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ألطراف يف بروتوكول التاسع عشر لجتماع الا

  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ - ١٧، مونتريال

 للجزء الرفيع من جدول األعمال املؤقت ١٢ البند
 *املستوى

اعتماد مقررات االجتماع التاسع عشر لألطراف 
   بروتوكول مونترياليف

  املقترحةوالتنقيحاتمشاريع املقررات 

  األمانةمن مذكرة 
لوثيقة  بروتوكول مونتريال، قامت األمانة بإعداد هذه ايفتيسرياً ألعمال االجتماع التاسع عشر لألطراف 

 الفريق العامل إىل قدمتها األطراف اليتويتضمن الفصل األول مشاريع املقررات .  فصولأربعةاملؤلفة من 
 يفوترد .  اجتماعه السابع والعشرين للنظر فيها وإمكانية اعتمادها من قبل مؤمتر األطرافيفاملفتوح العضوية 

. قدمة من أصحاب التنقيحات املقترحةاملستندات املالفصل الثاين التنقيحات املقترحة للربوتوكول مصحوبة ب
 مسودات يف التنقيحات املقترحة وردت يف أي تغيريات إدخالوبناء على طلب مقدمي التنقيحات املقترحة، مت 

أما الفصل الثالث فيحتوى على مشاريع .  هذا الفصليف املقترحات الواردة يفسابقة بغية تصويب األخطاء 
 بروتوكول مونتريال على اعتماد مثل يفوقد درجت األطراف . اإلداريةمانة بشأن املسائل مقررات أعدا األ

قدمتها " إعالن مونتريال" ويتضمن الفصل الرابع مشروع وثيقة معنونة . اجتماعاا السنويةيفهذه املقررات 
 الفصل يفقررات الواردة  ومشاريع امل.كندا يف االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية

والتغيريات الوحيدة اليت أدخلت على  الفريق العامل املفتوح العضوية نظر فيها اليتاألول معروضة بالصيغة 
. مشاريع املقررات هذه، هي التغيريات اليت أشار إليها أصحاا أثناء تقدميهم للمقترحات إىل الفريق العامل

 تلقتها ا األمانة ومل جير هلا حترير اليت هي أيضاً معروضة بالصيغة الثاينفصل  اليفوالتنقيحات املقترحة الواردة 
 .رمسي
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 قدمتها األطراف واعتمدها االجتماع السابع والعشرون للفريق اليتمشاريع املقررات   -أوالً 
  العامل املفتوح العضوية لينظر فيها االجتماع التاسع عشر لألطراف

  :ألطراف يقررالجتماع التاسع عشر لإن ا[

  العمل اإلضايف بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية: ألف/١٩املقرر مشروع   -ألف 
 أطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن اإلسراع ة الستة اليت اقترحتها تسعبالتنقيحاتإذ يسلّم 

 التنقيحات سواء واألثر املزدوج لتلكبالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، 
   التخفيف من مشكلة تغير املناخ،أو إنقاذ طبقة األوزون من ناحية
ملا اضطلع به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات وإذ يعرب عن التقدير   

وجيات التقنية التابعة له من عمل يف جمال حتليل احلالة العامة لالستهالك واملصارف واالنبعاثات والتكنول
يالحظ مع ذلك أنّ أيا من التقارير األخرية اليت إذ املتعلّقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، و

وتشجيعها من جانب لتكنولوجيا البديلة اأعدها الفريق واللجان التابعة له مل يتناول بعمق مدى تقّبل 
  ، من بروتوكول مونتريال١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 من صعوبات يف إنتاج ٥ما تواجهه األطراف العاملة مبوجب املادة ذ يأخذ يف اعتباره وإ  
ستخدامات اال يف االختالفات من ناحيةمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واستهالكها، والسيما 

رة  والصناعات وقطاعات اخلدمات ذات الصلة وبقلّة الوقت املتاح إلنشاء نظام فعال إلدايةالقطاع
  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يجري دراسة مفصلة تتناول   - ١  
يف   مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةإمكانيات تشجيع وقبول بدائل للتكنولوجيات اليت تستخدم

االستخدامات والقطاعات والتكاليف املتصلة بذلك ، وتراعي خمتلف ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
وتأخذ يف احلسبان االختالفات املناخية واالقتصادية يف إطار سيناريوهات التعجيل بالتخلص التدرجيي، 

  واالجتماعية فيما بني هذه األطراف؛
 التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال أن اللجنةيطلب إىل   - ٢

 يف متويل مشاريع إضافية لدراسة حالة ٢٠٠٨ و٢٠٠٧نظر خالل اجتماعاا القادمة يف عامي ت
  ؛٥استخدامات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف البلدان العاملة مبوجب املادة 

بدائل يطلب إىل أمانة األوزون أن تنظّم حلقة عمل دولية حول موضوع توافر ال  - ٣
اجتماع الفريق بعد  مباشرةتستخدم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، تكنولوجيات اليت لل

  ؛٢٠٠٨العامل املفتوح العضوية أو اجتماع األطراف يف عام 
 مجيع جوانب املساعدة املالية والتقنية ونقل ييطلب إىل األطراف أن تراع  - ٤

 فيما يتعلق بأي كمجموعة واحدة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تعامل كلالتكنولوجيا وأن 
  .تنقيح مقترح
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منع االجتار مبخزونات بروميد امليثيل الضار باألطراف العاملة مبوجب : باء/١٩املقرر مشروع   -باء 
  ٥ من املادة ١الفقرة 

 بالفقرة مع التقدير إىل التقرير الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عمالًإذ يشري 
، والذي يناقش خيارات منع االجتار مبخزونات بروميد امليثيل الذي حيتمل أن يضر Ex.I/4قرر  من امل٩

 يف وقت يشهد فيه االستهالك اخنفاضاً يف األطراف غري ٥ من املادة ١باألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  العاملة ذه املادة،

ف االجتار الضار بأنه أي اجتار يؤثر بأنّ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يعروإذ يسلّم 
 على تنفيذ تدابري الرقابة من جانب أي طرف، أو يسمح بالتراجع عن تنفيذ بدائل مت إحرازها سلباً

  لربوميد امليثيل، أو خيالف السياسة العامة احمللية لطرف مستورد أو مصدر،
 مصدره ٥ من املادة ١رة بأنّ بروميد امليثيل يف األطراف العاملة مبوجب الفقوإذ يعترف 

املخزونات املوجودة يف األطراف غري العاملة مبوجب هذه املادة، أو من إنتاجها لسد االحتياجات احمللية 
ا تنتجه أو ختزنه األطراف العاملة مم، أو ٥ من املادة ١األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  ،٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
 من ١اإلجنازات اهلامة اليت حققتها األطراف العاملة مبوجب الفقرة تقدير وإذ يالحظ مع ال

  شري إىل أنّ ت واليت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، ٢٠٠٧ واليت أبلغت عنها يف عام ٥املادة 
 يف املائة من كميات خط ٥٠ أقل من ٢٠٠٥ يف املائة من هذه األطراف استهلكت يف عام ٨٠

خفضت  طرفاً ٩٥ وعددها لربوميد امليثيل من هذه األطراف املستهلكة ٤٧طين وأنّ أساسها الو
  ،صفرال إىل ٢٠٠٥ يف عام استهالكها

أنّ استهالك هذه من  ٢٠٠٧وميد امليثيل أبلغت يف عام بأنّ جلنة اخليارات التقنية لربوإذ يسلّم 
، وبأنّ ٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة  طناً مترياً يف األطراف العاملة٩ ٢٨٥ بلغ ٢٠٠٥املادة يف عام 

، وبأنّ الواردات لسد االحتياجات  مترياً طنا٥٣٨ً قدره ٢٠٠٥ يف عام إنتاجهذه األطراف أبلغت عن 
اإلنتاج لسد تلك   يف املائة من حقوق١٣ طناً مترياً، أي ما يعادل ٨ ٧٣٥احمللية األساسية بلغت 

  ،٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة االحتياجات اليت تتمتع ا األطراف غري 
بأنّ اإلنتاج  يف ضوء اإلجنازات وأرقام اإلنتاج واالستهالك املوصوفة أعاله، ،وإذ يعترف

   يف األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة الالزم لسد االحتياجات احمللية األساسية واملسموح به حالياً
 تتجاوز كميته، ١٩٩٨-١٩٩٥سط إنتاجها يف الفترة  يف املائة من متو٨٠ والبالغ ٥ من املادة ١

  ،٥ من املادة ١متطلبات االسترياد لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 أنّ التقدم احملرز يف خفض بروميد امليثيل والتخلص التدرجيي منه يف وإذ يضع يف اعتباره

 يفضي إىل زيادة استهالك الذيالضار  قد يقوضه االجتار ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  هذه املادة وإحلاق مزيد من الضرر بطبقة األوزون،

 أن تضع إجراءات ٥ من املادة ١يطلب إىل األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   - ١
 تكون املخزونات حىتحتديد كمية املخزونات بدقه وإبالغ أمانة األوزون ا، ميكن أن تؤدي إىل 
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 الستخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن أو لتلبية احتياجات جهة حتديداًاملصدرة مو
  االستخدام احلرج لدى األطراف املؤهلة لذلك؛

حاء من الربوتوكول  ٢ينظر يف أن يتم يف االجتماع العشرين لألطراف تنقيح املادة   - ٢
من قبل األطراف غري العاملة مبوجب لكي تنص على حتديد كمية بروميد امليثيل اليت جيوز إنتاجها 

 يف املائة من متوسط إنتاجها السنوي من هذه املادة خالل الفترة ١٥ مبا يساوي ٥ من املادة ١الفقرة 
االحتياجات احمللية األساسية لألطراف ، وذلك من أجل تلبية ١٩٩٨ إىل اية عام ١٩٩٥من بداية عام 

  ؛٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
 أن تبلغ أمانة األوزون يف ٥ من املادة ١يطلب إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ٣

من بروميد امليثيل املتوقعة يف السنة التالية باألطنان املترية،   وارداابإمجايلسبتمرب من كل سنة /أيلول
 ذلك من ومعاجلات ما قبل الشحن وغريوأن توضح الكميات املكرسة الستخدامات احلجر الصحي 

إلبالغ عن تلك املعلومات، لاالستخدامات، مستعملةً يف ذلك النموذج احملدد يف مرفق هذا املقرر 
 ذا املقرر لتكون مبثابة يطلب إىل األمانة أن تنشر على موقعها الشبكي املعلومات املبلَّغ عنها عمالًو

