداً ادلرتابطة  ادلسائلن م حددت عدداً طراف وقالت إن األ -2
لصندوق ادلتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول ومسألة ما إذا كان ينبغي لاالعرتاف بالوضع اخلاص للبلدان النامية؛ 

دلساعدة ادلطلوب ل ومستوى التموي؛ مركبات الكربون اذليدروفلوريةاآللية ادلالية إلدارة مبثابة أن يكون مونرتيال 
 ؛ركبات الكربون اذليدروفلوريةمبلتدابري ادلتصلة لاالمتثال على  2من ادلادة  0األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

احلاجة إىل ادلرونة يف التنفيذ و  ؛مركبات الكربون اذليدروفلوريةإدارة تناول أمهية حقوق ادللكية الفكرية عند و 
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اليت مسألة اإلعفاءات، على سبيل ادلثال بالنسبة للبلدان ؛ و هبا اصةاخل اتييياتسرت االن من تطوير لتمكني البلدا
تأثري التخلص التدرجيي من مركبات و لبدائل؛ لزليطة، وآلية لالستعراض الدوري رارة حدرجة ارتفاع تتسم ب

ما يق أحكام التيارة إذا كيفية تطبو ؛ اذليدروفلوريةعلى استخدام مركبات الكربون  الكربون اذليدروكلورية فلورية
التآزر بني اتفاقية فيينا حلماية طبقة أوجو الربوتوكول؛ و ضمن إطار  اذليدروفلوريةمركبات الكربون دتت إدارة 

 األوزون وبروتوكول مونرتيال واتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغري ادلناخ وبروتوكول كيوتو التابع ذلا.

فريق بشأن حنو التوصل إىل اتفاق  ملموساً   أن األطراف حققت تقدماً إىل بريمبيليالسيدة وأشارت  -2
اء ىل مسار بن  على مرمى حير من التوصل إ، نيسياسياللتزام االو رادة اإل توفر ما يكفي منأهنا، إذا اتصال، و 

من بعضا لبعضها ادلختلفة اآلراء إىل صغاء واإل يف تضافرخلتام، حثت األطراف على العمل يف او  .قدماً ّسري لل
 ختلفة.ادلنظر الوجهات سد الفيوة بني الثقة و من أجل بناء روح 

 المسائل التنظيمية -ثانياً 
 الحضور -ألف 

 ،أسرتاليا ،إسبانيا ،أرمينيا ،األردن ،األرجنتني ،أذربييان ،إثيوبيا ،الحتاد الروسيااالحتاد األورويب،  -6
 ،أوروغواي ،أنغوال ،إندونيسيا ،أنتيغوا وبربودا ،عربية ادلتحدةاإلمارات ال ،أدلانيا ،ألبانيا ،أفغانستان ،إستونيا

 ،البحرين ،باالو ،باكستان ،باراغواي ،إيطاليا ،أيرلندا ،اإلسالمية( -إيران )مجهورية  ،أوكرانيا ،أوزبكستان
اجلبل  ،يكاجاما ،تشاد ،تركيا ،بيالروس ،بولندا ،البوسنة واذلرسك ،بوتسوانا ،بنن ،بنما ،بنغالديش ،الربازيل
مجهورية  ،مجهورية كوريا ،مجهورية تنزانيا ادلتحدة ،اجلمهورية التشيكية ،جزر كوك ،جزر القمر ،البهاما ،األسود

 ،السلفادور ،سري النكا ،ساموا ،زمبابوي ،رومانيا ،الدامنرك ،جورجيا ،جنوب أفريقيا ،الو الدميقراطية الشعبية
 ،غرينادا ،غانا ،غابون ،عمان ،العراق ،الصني ،الصومال ،سويسرا ،يدالسو  ،السودان ،سوازيلند ،السنغال

