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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 ١٢البند 
  ىمسائل أخر 

 مرافق إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بشأن تمويل مشروع مقرر

 مقدم من الهند

  ألطراف يقرر:والعشرين ل الرابعجتماع الإن ا
الذي ينص على أن يكون التمويل من خالل الصندوق املتعدد  ١٩/٦إىل املقرر  يشريإْذ 

ول مونرتيال منتظمًا وكافيًا لتغطية مجيع التكاليف اإلضافية املتفق عليها لتمكني األطراف لتنفيذ بروتوك
من بروتوكول مونرتيال من االمتثال للجدول الزمين املعجل  ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لقطاعي اإلنتاج واالستهالك معاً،
لبدء نفاذ تطبيق التدابري األوىل للرقابة على مركبات الكربون  يبضيق الوقت املتبق يسلم وإذْ 

الذي يبدأ بالتجميد عند مستوى  ٥من املادة  ١اهليدروكلورية فلورية على األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ،٢٠١٥يف املائة من خط األساس يف عام  ١٠مث ختفيض بنسبة  ٢٠١٣خط األساس يف عام 
اليت هلا مرافق إنتاج مركبات كربون  ٥من املادة  ١أن األطراف العاملة مبوجب الفقرة  وإْذ يالحظ

هيدروكلورية فلورية قد تتعرض ألن تكون يف حالة عدم امتثال لتلك االلتزامات ما مل تتوفر هلا املساعدة 
  الكافية من الصندوق املتعدد األطراف،

، والذي يتمثل يف توفري متويل منتظم وكاٍف من ١٩/٦املقرر  على مقصد يؤكد  - ١
الصندوق املتعدد األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية املتفق عليها لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
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من االمتثال للجدول الزمين املعجل للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبا  ٥من املادة  ١
  لك قطاع اإلنتاج؛يف ذ

اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف على إعطاء األولوية لوضع الصيغة  حيث  - ٢
يف البلدان العاملة  مرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مجيع النهائية للمبادئ التوجيهية لتمويل

  ؛٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
ية إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، لدى وضع الصيغة النهائ يطلب  - ٣

ا بعض  لتلك املبادئ، أن تضع يف اعتبارها على وجه اخلصوص االجراءات التنظيمية االستباقية اليت اختذ
من بروتوكول مونرتيال بتقليل انتاج مركبات الكربون  ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

ا  يف لبلدان وكذلك التحديات واألخطار اليت تواجه هذه ااهليدروكلورية فلورية يف املرافق املوجودة يف بلدا
دون احلصول على املساعدة الكافية من الصندوق املتعدد  المتثال للجداول الزمنية املعنية بالرقابةا

  .األطراف
_____________  