  دليل للمستوردين واملصدرين احملتملني؛
 على اتباع املزيد من ٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة املةالعيشجع األطراف   - ٤

   تفوق الطلب املتوقَّع؛ةنع استرياد بروميد امليثيل بكمياملمارسات اهلادفة إىل م

  باء/١٩مرفق املقرر 

 لإلبالغ عن إمجايل ٥ من املادة ١النموذج الذي تستخدمه األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  باء/١٩ من املقرر ٣ بالفقرة د امليثيل باألطنان املترية، وذلك عمالًاملتوقعة من برومي وارداا

من األطنان املترية من بروميد امليثيل خلدمة أغراض ] x[ حنو استرياد] اسم الطرف[يتوقّع 
من األطنان املترية خلدمة أغراض غري ] x[استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، و

، أي مبا يقل عن الكمية اليت أذنت ا ]السنة[ ومعاجلات ما قبل الشحن يف استخدامات احلجر الصحي
  .األطراف يف بروتوكول مونتريال ومبا يتسق مع خطته الوطنية للتخلّص التدرجيي من بروميد امليثيل

اختصاصات دراسة جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ : جيم/١٩قرر مشروع امل  -جيم 
  ٢٠١١ - ٢٠٠٩مونتريال للفترة بروتوكول 

بشأن االختصاصات السابقة  ١٦/٣٥و  ١٣/١ و١٠/١٣ و٧/٢٤إىل املقررات إذ يشري   
  تجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف،للدراسات املتعلقة ب

ات السابقة تجديدالبشأن  ١٧/٤٠و  ١٤/٣٩ و١١/٧ و٨/٤ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
  األطراف،لصندوق املتعدد ا ملوارد

 لتقدميه إىل االجتماع يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعد تقريراً  - ١  
والعشرين، الثامن  اجتماعهلألطراف، وأن يقدمه من خالل الفريق العامل املفتوح العضوية يف العشرين 

تجديد موارد الصندوق  بشأن املستوى املالئم لاختاذ قرار لألطراف من العشرينلتمكني االجتماع 
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ينبغي أن يأخذ فريق التكنولوجيا  لدى إعداد التقرير،و. ٢٠١١ - ٢٠٠٩املتعدد األطراف للفترة 
  :، ما يلي مجلة أمورضمنوالتقييم االقتصادي يف اعتباره، 

 عليها األطراف يف ت الصلة، اليت وافقذاتمجيع تدابري الرقابة، واملقررات   )أ(  
 عشر التاسعللجنة التنفيذية، مبا يف ذلك املقررات اليت وافق عليها االجتماع بروتوكول مونتريال وا

تلك ، من حيث أن الثالث واخلمسني والرابع واخلمسنيها يلألطراف واللجنة التنفيذية يف اجتماع
باإلضافة [؛ ٢٠١١ - ٢٠٠٩ من جانب الصندوق املتعدد األطراف أثناء الفترة املقررات تستلزم إنفاقاً

وكفاءة ] [اإلضافية املؤهلة[هات تبني التكاليف  سيناريوالفريق ينبغي أن يتضمن تقرير ذلكإىل 
 للتنقيحات املقترحة واملقررات ٥ من املادة ١املرتبطة بتنفيذ األطراف العاملة مبوجب الفقرة ] التكاليف

ى ا الدراسة اليت جتريها  حيتمل أن توص اليتتدابريالو] [املتصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
اً ، إذا اعتمد االجتماع التاسع عشر لألطراف تدبري] [١٨/٩ من املقرر ٢لفقرة عمالً بااللجنة التنفيذية 

واالحتياجات اإلرشادية من التمويل ملا بعد ] [ أو أكثر من تلك التدابريلواحد اًتنفيذخبصوص االمتثال 
  ، بقدر اإلمكان؛ ٢٠١١عام 

 من املادة ١ إىل ختصيص موارد لتمكني مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة احلاجة  )ب(  
 وألي تدابري امتثال طاء من بروتوكول مونتريال ٢ إىل ألف ٢  من من احملافظة على االمتثال للمواد٥

  ؛٢٠١١-٢٠٠٩جديدة قد يتفق عليها مبوجب بروتوكول مونتريال خبصوص الفترة 
من أجل حتديد األهلية لتمويل ] واجلديدة[وجيهية املتفق عليها القواعد واملبادئ الت  )ج(  

، واملشاريع غري االستثمارية وخطط )شاريع يف قطاع اإلنتاجاملمبا يف ذلك (املشاريع االستثمارية 
  التخلص التدرجيي القطاعية أو الوطنية؛

  الربامج القطرية املعتمدة؛  )د(  
 املتصلة خبطط التخلص التدرجيي ٢٠١١ - ٢٠٠٩االلتزامات املالية يف الفترة   )ه(  

   اللجنة التنفيذية؛االوطنية أو القطاعية اليت وافقت عليه
 التأخر الزمين مراعاة، مع الزخمتوفري أموال لتسريع التخلص التدرجيي واحملافظة على   )و(  

  يف تنفيذ املشاريع؛
لص التدرجيي من املواد  وجناحات التخنواقص، مبا يف ذلك اآلناخلربة املكتسبة حىت   )ز(  

 أداء الصندوق املتعدد األطراف ووكاالته فضالً عناملستنفدة لألوزون املنجز مبوارد خمصصة بالفعل، 
  املنفذة؛

ما يرجح أن يكون لألسواق الدولية وتدابري الرقابة على املواد املستنفدة لألوزون   )ح(  
لب املواد املستنفدة لألوزون، واآلثار املقابلة وأنشطة التخلص التدرجيي القطرية من تأثري على عرض وط

على أسعار املواد املستنفدة لألوزون والزيادات الناجتة عن ذلك يف تكاليف املشاريع االستثمارية خالل 
  الفترة قيد االستعراض؛

 إىل  اليت تقدمهاالتكاليف اإلدارية للوكاالت املنفذة وتكاليف متويل خدمات األمانة  )ط(  
  ؛طراف، مبا يف ذلك عقد االجتماعاتاملتعدد األالصندوق 
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 مع مجيع مشاورات واسعة النطاق، ةهمذه امل اضطالعه لدىلفريق، أن جيرى ا  - ٢  
  الصلة اليت تعترب مفيدة؛ذات  الصلة وغريهم من مصادر املعلومات ذوياألشخاص واملؤسسات 

 من توزيع تقريره على هكنميأن يسعى الفريق جاهداً إىل استكمال عمله يف وقت   - ٣
  . والعشرين للفريق العامل املفتوح العضويةالثامنمجيع األطراف قبل شهرين من االجتماع 

  تنقيح اختصاصات اللجنة التنفيذية: دال/١٩مشروع املقرر   -دال 
 من اختصاصات اللجنة التنفيذية، بالصيغة اليت عدهلا االجتماع التاسع ٨يعدل الفقرة 

 ليكون نصها كما ١٦/٣٨ واالجتماع السادس عشر لألطراف يف املقرر ٩/١٦رر لألطراف يف املق
  :يلي

تمنح اللجنة التنفيذية املرونة يف أن تعقد اجتماعني أو ثالث اجتماعات سنوية، إذا   - ٨"
قررت ذلك، وتقدم تقريراً يف كل اجتماع من اجتماعات األطراف عن أي مقرر تتخذه يف 

، باالقتران مع عند االقتضاءتنفيذية يف أن تعقد اجتماعاا، لجنة الوتنظر ال. ذلك االجتماع
  ."اجتماعات بروتوكول مونتريال األخرى

منع االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون عن طريق وضع : هاء/١٩املقرر مشروع   -هاء 
   عرب احلدود فيما بني األطرافنقلهانظم أكثر فعالية لرصد 

باحلاجة امللحة إىل اختاذ إجراءات عاجلة ملنع االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة سلم إذ ي  
 ومبا هلذه املسألة من أمهية يف مواصلة املناقشات ،لألوزون اخلاضعة للرقابة وتقليصه إىل أقل ما ميكن

  بشأن مستقبل الربوتوكول،
ألطراف تقدمي تعليقات خطية على ، الذي طلب فيه إىل ا١٨/١٨ املقرر وإذ يضع يف اعتباره  

بشأن وضع "  حركة املواد املستنفدة لألوزونلتتبعدراسة جدوى بشأن وضع نظام "التقرير املعنون 
وطلب إىل . نظام لرصد حركة املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة عرب احلدود فيما بني األطراف

 جتميعاً هلذه ٢٠٠٧ر لألطراف املقرر عقده يف عام أمانة األوزون أن تقدم إىل االجتماع التاسع عش
  التعليقات،
 إىل تعليقات األطراف بشأن اخليارات املتوسطة األجل وطويلة األجل وإذ يشري مع التقدير  

  املطروحة يف دراسة اجلدوى بشأن وضع نظام لرصد حركة املواد املستنفدة لألوزون،
ن االستفادة منها يف رصد حركة املواد املستنفدة  إىل املبادرات األخرى اليت ميكوإذ يشري[  

لألوزون اخلاضعة للرقابة عرب احلدود فيما بني األطراف، وخباصة النظام املتوائم على الصعيد العاملي 
والشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف منع االجتار غري [و] لتصنيف املواد واخلالئط وومسها

  ،]املشروع
هم اخلطوات األوىل حنو فعالية رصد حركة املواد املستنفدة لألوزون عرب  بأن من أوإذ يقر  
 بني األطراف حتسني تنفيذ اآلليات القائمة وإنفاذها، وخباصة حتسني فعالية نظم الترخيص  فيمااحلدود

 ]،[  باء من الربوتوكول٤ملراقبة االسترياد والتصدير وإعادة التصدير، على النحو الذي تدعو إليه املادة 
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ني القطاعني العام والشراكات ب [وبتحسني التحقق عن طريق اإلسناد املرجعي من البيانات املبلغ عنها
  ،] االجتار غري املشروعواخلاص يف منع

عن طريق  باء من الربوتوكول تنفيذاً كامالً ٤ مجيع األطراف على تنفيذ املادة حيث  - ١
 التوصيات الواردة  تنفيذوكذلكواد املستنفدة لألوزون وضع وتطبيق نظام لتراخيص استرياد وتصدير امل

، ١٧/١٢، و١٤/٧، و٩/٨يف املقررات القائمة الصادرة عن األطراف، وعلى وجه اخلصوص املقررات 
  ؛١٨/١٨ و١٧/١٦و

 عند االقتضاء،  تطبق يف املناطق األخرى،]تنظر يف تطبيق [مجيع األطراف أن جيشع  - ٢
على أساس  [ للموافقة املسبقة عن علم]غري رمسي []،١ات الفقرة بعد أن تستويف متطلب [نظام[