 ،قطر ،فييت نام ،فنلندا ،البوليفارية( –فنزويال )مجهورية  ،الفلبني ،فرنسا ،بيساو -غينيا  ،غيانا ،غواتيماال
 ،ماليزيا ،مايل ،لبنان ،كينيا  ،الكويت ،كوستاريكا  ،كوت ديفوار  ،كوبا  ،كندا  ،كمبوديا  ،الكامريون ،قريغيزستان

ملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى ادل ،ادلملكة العربية السعودية ،ملديف ،مالوي ،ادلكسيك ،مصر ،مدغشقر
 ،نيبال ،النمسا ،النرويج ،ادلوحدة( -ميكرونيزيا )واليات  ،موزامبيق ،موريشيوس ،منغوليا ،يرلندا الشماليةآو 

 .اليابان ،الواليات ادلتحدة األمريكية ،ىولندا ،ىندوراس ،اذلند ،ىاييت ،نيوزيلندا ،نييرييا ،النيير
وحضر االجتماع بصفة مراقب شلثلون لكيانات األمم ادلتحدة ومنظماهتا ووكاالهتا ادلتخصصة التالية:  -7

أمانة الصندوق ادلتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال؛ وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي؛ وبرنامج األمم 
وأمانة اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغري ادلناخ؛ ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية؛  ؛للبيئة ادلتحدة

والبنك الدويل. وحضر االجتماع أيضًا شلثلون لفريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 
 لربوتوكول مونرتيال.

التالية: الصناعية ثلون للهيئات احلكومية الدولية وغري احلكومية و وحضر االجتماع أيضاً بصفة مراقب شل -8
 ؛وشركة الناقلني ؛الغالف اجلوي؛ واالحتاد من أجل سياسة مسؤولة جتاه ربيدالتدفئة والتتكييف اذلواء و معهد 

التربيد وتكييف والرابطة الصينية لصناعة  ؛ Chemoursشيمورزو  ؛ومركز العلوم والبيئة ؛ومركز حلول ادلناخ والطاقة
؛ التحقيقات البيئية ووكالةومركز البحوث يف رلال البيئة؛ ؛ Industries   Daikinودايكني للصناعات ؛اذلواء

يف رلال الطاقة اخلضراء والتنمية ادلستدامة؛  البحوثسلتربات و ؛  Gluckmanلالستشاراتغلوكمان و 
 Ingersollو ؛معهد أحباث التكنولوجيا الصناعية؛ و حتسني مناخ االستثمارات يف أفريقياصندوق و ؛ Honeywellو
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Rand؛وادلعهد الدويل للتربيدية؛ الطاقحبوث ومعهد البحوث النووية و  ؛والتنمية ادلستدامة وكمةعهد احلمو  ؛ 
سلترب لورانس بريكلي و وجامعة الكويت،  ؛Johnson Controlsو ؛لصناعة التربيد وتكييف اذلواء انيةوالرابطة الياب

اذلندسية؛  شركة برتا للصناعاتو  ؛ورللس الدفاع عن ادلوارد الطبيعية؛ Lawrence Berkeleyوطين ال
؛ SRF Limitedو؛ Squire Patton Boggs؛ واذلواء رابطة مصنعي التربيد وتكييفو ؛ Refrigerants Australiaو

 .World Avoided Project؛ وClimate Controls and Securityو ؛وشركة التكنولوجيات ادلتحدة

 إقرار جدول األعمال - باء
أقر الفريق العامل جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال ادلؤقت الوارد يف الوثيقة  -9

UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.6/1: 
 افتتاح االجتماع.  -)أ(

 ادلسائل التنظيمية: -)ب(
 إقرار جدول األعمال؛ )أ(

 تنظيم العمل. (ب)
من جدول أعمال االجتماع السادس والثالثني للفريق العامل  7تابعة ادلناقشة يف إطار البند م -)ج(

 .ادلفتوح العضوية

 .اعتماد تقرير االجتماع السادس والثالثني ادلستأنف -)د(
  اختتام االجتماع. -)ه(

 تنظيم العمل -جيم 
ناقشاتو بصفة غري رمسية وان أن جيري مى عل قدمو الرئيس ادلشاركبناء على اقرتاح الفريق العامل وافق  -03

