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 المتحدة للبيئة برنامج األمم

مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  والثالثون الثانياالجتماع 

  ٢٠١٢ متوز/يوليه ٢٧ - ٢٣ ،بانكوك
  من جدول األعمال ١٢ البند

  مسائل أخرى

في تنفيذ الدول الجزرية الصغيرة  ٢٠ريو + مؤتمر المترتبة على الوثيقة الختامية لثار اآل
 بروتوكول مونترياللالنامية 

  مقترح من سانت لوسيا وترينيداد وتوباغو

  :إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر  
 ١٩٧بالغ عددها األطراف يف بروتوكول مونرتيال الأصل من ، بأن األمم املتحدة تعرتف إذ يذكر  

  جزرية صغرية نامية، الً بوصفها دو طرفاً  ٣٩بــــــــــــ 
بأن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعقود يف ريود دي جانريو،  وإذ يقر  

ملستنفدة التخلص التدرجيي من املواد ا’’قر بأن ت، ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠الربازيل، يف الفرتة من 
ؤدي إىل زيادة سريعة يف استخدام مركبات اهليدروفلورو كربون اليت تنطوي على احتمال زيادة يلألوزون 

  ،‘‘االحتباس احلراري واطالق تلك املركبات يف البيئة
، الذي اتفقت فيه األطراف على تعجيل التخلص من مركبات الكربون ١٩/٦باملقرر  وإذ يسلم  

ا أن لاختيار بدائل عزيز وشجع األطراف على تاهليدروكلورية فلورية  تساعد يف تلك املركبات من شأ
لوفاء يف ال إىل احلد األدىن من التأثريات البيئية، وعلى وجه اخلصوص التأثريات على املناخ، وكذلك يتقلال

  باالعتبارات املتعلقة بالصحة والسالمة واالعتبارات االقتصادية األخرى،
التأكيد على أن  تبأن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة جدد وإذ يقر  

خاصة من حاالت التنمية املستدامة بالنظر إىل نقاط حالة الدول اجلزرية الصغرية النامية ما زالت تشكل ’’
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ا، عدها، وضيق قاعدة مواردهضعفها اخلاصة والفريدة من نوعها مبا يف ذلك صغر حجمها وبُ  ا وصادرا
  ،‘‘وتعرضها للتحديات البيئية العاملية والصدمات االقتصادية اخلارجية

بأن الدول اجلزرية الصغرية النامية هلا نقاط ضعفها اخلاصة والفريدة من نوعها، ويضع  يعرتف  
يال إزاء نقاط الضعف تلك بعني االعتبار لدى النظر يف اجلهود اليت تبذهلا للوفاء مبقتضيات بروتوكول مونرت 

ذات  واالنتقال إىل بدائل التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وجهودها الرامية الختيار بدائل 
  .واملناخ كفاءة يف استخدام الطاقة يف األجل الطويل وغري ضارة باألوزون

_____________  