وخباصة مركبات الكربون الكلورية ] [املواد اخلاضعة للرقابة] [من أجل تنظيم] [لدعم تنظيم] [طوعي
 ثالثي كلورو اإليثان واخلالئط احملتوية على -١،١،١ و١فلورية واهلالونات ورابع كلوريد الكربون 

  ؛]وجنوب شرق آسياآسيا يف جنوب املستخدم وم على اخلربات املكتسبة من النظام يق[ ]هذه املواد
 مجيع األطراف ذات الصلة على تعزيز نظام املوافقة املسبقة عن علم املطبق يشجع[  - ٣

] عند االقتضاء] [بالفعل يف جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأن تطبق النظام نفسه يف املناطق األخرى
  ؛]على أساس طوعي[

تضمن يف نظمها لتراخيص ] تنظر يف[األطراف أن  ،]يشجع] [إىل يطلب[  - ٤[
 جلميع املواد ]، حسب االقتضاء] [حصص واردات[وتصدير املواد املستنفدة لألوزون، /استرياد

املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة، وأذونات لكل شحنة من هذه املواد وإلزاماً للموردين واملصدرين 
  ] عن استعمال هذه األذونات؛باإلبالغ

يف نظمها [ ]تدرج] [تنظر يف رصد[ األطراف أن ]على] [يشجع] [ إىليطلب[  - ٥
للمواد املستنفدة ) النقل من سفينة إىل أخرى( النقل العابر و]لتراخيص املواد املستنفدة لألوزون

أو أن ختضع عمليات [اجلمركية لألوزون ونقل املواد املستنفدة لألوزون عرب املناطق املعفاة من الرسوم 
  ]؛]النقل هذه لنوع من آليات الرصد مثل إعطاء رقم إشاري فريد للشحنة

 ]دون أن تترتب على ذلك آثار مالية إضافية [ إىل أمانة األوزون أن تدرسيطلب  - ٦[
 إمكانية تطبيق آليات للتحقق من خالل اإلسناد املرجعي من بيانات الواردات والصادرات وإجراء

  ]مراجعة حسابية مستقلة، حيثما يثبت وجود اختالفات يف تلك البيانات؛
أمانة األوزون أن تبلغ يف الوقت املناسب عن املعلومات الواردة بشأن  إىل يطلب  - ٧[

وأن تشجع األطراف على استخدام هذه املعلومات يف ... ١٧/١٦التجارة والصادرات مبوجب املقرر 
د املستنفدة لألوزون والتأكد من صحتها وأن تتخذ اإلجراءات تتبع واردات وصادرات املوا

  ؛...]املناسبة
على النظر يف تنظيم استخدام احلاويات غري القابلة للتعبئة املتكررة   األطرافشجعي  - ٨[

  ]اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون؛
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تكررة اليت حتتوي حظر استخدام احلاويات غري القابلة للتعبئة امليطلب إىل األطراف   - ٩[
  ]؛على مواد مستنفدة لألوزون

نظم ] [الشروط التالية] [وضع[تضع ] تنظر[أن ] على[األطراف ] يشجع[يطلب   - ١٠[
  :]اخلاضعة للرقابة [املواد املستنفدة لألوزونلشحنات حاويات ] لتوسيم وتوثيق

واد ال جيوز شحن أي حاوية حتتوي على عشرة كيلوغرامات أو أكثر من امل  )أ(
  :املستنفدة لألوزون أو اخلالئط احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون ما مل تكن مصحوبة مبا يلي

  ؛املُصدر النهائي صادرة عن مطابقةشهادة   ‘١’
: مواصفات تقنية صادرة عن املُنتج وحمتوية على مجلة بيانات من بينها  ‘٢’

جلمعية األمريكية االسم الكيميائي للمادة املستنفدة لألوزون، وتسمية ا
أو تركيبة (هلندسة التدفئة والتربيد وتكييف اهلواء هلا وأمسها التجاري 

اخلليط احملتوي على املواد املستنفدة لألوزون وتسمية اجلمعية األمريكية 
والبيانات املتعلقة بنقاء املواد ) هلندسة التدفئة والتربيد وتكييف اهلواء له

   احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون؛املستنفدة لألوزون أو اخلالئط
أن حتتوي البطاقة التعريفية لكل حاوية على مجلة بيانات من بينها اسم وعنوان [  )ب(

 حسب النظام املنسق عاملياً، وعند االقتضاء، تسمية ،فاكس املُنتج واسم املادة الكيميائية/ورقم هاتف
ف اهلواء للمواد املستنفدة لألوزون واالسم التجاري هلا اجلمعية األمريكية هلندسة التدفئة والتربيد وتكيي

أو تركيبة اخلليط احملتوي على املادة املستنفدة لألوزون وتسمية اجلمعية األمريكية هلندسية التدفئة (
 وأن حتتوي البطاقة التعريفية لكل حاوية من هذه على مجلة بيانات من بينها )والتربيد وتكييف اهلواء

ادة الكيميائية وهوية املورد وعناصر البطاقة التعريفية املوحدة اليت ختصص للمادة حتديد هوية امل
املستنفدة لألوزون احملتوية عليها حسب النظام املنسق عاملياً، إذا كانت تنطبق، وتسمية اجلمعية 

  ي هلا األمريكية هلندسة التدفئة والتربيد وتكييف اهلواء للمادة املستنفدة لألوزون واالسم التجار
أو تركيبة اخلالئط احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون وتسمية اجلمعية األمريكية هلندسة التدفئة (

  ؛])والتربيد وتكييف اهلواء للخالئط
أن تكون األطراف حرة يف اعتبار الشحنات اليت ال تتطابق مع هذه الشروط الدنيا [  )ج(

  ؛]]شحنات غري قانونية
 املواد املستنفدة لألوزون يتعني تدمريها بوسائل التكنولوجيات أي كمية حتتجز من  - ١١[

  ]اليت توصي ا األطراف؛
 من الربوتوكول أن حتصل على ٥ من املادة ١جيوز لألطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ١٢[

دعم مايل من الصندوق املتعدد األطراف الختاذ تدابري للتخلص النهائي يف حاالت عدم معرفة منشأ 
  ]؛)اجتار غري مشروع(واد املستنفدة لألوزون احملتجزة امل
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 من هذا املقرر بشأن ١٠تشجيع األطراف على اختاذ التدابري املدرجة يف الفقرة   - ١٣[
أ، ١٣٤ –شحنات بدائل املواد املستنفدة لألوزون، وخصوصاً مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

  .] وخاضعة للرقابة حتت أمساء هذه البدائلوذلك لتفادي نقل مواد مستنفدة لألوزون

  تنقيح الترتيبات املؤسسية لربوتوكول مونتريال: واو/١٩املقرر مشروع   -واو 
باالستنتاج الذي خلص إليه فريق التقييم العلمي ومفاده أن اإلجراءات اليت يط علماً إذ حي[  

أن يتم يف هذا القرن إرجاع طبقة اختذت يف إطار بروتوكول مونتريال قد أدت إىل أن يصبح متوقعاً 
  ]،١٩٨٠األوزون إىل املستويات اليت كانت عليها قبل 

، يبني حدوث ختفيضات قابلة ٢٠٠٦عام لإىل أن تقرير تقييم فريق التقييم العلمي وإذ يشري [  
  ]،ستراتوسفريوسفري والبروتللقياس فعالً يف مستويات كثري من املواد املستنفدة لألوزون يف طبقيت ال

 إىل النتائج األولية اليت متخضت عنها مناقشات األطراف بشأن مستقبل بروتوكول وإذ يشري[  
مونتريال، وإذ يدرك ضرورة معاجلة املسائل اليت حددا األطراف لكفالة استمرار جناح بروتوكول 

  ]مونتريال وضمان سالمة طبقة األوزون،
 أن األطراف يف بروتوكول مونتريال أجنزت مبا ورد يف تقرير أمانة األوزون منوإذ يرحب [  

 يف املائة من ٩٥ ختفيضاً إمجالياً يف استهالكها من مجيع املواد املستنفدة لألوزون يساوي ٢٠٠٥بنهاية 
  ]مستويات خط األساس احملددة يف بروتوكول مونتريال،

يعتمدها الصندوق  مجيع املشاريع اليت اعتمدها أو سذحبقيقة أنه إذا مت تنفيرحب كذلك وإذ ي[  
املتعدد األطراف يف غضون العامني القادمني، حسبما هو متفق عليه، فسوف تكون األطراف العاملة 

 يف املائة يف حجم قدرة املواد ٩٧ من بروتوكول مونتريال قد حققت ختفيضاً قدره ٥مبوجب املادة 
  ]ياً على استنفاد األوزون،املستنفدة لألوزون اليت وضعت هذه البلدان خطوط أساس حمددة هلا حال

  ]اتمع العاملي على إجنازاته الكبرية يف التصدي ملشكلة األوزون بفعالية،وإذ يهنئ [  
 أن جتديدات موارد الصندوق املتعدد األطراف يف املستقبل سوف تعكس وإذ يالحظ[  

  ]لتزامات باالمتثال املتبقية،اإلجنازات الكبرية اليت حتققت بالفعل يف إطار الربوتوكول والقلة النسبية لال
يؤيد أن متد جلنة التنفيذ مدة كل اجتماع من اجتماعاا يوماً إضافياً واحداً، حسب   - ١[

  ]االقتضاء، وعلى أساس كل حالة على حدة، رهناً بتوفر املوارد املالية الكافية؛
م العمل وحج [ وجدولة]و [يطلب إىل أمانة األوزون أن جتمع معلومات عن تواتر  - ٢[

  اهليئات]و []األطراف [ االجتماعات اليت تعقدها]وسرعة عملية اختاذ القرارات من جانب[، ]النسيب
بشأن امللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء استكهومل  ضمن اتفاقية ]الفرعية[

خطرة متداولة يف التجارة الدولية، املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة 
واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية األمم املتحدة 

 وأن تبلغ الفريق العامل املفتوح العضوية ]مبا يف ذلك بروتوكول مونتريال، [اإلطارية بشأن تغري املناخ
  ]ادم؛بتلك املعلومات يف اجتماعه الق
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يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، عن طريق أمانة األوزون، التشاور   - ٣[
 من أجل حتديد املواد الكيميائية املتكررة يف أكثر ٢مع اهليئات العلمية لالتفاقيات املذكورة يف الفقرة 

علومات الناجتة عن تلك من قائمة رقابة والتفكري يف تدابري لتجنب ذلك التكرار، وتقدمي تقرير بامل
  ]املشاورات إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه املقبل؛