  .من قراراتما يلزم تقارير دورية إىل اجللسة العامة الختاذ  تُقدم

من جدول أعمال االجتماع السادس والثالثين للفريق العامل  7متابعة المناقشة في إطار البند  -ثالثاً 
 لمفتوح العضويةا

للفريق العامل ادلفتوح ثالثني يف االجتماع اخلامس وال الرئيس ادلشارك إىل أن األطراف قد وافقتأشار  -00
العضوية على مواصلة العمل بني الدورات لدراسة جدوى وسبل إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية هبدف إنشاء 

  .للفريق العامل ادلفتوح العضويةثالثني س والداساالجتماع اليف فريق اتصال 
تقريرًا عن التقدم غري الرمسية تنظيم ادلناقشات  ن يفاقدم ادلشاركثالثني والس ساداالجتماع الوخالل  -09

السماح بأن تتواصل ادلشاورات غري الرمسية بشأن مركبات على العامل ادلفتوح العضوية الفريق وقد وافق . ارحمرز
ارير دورية تقادلناقشات يف تنظيم  ناادلشاركوقدم  الكربون اذليدروفلورية خالل االجتماع السادس والثالثني

 .لليلسة العامة عن التقدم ارحمرز
أنو رغم ما حتقق ادلناقشات ن يف تنظيم الالجتماع السادس والثالثني، أبلغ ادلشاركاجللسة اخلتامية يف و  -00

من تقدم مطرد، إال أن ىناك بنودًا قليلة بقيت دون تسوية ومن مث مل يكن من ادلمكن أن تصل ادلشاورات إىل 
والية ليو اتفق الفريق العامل على أن يُرَفق بتقرير االجتماع السادس والثالثني مشروُع وثيقة الخواتيمها. وبناء ع
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عد خالل ادلشاورات غري الرمسية بالصيغة اليت توقف عندىا حلظة تعليق االجتماع السادس والثالثني يف الذي أُ 
، وعلى متابعة تأجيلو عن دورة بدالً لى تعليق االجتماع احلايل عند اختتام ىذه ال، وع9302دتوز/يوليو  92

   .السادس والثالثني ادلستأنفجتماع االادلناقشات يف 

السيد باتريك مكينريين ادلناقشات غري الرمسية، ن يف تنظيم اادلشاركعلى أن يواصل الفريق العامل واتفق  -02
 تيسري ادلناقشات.يف )أسرتاليا( والسيد رفائيل دا سوالر )الربازيل( 

ما ، بعد ادلشاركني يف ادلناقشاتإىل أن  ادلناقشات غري الرمسيةن يف تنظيم اادلشاركشار ، أبعد ذلكو  -02
بشأن جدوى وطرق إدارة مركبات زلتمل اتصال فريق لعلى والية وافقوا لتوافق، لوإرادة كبرية مرونة  من حتلوا بو 
  .ذليدروفلوريةا الكربون

 ابوصفه اذا التقرير، دون حترير رمسي، وتعميمههب واليةالنص وثيقة  إرفاقعلى الفريق العامل واتفق  -06
 الجتماع السابع والعشرون لألطراف.ار فيها نظُ يعمل لالمن وثائق  وثيقة

  اعتماد تقرير االجتماع السادس والثالثين المستأنف  - اً رابع
إىل  ، استناداً 9302تشرين األول/أكتوبر  03اعتمد الفريق العامل ىذا التقرير مساء يوم اجلمعة  -07

مانة بوضع التقرير يف األوُكلِّفت . UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.36/L.1 يقةمشروع التقرير الوارد يف الوث
 صيغتو النهائية بعد اختتام االجتماع.