، بالتشاور مع أمانة الصندوق املتعدد األطراف، تعديطلب إىل أمانة األوزون أن   - ٤[
يف ذلك الواردة يف مقررات األطراف، مبا لتقارير الربوتوكول وبطلبات ابالتقارير املطلوبة مبوجب قائمة 

قصة، أو تكون نا[ ميكن أن اليتالتقارير ، وأن تدرج القائمة يف وثيقة حتدد اوتوقيتهه التقارير عناصر هذ
مستوى حتسني [فرص حتديد  من أجل ]،ةأو ناقصأو تكون مكررة [يكون أواا قد فات، ] مكررة أو

ألوزون وأمانة الصندوق املتعدد  بني أمانة ا بأفضل صورةإبالغ البيانات ومجعها] جودا واالمتثال و
وتقدمي الوثيقة إىل الفريق العامل املفتوح ] ، لتحديد االحتياجات احملتملة لإلبالغ اإلضايف[األطراف، 

حتسني مستوى اإلبالغ وختفيف عبء اإلبالغ املفروض /، من أجل تعزيز[العضوية يف اجتماعه القادم 
  ؛]،...على األطراف

عرب اللجنة (انة األوزون وأمانة الصندوق املتعدد األطراف يطلب إىل كل من أم  - ٥[
ورقة مناقشة حتدد أولويات  [طة أعمال خ]اقتراح] [وضع[) التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف

 ٢٠١٠ وفيما بني سنيت ٢٠١٠حتدد مهامها الرئيسية اليت ستكون مطلوبة قبل عام ] استراتيجية
حديات اليت جرى حتديدها خالل احلوار بشأن التحديات اليت تواجه مع األخذ يف االعتبار الت[ ٢٠١٥و

الربوتوكول يف املستقبل ويف القواعد واملبادئ التوجيهية واملقررات اليت اختذها االجتماع التاسع عشر 
وتشتمل على تقديرات للموارد الالزمة من املوظفني واألموال لتأدية تلك املهام، وان تقدم ] لألطراف
  ]طة إىل االجتماع العشرين لألطراف؛هذه اخل

لكي حيلل املهام اإلدارية ألمانة قوم بتعيني متعاقد يطلب إىل أمانة األوزون أن ت  - ٦[
برنامج األمم املتحدة يف إطار األنشطة ذات الصلة سائر و[األوزون وأمانة الصندوق املتعدد األطراف 

ختفيضات يف تملة لتحقيق وفورات يف التكاليف ودد ما ميكن اغتنامه من الفرص احملحي وأن ]للبيئة،
 يف مقر واحد بعد ]اهليئتني [هليئات الثالثوضع ا، مبا يف ذلك الزائدةمهام تبسيط للالنفقات العامة و

  ] لألطراف؛]احلادي والعشرين] [العشرين[على االجتماع هذا التحليل عرض ل، ٢٠١٠عام 
م االقتصادي مراجعة عملية إعداد تقاريره يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقيي  - ٧[

 إال استجابة ٢٠٠٧ حبيث ال يتم إعداد تقارير بعد عام ٧/٣٤ و٤/١٣ باملقررين املرحلية السنوية عمالً
  لطلبات حمددة من األطراف وتوصيات بشأن برامج اإلعفاءات السنويةٍ؛

 وفريق التكنولوجيا والتقييم يطلب إىل فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية  - ٨[
االقتصادي أن يزودوا الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه القادم خبطة عمل لتحديد إجراءات 

مني األخريين لكل منهم ييالتكاليف ذات الصلة بإعداد التق ومبعلومات عن ٢٠١٠وضع تقييم سنة 
  ]؛)٢٠٠٦ و٢٠٠٢تقييما سنيت (

 إعادة تنظيم ٢٠٠٩وزون أن حتلل الكيفية اليت ستتم ا بعد عام يطلب إىل أمانة األ  - ٩[
 يف االجتماعات السنوية للفريق العامل املفتوح العضوية ]يةطالنم[وتقسيم األنشطة واملهام 
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 إذا كانت اجتماعات األطراف ستعقد كل سنتني أو ثالث سنوات ،لألطرافاالجتماعات السنوية و
 من السنوات كل سنةاجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية يف بينما تعقد أو أربع سنوات 

، وأن تقوم بتحديد ، وأن تبلغ الفريق العامل املفتوح العضوية بذلك التحليل يف اجتماعه القادمالفاصلة
مع األخذ يف االعتبار  [املنقحة لالجتماعاتاجلداول الزمنية ذه الوفورات احملتملة يف التكاليف املتصلة 

  ]]مدى تأثري ذلك على عمل اهليئات الفرعية؛
يطلب إىل أمانة األوزون تزويد الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه املقبل   - ١٠[

  :بتقرير بشأن التدابري القصرية األجل املمكنة لتبسيط اإلجراءات والعمليات، مبا يف ذلك
ع األطراف يف هيئة واحدة، دمج اجلزءين التحضريي والرفيع املستوى من اجتما  )أ(

  تسمى اجتماع األطراف، يكون هلا جدول أعمال واحد وفريق واحد من املوظفني؛
إطار زمين لقيام األمانة بإكمال مشاريع تقارير اجتماعات الفريق العامل املفتوح   )ب(

  العضوية، ووضع عملية لتسلم التعليقات النهائية من األطراف؛
ي واللجان األخرى على االستفادة القصوى، وبالقدر العملتشجيع أفرقة التقييم   )ج(

كترونية وغريها من الوسائل احلديثة، مبا يف ذلك تنظيم املؤمترات عرب املمكن، من وسائل االتصال اإلل
الفيديو لتفادي عقد االجتماعات اليت حيضرها املؤمترون شخصياً أو لتقليل احلاجة إىل مثل تلك 

  ].مدد انعقادهااالجتماعات وتواترها و

وضع جدول أعمال متعدد السنوات الجتماع األطراف يف : زاي/١٩مشروع املقرر   -زاي 
  بروتوكول مونتريال لتناول مسائل السياسات الرئيسية اليت حتددها األطراف

، يف مقرره سلم إىل أن االجتماع الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال، إذ يشري
األطراف قد ن أ مبستقبل الربوتوكول ومؤسساته، وةصلاملترئيسية الملسائل ا ةمعاجل، بضرورة ١٨/٣٦

ناقشت فيما بعد تلك املسائل الرئيسية بقدر أكرب من اإلسهاب أثناء احلوار الذي استغرق يومني والذي 
  عقد قبيل االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية، يف نريويب، كينيا،

 إىل النتائج األولية اليت متخضت عنها مناقشات األطراف بشأن مستقبل بروتوكول وإذ يشري
مونتريال، وإذ يدرك ضرورة تناول املسائل اليت حددا األطراف لكفالة استمرار جناح بروتوكول 

  مونتريال وسالمة طبقة األوزون يف املستقبل،
  : خطة العمل التالية من أجلأن يضع يقرر

  ما تبقى من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون؛النظر يف   )أ(
  النظر يف بنوك وخمزونات املواد املستنفدة لألوزون؛  )ب(
النظر يف املوارد الالزمة واالستقرار طويل األجل الضروري لوضع برنامج عاملي   )ج(

  للرصد العلمي واإلبالغ عن حالة األوزون؛
  دد األطراف لربوتوكول مونتريال وأمانته؛النظر يف تطور عمل الصندوق املتع  )د(
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النظر يف مستقبل احلاجة للهيئات الفرعية املنشأة مبوجب الربوتوكول ونطاق عملها   )ه(
  وهي حتديداً فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية؛

يال ومؤسساته الرئيسية، مبا يف ذلك أمانة النظر يف مستقبل إدارة بروتوكول مونتر  )و(
  ؛]رصدها أو اإلشراف عليها[األوزون وجلنة التنفيذ و

  .النظر يف طرق للمحافظة على استمرار االمتثال ومكافحة االجتار غري املشروع  )ز(

 –ية فلورية  الكلورملركبات الكربونإعفاء االستخدامات األساسية : حاء/١٩املقرر مشروع   -حاء 
   ألغراض التطبيقات الفضائية اجلوية يف االحتاد الروسي١١٣

 بالعمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة إذ حييط علماً مع التقدير  
  التابعة له، اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية،

ملركبات الكربون  مناسبة  أنه ال توجد يف الوقت احلاضر بدائل حمددةوإذ يضع يف اعتباره  
لالستخدام يف صناعة الطريان الفضائي اجلوي يف االحتاد الروسي ) CFC-113 (١١٣ – الكلورية فلورية

 الصادر عن فريق ٢٠٠٦ ال يزال جارياً حسبما أكده تقرير التقييم لعام  هلاوأن البحث عن بدائل
   التابعة له،التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية

مركبات الكربون الكلورية  استعداد االحتاد الروسي لدراسة إمكانية استرياد وإذ يالحظ  
 ألغراض صناعة الطريان الفضائي اجلوي لديه من املخزونات العاملية املتاحة، وذلك ١١٣ – فلورية

  التابعة له،عمالً بتوصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية 
 ، فريقا٢٠٠٨ً فرباير/ أنّ االحتاد الروسي مستعد ألن يستقبل، قبل شباطأيضاًوإذ يالحظ   

صغري احلجم من اخلرباء يف جمال إبدال مذيبات املواد املستنفدة لألوزون يف صناعة الطريان الفضائي 
قنية التابعة له من أجل تقييم اجلوي يعينه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات الت
  التطبيقات والتوصية، حسب اإلمكان، باخليارات اليت أثبتت جدواها،

 يف االحتاد ١١٣ – مركبات الكربون الكلورية فلورية  واستهالكإنتاجستوى يأذن مب  - ١  
 يف صناعة الطريان ملركبات الكربون الكلورية فلورية االستخدامات األساسية إلعفاءاتالروسي 

  ؛٢٠٠٨ طناً مترياً يف عام ١٤٠ قدرهالفضائي اجلوي لديه 
مركبات الكربون  من ٢٠٠٩ي لعام ـيأذن بالكمية اليت عينها االحتاد الروس  - ٢  

، وذلك بشرط أالّ يكون فريق التكنولوجيا والتقييم  مترياً طنا١٣٠ً وقدرها ١١٣ – الكلورية فلورية
  ؛٢٠٠٩بيقها يف عام االقتصادي قد حدد بدائل أخرى ميكن تط

مركبات الكربون الكلورية يطلب إىل االحتاد الروسي مواصلة دراسة إمكانية استرياد   - ٣  
 ألغراض صناعة الطريان الفضائي اجلوي لديه من املخزونات العاملية املتاحة، وذلك ١١٣ – فلورية

لتقنية املعنية باملواد الكيميائية عمالً بتوصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات ا
  .التابعة له
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االستعاضة عن اجلدول ألف واجلدول ألف مكرر يف املقررات ذات : طاء/١٩مشروع املقرر   -طاء 
  الصلة بعوامل التصنيع

بالتذييل هلذا املقرر بوصفه قائمة استخدامات عوامل الوارد أن يعتمد اجلدول   - ١  
 وليحل حمل اجلدول ١٧/٧ بصيغته املعدلة يف املقرر ١٠/١٤باملقرر التصنيع ليحل حمل اجلدول ألف 

  .١٧/٨رر ألف مكرر يف املق
  التذييل

  قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع : اجلدول ألف
  اسم املادة املستنفدة لألوزون  التصنيع  
  كربون كلوريد الرابع  والقلويات يف إنتاج الكلور NCl3القضاء على  ١
 استرجاع الكلور يف الغاز املتبقي من إنتاج الكلور ٢

  والقلويات
   كلوريد الكربونرابع

   كلوريد الكربونرابع  كلوراملطاط املتصنيع  ٣
   كلوريد الكربونرابع تصنيع إندوسلفان  ٤
   كلوريد الكربونرابع  بروفني نيع إيبوتص ٥
   كلوريد الكربونرابع تصنيع ديكوفول ٦
   كلوريد الكربونرابع )CSM (ع بوليو ليفني الكلور املسلفنتصني ٧
   كلوريد الكربونرابع  )PPTA (أراميد بوليمرتصنيع  ٨
 CFC-11  ةاصطناعيتصنيع صفائح ألياف  ٩

   كلوريد الكربونرابع  تصنيع الربافني املكلور ١٠
د التمثيل الكيماوي الضوئي للسالئف املكونة من البوليثريبول بريوكسي ١١

  كامل الفلورة للبوليثريات كاملة الفلورة واملشتقات ثنائية الوظيفة
CFC-12 

التقليل من البوليبريوكسيد كامل الفلورة الوسيط يف إنتاج  ١٢
  ثنائيات اإلستر من البوليثريات كاملة الفلورة

CFC-113 

 CFC-113  إعداد ثنائيات البوليثريات كاملة الفلورة عالية األداء ١٣

   كلوريد الكربونرابع  اج سيكالدميإنت ١٤
   كلوريد الكربونرابع  إنتاج بوليربوبني املكلور ١٥
   كلوريد الكربونرابع   املكلورEVAإنتاج  ١٦
   كلوريد الكربونرابع  إنتاج مشتقات ايزو سيانيت امليثيل ١٧
   كلوريد الكربونرابع   فينوكسي برتلدهايد– ٣إنتاج  ١٨
   كلوريد الكربونرابع   ميثلربيدين- ٥ – كلورو – ٢إنتاج  ١٩
   كلوريد الكربونرابع  إنتاج امييداكلوبريد ٢٠
   كلوريد الكربونرابع  إنتاج بيوبروفرتين ٢١
   كلوريد الكربونرابع  إنتاج أوكسديازون ٢٢
   كلوريد الكربونرابع   ميثاالنيلني املكلور–إنتاج ن  ٢٣



UNEP/OzL.Pro.19/3  

14 

  اسم املادة املستنفدة لألوزون  التصنيع  
   كلوريد الكربونبعرا   ثنائي كلورو يرتوثيازول– ٣، ١إنتاج  ٢٤
  امليثان و كلوربرومو  برومة بوليمر سيترين ٢٥
   كلوريد الكربونرابع  )محض( ثنائي كلورو فينوكسي استيك أسيد – ٤، ٢ختليق  ٢٦
  كلوريد الكربونرابع  ليق ثنائي بريوكسي ثنائي الكربوناتخت ٢٧
  كلوريد الكربونرابع  إنتاج سيانوكوباالمني املشع  ٢٨
  CFC-113   ألياف البوليايتلن عالية املُعاِملْإنتاج  ٢٩

   كلوريد الكربونرابع  تصنيع أحادى كلوريد الفينيل  ٣٠
  بروموكلورو امليثان  نييلتصنيع سلتاميس ٣١
   كلوريد الكربونرابع )مبيد(إنتاج برالثرين  ٣٢
   كلوريد الكربونرابع  )أصباغ(نيتروبرتلدهايد -إنتاج أ ٣٣
  كلوريد الكربونرابع  ثيوفيناكربوكسلدهايد-٢ –مثيل -٣إنتاج  ٣٤
  كلوريد الكربونرابع   ثيوفينيكربوكسلدهايد -٢إنتاج  ٣٥
  كلوريد الكربونرابع   ثيوفني اإليثانول-٢إنتاج  ٣٦
  كلوريد الكربونرابع  )DNBC – 3,5( ثنائي نيتروبرتولكلوريد -٥، ٣إنتاج  ٣٧
  كلوريد الكربونرابع  يتون ك- ٣- برتأيزوثيازول -٢، ١ جإنتا  ٣٨
  كلوريد الكربونرابع   نتروبرتالديهايد-تصنيع م   ٣٩
  كلوريد الكربونرابع  تصنيع تايكلوبدين  ٤٠
  كلوريد الكربونرابع  نترو كحول البرتيل-تصنيع بارا  ٤١
  كلوريد الكربونرابع  تصنيع تولكلوفوس امليثيل  ٤٢

ستخدامات األساسية ملركبات الكربون الكلورية فلورية إعفاءات اال: ياء/١٩املقرر مشروع   -ياء 
   من ١ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لدى األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة لعامي ٥املادة 
قتصادي وجلنة  مع التقدير بالعمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االإذ حييط علماً  

  اخليارات التقنية الطبية التابعة له،
 أن استخدامات مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق وإذ يضع يف اعتباره  

، ال يعترب أساسياً إذا توفرت بدائل جمدية تقنياً واقتصادياً ومقبولة ٤/٢٥باجلرعات املقننة، وفقاً للمقرر 
  والصحية،من الناحيتني البيئية 

 من املادة ١ املتواصل الذي حترزه أطراف كثرية غري عاملة مبوجب الفقرة وإذ يرحب بالتقدم  
 يف تقليل اعتمادها على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية على مركبات الكربون الكلورية ٥

فقة من اجلهات التنظيمية فلورية كلما مت إحراز تقدم يف تطوير بدائل وحصول هذه البدائل على املوا
  وطرحها يف األسواق،
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 لتلبية ٢٠٠٩ و٢٠٠٨يأذن مبستويات االستهالك واإلنتاج الضرورية للعامني   - ١  
االستخدامات األساسية ملركبات الكربون الكلورية فلورية إلنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 

  للتقرير احلايل؛[   ] ن احملدد يف املرفق لعالج الربو أو مرض انسداد الشعب اهلوائية املزم
 من الربوتوكول يف ٥ من املادة ١ األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة أن تأخذ  - ٢  

احلسبان، عند إصدار تراخيص أو أذونات أو ختصيص إعفاءات الستخدامات أساسية ملركبات 
عات املقننة ملرض الربو أو انسداد الكربون الكلورية فلورية ألصحاب صناعات أجهزة االستنشاق باجلر

 والالحقة هلا من املواد اخلاضعة للرقابة على ١٩٩٦املخزونات السابقة لعام الشعب اهلوائية املزمن، 
، حىت ال تتجمع ألصحاب هذه الصناعات إمدادات ٤/٢٥من املقرر ) ب (١النحو الوارد يف الفقرة 

  .تشغيلية ألكثر من سنة واحدة

  ياء/١٩لمقرر لمرفق 

 من مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة ٢٠٠٩ و٢٠٠٨أذونات االستخدامات األساسية للعامني 
  )باألطنان املترية(االستنشاق باجلرعات املقننة اليت وافق عليها االجتماع التاسع عشر لألطراف 

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  الطرف
الكمية اليت مت   

  تعيينها
الكمية اليت متت 

   عليهاةاملوافق
لكمية اليت مت ا

  تعيينها
الكمية اليت متت 

   عليهاةاملوافق
      ٣١٦  ٣١٦  اجلماعة األوروبية
      ٢١٢  ٢١٢  االحتاد الروسي

  ٢٨٢  ٢٨٢      الواليات املتحدة األمريكية

   ن-تعديل ميكن إدخاله على الربوتوكول فيما يتعلق بربوميد الربوبيل : كاف/١٩مشروع املقرر   - كاف 
 أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة ي التقدير بالعمل الذ معإذ حييط علماً  

  ،)١٨/١١املقرر  (٢٠٠٧اخليارات التقنية للمواد الكيميائية التابعة له يف تقريره املرحلي لعام 
 إىل أن كل طرف من األطراف وافق مبوجب بروتوكول مونتريال على مكافحة وإذ يشري  

  فدة لألوزون دف التخلص منها تدرجيياً،انبعاثات املواد املستن
 لعدم تشجيع إنتاج وتسويق ١٠/٨ إىل أن مجيع األطراف مدعوة مبوجب املقرر وإذ يشري  

  مواد جديدة مستنفدة لألوزون،
 باختاذ اخلطوات املناسبة مبوجب ١٠/٨إىل أن األطراف مطالبة مبوجب املقرر وإذ يشري   

 اجلديدة اليت تشكل ديداً كبرياً على طبقة األوزون، والتخلص الربوتوكول لكفالة مراقبة املواد
   منها،يالتدرجي



UNEP/OzL.Pro.19/3  

16 

 طلب إىل األطراف أن حتث دوائر الصناعة واملستخدمني على ١٣/٧ إىل أن املقرر وإذ يشري  
 التطبيقات اليت ال تتوافر هلا بدائل أكثر جدوى من يف ن - استخدام بروميد الربوبيل حصرالنظر يف 
   االقتصادية وأكثر مالءمة من الناحية البيئية، الناحية

 ن نظراً - أن األطراف غري مطالبة باإلبالغ سنوياً عن بروميد الربوبيل وإذ يضع يف اعتباره  
  ألنه مادة غري خاضعة للرقابة، 

 ٢٠٠٧ أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قدر يف تقريره املرحلي لعام وإذ يالحظ  
 طن ٢٠ ٠٠٠ ن سنوياً يف استخدامات املذيبات -يصل إنتاج واستهالك بروميد الربوبيل إمكانية أن 

 طن متري، وأنه يتوقع أن يزداد االستهالك واالنبعاثات ١٠ ٠٠٠ إىلمتري واالنبعاثات املتصلة ا 
  زيادة كبرية يف املستقبل،