 اختتام االجتماع -خامساً 
العامل  للفريق علن اختتام االجتماع السادس والثالثني ادلستأنفبعد تبادل عبارات اجملاملة ادلعتادة، أُ  -08

 .9302أكتوبر، تشرين األول/ 03اجلمعة اء مس 02/6 يف الساعة



UNEP/OzL.Pro.WG.1/Resumed.36/3 

5 

 المرفق

 والية فريق اتصال محتمل بشأن جدوى وطرق إدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية
اتفق الفريق العامل ادلفتوح العضوية التابع لألطراف يف بروتوكول مونرتيال، يف اجتماعو اخلامس والثالثني 

يواصل العمل فيما بني الدورات بطريقة ’’، على أن 9302نيسان/أبريل  92إىل  99يف بانكوك من  الذي ُعِقد
فلورية، مبا يف ذلك مجلة أمور منها التحديات ذات لكربون اذليدرو اغري رمسية لدراسة جدوى وسبل إدارة مركبات 

بغرض إنشاء  [فريق العامل ادلفتوح العضويةلتقرير االجتماع اخلامس والثالثني لل]الصلة الواردة يف ادلرفق الثاين 
فلورية يف االجتماع السادس والثالثني للفريق بل إدارة مركبات الكربون اذليدرو فريق اتصال بشأن جدوى وس

 (.098، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6العامل ادلفتوح العضوية )
 على األساس ادلذكور أعاله.حزيران/يونيو يف فيينا  00-09وُعِقد االجتماع غري الرمسي يف 

وسلمت األطراف يف مداخالهتا بالنياح الذي أحرزه بروتوكول مونرتيال ومؤسساتو يف التخلص التدرجيي 
 من ادلواد ادلستنفدة لألوزون.

ألف واألطراف غري  2وتنطبق إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية على األطراف العاملة مبوجب ادلادة 
 حد سواء. العاملة هبا على

 .ال اتفاق على شيء إىل حني االتفاق على كل شيء واتفقت األطراف على أنو
حلول يف فريق  استنباطعلى التحديات ادلذكورة أدناه من خالل  اتفقت األطراف على أن تتغلب أوالً و 
 اتصال.

يال اليت أمهية الوضع اخلاص بالبلدان النامية واالعرتاف بو وادلبادئ مبوجب بروتوكول مونرت  -
 ألف التزاماهتا، 2أتاحت وقتاً إضافياً كافياً يف تنفيذ البلدان العاملة مبوجب ادلادة 

ارحمافظة على الصندوق ادلتعدد األطراف باعتباره اآللية ادلالية، واالتفاق على أن توفر األطراف   -
إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية  عنألف موارد مالية إضافية لتغطية التكاليف ادلرتتبة  2غري العاملة بادلادة 

يقوم فريق االتصال  ،. ويف ىذا الصددااللتزاماتألف إذا مت االتفاق على  2 بالنسبة لألطراف العاملة بادلادة
ألف وذلك لكي  2بوضع العناصر الرئيسية للدعم ادلايل من الصندوق ادلتعدد األطراف لألطراف العاملة بادلادة 

 ة التنفيذية للصندوق ادلتعدد األطراف، مع أخذ الشواغل اليت تبديها البلدان يف االعتبار.ينلتسرتشد هبا ال
، مبا يف ذلك ادلسائل ادلتعلقة حبقوق ادللكية 96/9 )أ( من ادلقرر 0لفقرة العناصر الواردة يف ا -

 ،فلوريةرة مركبات الكربون اذليدرو جدوى وسبل إداالفكرية يف 
 اليت دتكن البلدان من وضع اسرتاتييياهتا وأولوياهتا يف القطاعات والتقانات، ادلرونة يف التنفيذ -
عملية إعفاء وآلية لالستعراض الدوري للبدائل، مبا يف ذلك النظر يف توافر أو انعدام البدائل يف  -

ارة ارحميطة ألف واالحتياجات اخلاصة بالبلدان ذات احلر  2مجيع القطاعات يف البلدان العاملة مبوجب ادلادة 
 ،96/9)أ( من ادلقرر  0استناداً إىل مجيع العناصر ادلذكورة يف الفقرة  العالية،

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

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

_____________ 