تقرير " يف ٢٠٠١ عام  كذلك أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أورد يفوإذ يالحظ  
أن بروميد "  ن وتقديرات انبعاثاته-فرقة العمل املعنية باإلمكانات التسويقية اجلغرافية لربوميد الربوبيل 

 يف تطبيقات تستخدم فيها عادة مواد مستنفدة ه الستعمالجيد رواجاً شديداً يف األسواق ن -الربوبيل 
  لألوزون ومواد غري مستنفدة لألوزون،

 أن فريق التقييم العلمي يعتقد، بناًء على النتائج اليت خلص إليها مؤخراً، ضع يف اعتبارهوإذ ي  
 بروميد إمجايل حجم تركيز يف ة كبريبنسبة تساهم للغايةأن املواد املعاجلة بالربوم ذات األعمار القصرية 

 هذه املواد بكميات كبرية ستراتوسفري وىف تأثريه على األوزون الستراتوسفريي، وأن إنتاجالربوبيل يف ال
  ميكن أن يساهم يف زيادة استنفاد األوزون، 

 حدود هي يف ن على استنفاد األوزون - أن قدرة مادة بروميد الربوبيل وإذ يضع يف اعتباره  
  قدرة مواد أخرى خاضعة حالياً للرقابة مبوجب بروتوكول مونتريال،

 الربوتوكول تقتضي إدخال تعديل على  أن إدراج أي مادة جديدة يفوإذ يضع يف اعتباره  
الربوتوكول وأن املقترحات اخلاصة بتعديل الربوتوكول البد أن ترسل إىل األطراف بواسطة أمانة 
األوزون قبل ستة أشهر على األقل من انعقاد اجتماع األطراف الذي أن ينظر فيه أي مقترح من هذا 

  القبيل، 
 كاملة من ات على الربوتوكول كانت تغطي جمموعابقةالس أن التعديالت وإذ يضع يف اعتباره  

   تدابري منفردة،وليستاملوضوعات 
 ن بوصفها مادة خاضعة للرقابة يف التعديل -ينظر يف إدراج مادة بروميد الربوبيل   - ١  

التايل املقبل للربوتوكول، وذلك بغض النظر عن تارخيه أو حمتواه وإىل ذلك احلني يتخذ اخلطوات املبينة 
  يف الفقرات التالية؛

، عدم تشجيع إنتاج وتسويق ١٠/٨ و٩/٢٤أن يطلب إىل األطراف، وفقاً للمقررين   - ٢  
 ن وحصر استخدام هذه املادة يف التطبيقات اليت ال تتوفر هلا تكنولوجيات أو -مادة بروميد الربوبيل 

  مواد بديلة أنسب من الناحية البيئية؛
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ملؤسسات اخلاضعة لواليتها تطبيق ممارسات مسؤولة يطلب إىل األطراف أن حتث ا  - ٣  
 ٢٠٠١ ن يف تقريرها لعام -يف االستخدام على النحو الذي وصفته فرقة العمل املعنية بربوميد الربوبيل 

   ن، وذلك ما أمكن تقنياً واقتصادياً؛-يف حاالت االضطرار إىل استخدام بروميد الربوبيل 
 ن، مع -نة بإنتاجها واستهالكها من بروميد الربوبيل حيث األطراف على تبليغ األما  - ٤  

 ن ال خيضع حىت اآلن للرقابة مبوجب الربوتوكول ولكنه قد -اإلدراك الكامل أن بروميد الربوبيل 
  يصبح خاضعاً للربوتوكول يف القريب العاجل؛

ال يطلب إىل فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استكم  - ٥  
  .مهمة ن يف حالة حدوث تطورات جديدة -النتائج اليت يتوصالن إليها فيما يتعلق بربوميد الربوبيل 

  إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية: الم/١٩مشروع املقرر   - الم 
 إىل العمل الذي قام به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنته املعنية  يشري مع التقديرإذ

  خليارات التقنية الكيميائية،با
ميدد العمل باإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية وذلك وفق الشروط   - ١

 ١٦/١٦ و ١٥/٨املنصوص عليها يف املرفق الثاين من تقرير اجتماع األطراف السادس ويف املقررين 
  ؛٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول ٣١وذلك حىت 
ولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنته املعنية باخليارات التقنية يطلب إىل فريق التكن  - ٢

الكيميائية أن يعدا، حبلول موعد االجتماع العشرين لألطراف، قائمةً باالستخدامات املختربية 
مواد اموعتني (والتحليلية اليت تستعمل املواد املستنفدة لألوزون املدرجة يف املرفقات ألف وباء وجيم 

بالربوتوكول، ويذكرا االستخدامات اليت مل تعد تتطلب مواد مستنفدة لألوزون ويصفا ) لثالثةالثانية وا
  .البدائل املمكنة هلذه املواد

  )١٥/٨املقرر (مستقبل إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية : ميم/١٩مشروع املقرر   - ميم 
ء الشامل لالستخدامات ، اإلعفا]٢٠١٥[ديسمرب / كانون األول٣١أن ميدد، حىت   - ١

 وفقاً للشروط املنصوص ١١/١٥ وباملقرر ٧/٢ من املقرر ٦املختربية والتحليلية املقيد مبوجب الفقرة 
عليها يف املرفق الثاين من تقرير االجتماع السادس لألطراف بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف 

  مواد اموعة األوىل، باملرفق جيم؛ باستثناءمجيع املرفقات واموعات بربوتوكول مونتريال 
يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يبلغ يف التقييم الذي جيريه كل   - ٢

أربعة سنوات عن تطوير وتوفر إجراءات خمتربية وحتليلية ميكن القيام ا من دون استخدام املواد 
  . وجمموعات املواد اخلاضعة للرقابة يف الربوتوكولاخلاضعة للرقابة الواردة يف مجيع املرفقات
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  للغايةتقييم املواد املهلجنة ذات األعمار القصرية : نون/١٩مشروع املقرر   -نون 
 الذي وضعه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٢٠٠٦ إىل أنّ تقرير التقييم لعام إذ يشري

 بشأن أن تنظر التكنولوجيا والتقييم االقتصاديق يعيد تأكيد ما اقترحه فريق التقييم العلمي وفري
األطرف يف التخلّي التدرجيي عن مجيع املواد املستنفدة لألوزون، وذلك بعد أن جتري هذه األفرقة 

  تقييماً شامالً لذلك،
 املهلجنة املواد من أنّ ٢٠٠٦ ما خلُص إليه فريق التقييم العلمي يف تقريره لعام وإذ يالحظ

 تكتسي أمهية أكرب مما كان يعتقد بالنسبة الستنفاد طبقة األوزون للغاية القصرية رالعم فترة ذات
  ستراتوسفريية، وأنّ استنفاد األوزون قد يستفحل مبا ينتجه البشر من كميات كبرية من تلك املواد،لا

   خيار إدراج مواد جديدة يف بروتوكول مونتريال،وإذ يضع يف اعتباره
 نميكّ الذي اجلديدة املواد عن املعلومات نشر به سميت الذي وللنفع مللحا للطابع منه وإدراكاً

  ،ممكن وقت أقرب يف املواد هذه استخدام حظر أو تقييد من منفردة األطراف
أنّ آخر تقرير لفريق التقييم العلمي قد ضبط احلد األقصى من دالة وإذ يضع يف اعتباره 

، وهو ما يشكل كمية أكرب من احلد األقصى ٠,٠١٨ و ٠,٠١١ فيما بني CF3Iاستنفاد األوزون ملادة 
 ولكّنها تظلّ ضمن حدود كميات ٠,٠٠٨الذي أُعلن عنه سابقاً بالنسبة لالنبعاثات السطحية وقدره 
  املواد األخرى اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونتريال،

إىل األطرف أن تثبط ، الذي طلب ١٠/٨ أنه على الرغم من املقرر وإذ يأخذ يف احلسبان
استخدمت بالفعل يف بعض التطبيقات كمادة  CF3Iإنتاج وتسويق املواد املستنفدة لألوزون، فإنّ مادة 

إلمخاد احلرائق، وهي قد تكتسب أمهية يف هذا اال وكذلك يف جماالت أخرى مثل قطاع التربيد 
  ،النقالةوأجهزة التكييف 

ديدة يف تطبيقات جديدة هو أقل تكلفة من االستعاضة أنّ منع استحداث مادة جوإذ يعترب 
  عنها الحقاً إذا اقتضت النتائج العلمية اجلديدة ذلك،

  :يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي أن  - ١
، CF3I ملادة على استنفاد األوزونيضعا ملخصاً للنتائج األخرية بشأن القدرة احملتملة   )أ(

، وسائر ما ينتجه البشر من املواد ذات اإليثان برومو، و)يب دي إي (اإليثان برومو ثنائي ١،٢ومادة 
  ؛للغايةفترة العمر القصرية 

يقوما، قدر اإلمكان، جبمع وتقييم املعلومات عما هو سائد حالياً وممكن يف املستقبل   )ب(
  من إنتاج هلذه املواد واستهالكها وإطالقها؛

تقييماً ملا إذا كانت االنبعاثات احلالية واملقبلة من هذه املواد تشكّل ديداً يضعا   )ج(
  لطبقة األوزون، وذلك مبراعاة استخدامات هذه املواد يف احلاضر واملستقبل؛

حيددا املعلومات الالزمة إلجراء تقييم شامل لتلك املواد وذلك فيما يتعلق بقدرا   )د(
   لألوزون؛احملتملة على إحداث استنفاد



UNEP/OzL.Pro.19/3 

19 

مييزا، حسب االقتضاء، بني االنبعاثات السطحية واالنبعاثات يف األجواء العليا وذلك   )ه(
عند تقييم القدرة احملتملة على استنفاد األوزون، وبني االنبعاثات احلالية واملقبلة، واألثر احملتمل هلذه 

  املواد يف طبقة األوزون؛
نتجات النامجة عن حتلّل تلك املواد، اليت قد يقوما جبمع وتقييم املعلومات عن امل  )و(

  أو صحية وخيمة؛/تكون هلا آثار بيئية و
 وغريها من املواد البشرية CF3Iيضعا ملخصاً للمعلومات املتاحة عن سمية مادة   )ز(

   يف املستقبل إلجراء تقييم شامل هلذه املواد؛الالزمةاملصدر والقصرية العمر، وحيددا أي املعلومات 
يبلغ نتائجه إىل األطراف خالل االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح   - ٢
  العضوية؛

، على أن تبلغ األمانة مبا تنتجه وتستهلكه من ١٠/٨حيثّ األطراف، عمالً باملقرر   - ٣
 ذات فترة ، وسائر ما ينتجه البشر من املوادناإليثا برومو، واإليثان برومو ثنائي ١،٢، ومادة CF3Iمادة 

  ؛للغايةالعمر القصرية 
، أن تستويف مبعلومات حديثة قائمة املواد ١٣/٥يطلب إىل األمانة، عمالً باملقرر   - ٤

املستنفذة لألوزون اليت تبلّغ عنها األطراف وذلك من أجل جتسيد ما سوف تبلغ عنه األطراف من 
  معلومات عمالً بالفقرة السابقة؛

، إىل تثبيط إنتاج ١٠/٨ و ٩/٢٤ بعد تطبيق املقررين يهيب باألطراف أن تعمد،  - ٥
، ما دام هناك احتمال يف أن تشكّل هذه للغاية وسائر املواد ذات فترة العمر القصرية CF3Iوتسويق مادة 

  .املواد ديداً كبرياً لطبقة األوزون

  بروتوكول مونتريالطلب رومانيا رفع أمسها من قائمة البلدان النامية مبوجب : سني/١٩املقرر   - سني 
   بطلب رومانيا رفع امسها من قائمة البلدان النامية العاملة مبوجب الفقرة حييط علماً  - ١  

  ؛٥ من املادة ١
مسؤولياا   على طلب رومانيا وحييط علماً كذلك بأن رومانيا سوف تتحمل،يوافق  - ٢  

يناير / كانون الثاين١اراً من  من الربوتوكول اعتب٥ من املادة ١كطرف غري عامل مبوجب الفقرة 
٢٠٠٨.  
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   مقترحة على بروتوكول مونتريالتنقيحات  -ثانياً 

   مقدم من واليات ميكرونيزيا املوحدةمقترح بتنقيح بروتوكول مونتريال  -ألف 

   بروتوكول مونتريالتنقيحمقترح ب

خلص التدرجيي من مركبات تعديل بروتوكول مونتريال لتعجيل وترية اجلدول الزمين للت] الطرف[يقترح   - ١
 ٥ واألطراف غري العاملة باملادة ٥ يف بلدان األطراف العاملة باملادة الكربون اهليدروكلورية فلورية

 اليت توفر منافع بيئية وخدمات الكربون اهليدروكلورية فلوريةوالسماح مبواصلة استخدام مركبات 
  .أساسية رئيسية

ي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لألطراف العاملة اجلدول الزمين املعجل للتخلص التدرجي
  ٥باملادة 

 على الكربون اهليدروكلورية فلورية، تعدل تدابري الرقابة على مركبات ٥بالنسبة لألطراف العاملة باملادة   - ٢
  :النحو التايل

ستوى أساس قائم مب] ٢٠١٦[ يف الكربون اهليدروكلورية فلوريةجتميد إنتاج واستهالك مركبات   ♦
من مستويات االستهالك يف ] ٪×٪ زائداً ١٠٠[أو ] ٢٠١٥[إما على مستويات االستهالك يف 

  .، أيهما أقل]٢٠٠٦[
  :تنفيذ جدول للتقليل على مراحل تدرجيية  ♦

  ].٢٠٢٠[من مستوى األساس حبلول ] ٪٦٥[تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   -
  ].٢٠٢٥[من مستوى األساس حبلول ] ٪٩٠[تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   -
، ]٢٠٣٠[من مستوى األساس حبلول ] ٪٩٩,٥[تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   -

  .من مستوى األساس لصيانة املعدات املوجودة] ٪٠,٥[والسماح بإنتاج واستهالك بنسبة 
  ].٢٠٤٠[من مستوى األساس حبلول ] ٪١٠٠[تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   -

من مستوى األساس يف كل مرحلة من مراحل اجلدول ] ٪١٥[السماح بإنتاج واستهالك إضافيني بنسبة   - ٣
  .٥الزمين للتخفيض لتلبية االحتياجات احمللية األساسية للبلدان العاملة باملادة 

يسية،  حيثما توفرت منافع بيئية رئالكربون اهليدروكلورية فلوريةالسماح مبواصلة استخدام مركبات   - ٤
  .وتقدمي إعفاءات لالستخدامات األساسية ما كان مناسباً، مع احتمال تدمري مساو يف املقابل
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شروط اجلدول الزمين املعجل للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لألطراف 
  ٥العاملة باملادة 

  : للشروط التالية٥لعاملة باملادة بالنسبة لألطراف االتنقيح ختضع تدابري الرقابة وفق هذا   - ٥
يقوم الصندوق املتعدد األطراف، وعلى أساس املنح، بتغطية مجيع التكاليف اإلضافية لألطراف   )أ(

  .التنقيح لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة مبوجب هذا ٥العاملة باملادة 
ل، احتياجات األطراف العاملة باملادة تراعى يف جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف يف املستقب  )ب(

  ).أ( وفقاً للفقرة ٥
 البدائل واخليارات والتكنولوجيات ذات الصلة ٥جيب أن توفر هلذه األطراف العاملة باملادة   )ج(

  .التنقيحالضرورية بصورة عاجلة لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة مبوجب هذا 
 املطلوبة لتلبية الكربون اهليدروكلورية فلورية مركبات يتم تأمني اإلمدادات الكافية من  )د(

  ].٢٠٤٠[ وذلك حىت ٥االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة باملادة 
 على مدى فعالية تنفيذ التنقيح لتدابري الرقابة مبوجب هذا ٥يتوقف امتثال األطراف العاملة باملادة   )ه(

  .زيادة تعزيزها بتقوية االمتثال وقدرات اإلنفاذالشروط املذكورة أعاله، واليت ميكن 
 من بروتوكول مونتريال احلالية لكي تشمل ٥ من املادة ٧ و٦ و٥ و٤يوسع نطاق الفقرات   )و(

  .التنقيحتدابري الرقابة مبوجب هذا 
للمواد املبادئ التوجيهية احلالية للصندوق املتعدد األطراف فيما يتعلق بعدم توفري التمويل ألي مرفق   - ٦

 أو إىل أي مرفق أو شركة تلقت مساعدة من الصندوق ١٩٩٥يوليه /املستنفدة لألوزون أنشئ بعد متوز
، جيب أن تعدل لتتمشى مع تدابري الكربون اهليدروكلورية فلوريةاملتعدد األطراف لالنتقال إىل مركبات 

الكربون  التدرجيي من مركبات  فيما يتعلق باجلدول الزمين املعجل للتخلصالتنقيحالرقابة مبوجب هذا 
  .اهليدروكلورية فلورية

  ٥اجلدول الزمين املعجل للتخلص التدرجيي من هذه املركبات لألطراف غري العاملة باملادة 

  :لآليت الكربون اهليدروكلورية فلورية، تعدل تدابري الرقابة ملركبات ٥بالنسبة لألطراف غري العاملة باملادة   - ٧
  :للتخفيض كاآليت الزمين لتعجيل اجلدول  ♦

  ].٢٠١٠[من مستوى األساس حبلول عام ] ٪٩٠[ختفيض اإلنتاج واالستهالك بنسبة   -
من مستوى األساس حبلول عام ]  يف املائة٩٩,٥[ختفيض اإلنتاج واالستهالك بنسبة   -

من مستوى األساس لصيانة ]  يف املائة٠,٥[، والسماح بإنتاج واستهالك بنسبة ]٢٠١٥[
 .ت القائمةاملعدا

  ].٢٠٣٠[من مستوى األساس حبلول عام ]  يف املائة١٠٠[ختفيض اإلنتاج واالستهالك بنسبة   -
 حيثما توفرت منافع بيئية رئيسية الكربون اهليدروكلورية فلوريةالسماح مبواصلة استخدام مركبات   - ٨

  .ساو يف املقابلوتوفري إعفاءات لالستخدامات األساسية ما كان مناسباً مع احتمال تدمري م
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   املقترحالتنقيحمذكرة معلومات أساسية عن 
  واليات ميكرونيزيا املوحدة

  ملخص

 املقترح إدخاله على بروتوكول مونتريال املقدم من واليات ميكرونيزيا املوحدة التنقيحمن شأن   - ١
، ويشجع على الكربون اهليدروكلورية فلوريةأن يعجل بالتخلص التدرجيي من مركبات 

ستخدام بدائل مالئمة لألوزون، ويشجع االبتكار لتطوير معدات وعمليات ومواد كيميائية ا
ومن شأن هذا أن يكفل استرجاع طبقة األوزون بصورة أسرع . أكثر كفاءة من ناحية الطاقة

ويوفر مزيداً من التخفيضات يف االنبعاثات اليت تؤثر على املناخ، واليت بدورها ستساعد يف تأخري 
  .ع درجات احلرارة العاملية فوق نقطة الذروة اليت تحدث التغري املناخي غري اخلطي املفاجئارتفا

جنح بروتوكول مونتريال يف التخلص التدرجيي من إنتاج معظم املواد املستنفدة لألوزون، ولعله   - ٢
تباس حراري ومبا أن املواد املستنفدة لألوزون هي غازات اح. أكثر معاهدة بيئية فعالة يف العامل

  .قوية، فقد ساهم بروتوكول مونتريال أيضاً مسامهة كبرية يف التخفيف من تغري املناخ
، سيؤدي بروتوكول مونتريال إىل تقليل انبعاثات غازات االحتباس احلراري ٢٠١٠وحبلول عام   - ٣

 جيغا طن من ثاين أكسيد الكربون يف السنة، وهو يفوق ستة أضعاف ١١مبقدار يعادل 
ونتيجة لذلك، أدى . ٢٠١٢ضات االنبعاثات املستهدفة يف بروتوكول كيوتو يف العام ختفي

بروتوكول مونتريال إىل تأخري تغري املناخ مبا يقدر بعشر سنوات، مبا يعين أن تأثريات تغري املناخ، 
لو ال الربوتوكول، سترتفع إىل مستوى التأثريات بعد عشر سنوات، وذلك وفقاً لدراسة جديدة 

اها غوس جى ام فيلديرز وآخرون عن أمهية بروتوكول مونتريال لتغري املناخ، حماضر أجر
  ).٢٠٠٧مارس /آذار(األكادميية الوطنية للعلوم يف الواليات املتحدة 

وقد وفر هذا التأخري للبلدان األكثر عرضة لتهديد تغري املناخ، مبا يف ذلك الدول اجلزرية والساحلية   -  ٤
مؤقتة من ارتفاع مستوى البحر والتأثريات املناخية األخرى، وذلك بتأخري املنخفضة، ضمانات 

اليت حتدث بعدها تغريات غري خطية " نقطة الذروة"درجات احلرارة العاملية من االرتفاع فوق 
 مثل سرعة ذوبان كتلة غرين الند اجلليدية، واليت ميكن يف اية املطاف أن -مفاجئة يف املناخ 
وهناك قلق متنام من أنه وما مل تتخذ .  أمتار٧ع مستويات سطح البحر إىل تؤدي إىل ارتفا

  . سنوات١٠إجراءات عاجلة، فإن نقطة الذروة هذه قد تكون قريبة ووشيكة أي ال تبعد عن 
 إضافية تنقيحاتويشري فيلديرز وآخرون كذلك إىل وجود منافع أخرى حلماية املناخ من إجراء   - ٥

 املقترحة للتعجيل بالتخلص التدرجيي من التنقيحاتل، مبا يف ذلك على بروتوكول مونتريا
 عن طريق جدول زمين متدرج للتخفيض على مراحل الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبات 

  .يكفل إحراز تقدم فوري ومستمر وميكن قياسه
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ربون الك، إمكانية مراقبة النمو يف مركبات ٢٠١٥ املقترح، حىت عام التنقيحويتيح   - ٦
 اليت قد تكون أساسية من الناحية االقتصادية، وإلزام األطراف غري العاملة اهليدروكلورية فلورية

 عن طريق الصندوق متعدد األطراف ٥ بتوفري املساعدة املالية لألطراف العاملة باملادة ٥باملادة 
  .لتغطية مجيع التكاليف اإلضافية للتخلص التدرجيي املعجل

الكربون اهليدروكلورية  املقترح أيضاً إىل تعجيل التخلص التدرجيي من مركبات حالتنقيويؤدي   - ٧
  .٥ بطريقة تدرجيية مماثلة لدى األطراف غري العاملة باملادة فلورية

 يف الكربون اهليدروكلورية فلورية املقترح، مبواصلة استخدام مركبات التنقيحوسيسمح   - ٨
فاملنافع البيئية . ئيسية ويف االستخدامات األساسية كذلكاالستخدامات اليت توفر منافع بيئية ر

وهذا من . الرئيسية، مثل زيادة كفاءة الطاقة، ميكن حتديدها بواسطة حتليل أداء الدورة املناخية
شأنه أن يدفع االبتكار، مبا يف ذلك كفاءة الطاقة اليت ميكن أن تؤدي إىل ختفيض كبري يف 

  .زات االحتباس احلراريالتكاليف واحلد من انبعاثات غا
 املقترح مساوية أو أعظم مما تعود به التنقيحوميكن أن تكون املنافع اليت تعود على املناخ من   - ٩

 أحد أكثر التنقيحختفيضات االنبعاثات املستهدفة أصالً من بروتوكول كيوتو، مما جيعل 
ناخ وتفادي ارتفاع كارثي االستراتيجيات الفعالة من حيث التكلفة للتخفيف من ظاهرة تغري امل

يف مستوى سطح البحر والتغريات املتصلة باملناخ األخرى يف حني أيضاً يؤدي إىل محاية طبقة 
  .األوزون

املنافع اليت تعود على طبقة األوزون من تعجيل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
  اهليدروكلورية فلورية

م عدسة العني، وسرطان اجللد، ويف إضعاف جهاز املناعة ويتسبب تدمري طبقة األوزون يف إعتا  - ١٠
. البشري، وتدهور النظم اإليكولوجية، وتدمري اإلنتاجية الزراعية، وذلك ضمن تأثريات أخرى

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية لعام /وقد توصل تقرير التقييم العلمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة
 سيقلل من الكربون اهليدروكلورية فلورية التدرجيي من مركبات ، إىل أن تعجيل التخلص٢٠٠٦

  .األخطار املستقبلية الستنفاد األوزون
  املنافع اليت تعود على املناخ من تعجيل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

يؤدي إىل تقليل أخطار ويبني فيلديرز وآخرون أن تقوية بروتوكول مونتريال، إضافة إىل أنه   - ١١
استنفاد األوزون مستقبالً، فهو يقلل من االنبعاثات املؤثرة على املناخ ويؤدي إىل زيادة تأخري 

وتقدر الدراسة أن تعجيل التخلص . التأثريات على تغري املناخ، مبا يف ذلك ارتفاع مستوى البحر
 األخرى ميكن أن يؤدي إىل جتنب  والتدابريالكربون اهليدروكلورية فلوريةالتدرجيي من مركبات 

  .٢٠١٥ جيغا طن من ثاين أكسيد الكربون يف السنة حبلول ١,٢انبعاثات تساوي 
وتتوقف املنافع املناخية الشاملة على مدى التحديثات التكنولوجية اليت تنشرها هذه التدابري، مبا   - ١٢

املية وتعزيز وحتسني كفاءة يف ذلك استخدام بدائل ذات قدرة أقل على رفع درجات احلرارة الع
ويقول . الطاقة، وتقليل حجم التعبئة املطلوبة للمربدات، وتقليل معدل التسرب من املعدات
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 يف املائة من ٨٠فيلديرز وآخرون إنه مت خالل عمليات التخلص التدرجيي السابقة استبدال حنو 
  ون الفلورية، وهي مواداملواد املستنفدة لألوزون مبواد كيميائية خالية من مركبات الكرب

مزيالت (ال تستنفد طبقة األوزون، مبا يف ذلك بدائل كيميائية نوعية وبدائل منتجات مثال 
  .والتغريات يف عمليات التصنيع واحلفظ) العرق باملسح بدالً من العلب الداسرة

ثار السلبية  من اآلالكربون اهليدروكلورية فلوريةويقلل تعجيل التخلص التدرجيي من مركبات   - ١٣
، وكذلك من االنبعاثات من الكربون اهليدروكلورية فلوريةاليت تقع على تغري املناخ من مركبات 

غاز "، وهي ٢٣ –مركبات الكربون الكلورية فلورية ومن انبعاثات مادة الكربون اهليدروفلورية 
   ةلوريكويتكون كنتاج ثانوي يف إنتاج مركب الكربون هيدرو" احتباس حراري فائق

  .٢٢ - ةفلوري
املنافع اليت تعود على املناخ من السماح مبواصلة استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

  اليت توفر منافع بيئية رئيسية، واالستخدامات األساسية

ولضمان أن تؤدي زيادة ختفيض املواد املستنفدة لألوزون إىل ختفيف أثر تغري املناخ بدالً من   - ١٤
 تفاقم األثر على تغري املناخ، فإن التغري املقترح يتيح الفرصة ملواصلة استخدام مركبات زيادة

 يف االستخدامات ذات االنبعاثات القريبة من الصفر وتوفر منافع الكربون اهليدروكلورية فلورية
د وهذا سيساعد يف تنسيق محاية األوزون واملناخ وضمان أال تؤدي اجلهو. بيئية رئيسية وواضحة

املبذولة ملعاجلة إحدى املشاكل البيئية العاملية إىل زيادة تفاقم مشكلة عاملية أخرى، ويف حتقيق 
كما أنه سيشجع . استغالل فرص أي معاهدة يف املساعدة يف حل مشاكل معاهدة أخرى

  .االبتكارات التكنولوجية ويشجع التنافس على تطوير بدائل وتكنولوجيات متفوقة بيئياً
ن حتديد املنافع الرئيسية بتحليل أداء دورة حياة املناخ اليت تقيس التأثريات املباشرة من ناحية وميك  - ١٥

على رفع درجات احلرارة العاملية أو الستنفاد ) أو أي بديل آخر(قدرات املادة الكيميائية 
لك انبعاثات األوزون، فضالً عن التأثريات غري املباشرة من انبعاثات املنتجات الثانوية، مبا يف ذ

  .غازات االحتباس احلراري املرتبطة بتوليد الطاقة
، يف إطار هذا الكربون اهليدروكلورية فلوريةوميكن أن ختضع مواصلة استخدام مركبات   - ١٦

الترتيب، الستعراض دوري جيريه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لربوتوكول مونتريال، 
مركبات هيدروكلورية فلورية مبجرد تطوير بدائل رئيسية، حىت يتوقف استمرار استخدام أي 

  .تتوىل مواصلة استخدام املعدات القائمة عن طريق دورة بقائها
وميكن حتقيق املزيد من محاية األوزون واملناخ بفرض استرجاع وتدمري املواد املستنفدة لألوزون   - ١٧

غالف اجلوي، بكمية مرجحة بداالت املوجودة يف البنوك اليت لو ال ذلك لتم انبعاثها يف ال
  . املسموح االكربون اهليدروكلورية فلوريةاستنفاد األوزون تساوي أو تفوق حجم مركبات 

كما أن أحكام التخلص التدرجيي مبوجب بروتوكول مونتريال مسحت يف املاضي باستثناءات   - ١٨
ية احتياجات اقتصادية وصحية لالستخدامات الضرورية واحلرجة للمواد املستنفدة لألوزون لتلب

  . املقترحالتنقيحومتعلقة بالسالمة وبيئية، على النحو املنصوص عليه يف 
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  ضمان اجلدوى التقنية واالقتصادية

الكربون ميكن من ناحييت اجلودة التقنية واالقتصادية تعجيل التخلص التدرجيي من مركبات   - ١٩
الكربون فهناك بدائل متوفرة جلميع املواد باستثناء تطبيقات مركبات . اهليدروكلورية فلورية
وميكن توفري مزيد من التحليالت بواسطة فريق .  العالية التخصصاهليدروكلورية فلورية

  .سبتمرب/التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، حسبما هو مناسب، قبل اجتماع أيلول
  امل جلميع التكاليف اإلضافيةربط تعجيل التخلص التدرجيي بالتمويل الك

 املقترح متوقف على إعادة جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف مبستويات مناسبة والتنقيح  - ٢٠
لتوفري املساعدة املالية لتلبية التكاليف اإلضافية الكاملة، على أساس املنح، للتعجيل بالتخلص 

  .٥يف األطراف العاملة باملادة  الكربون اهليدروكلورية فلوريةالتدرجيي من مركبات 
 املقترح، ال يكون هناك التزام التنقيحومن دون التخلص التدرجيي املعجل املنصوص عليه يف   - ٢١

 واملقررات لضمان التنقيحاتبتمويل أي تدابري للرقابة؛ ولكن مع ذلك ميكن اختاذ خليط من 
أجل تعجيل عملية التخلص التدرجيي من توفري التمويل يف عملية إعادة جتديد املوارد املقبلة من 

  .الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبات 
  خامتة
سبتمرب / املقترح يف الذكرى العشرين لربوتوكول مونتريال يف أيلولالتنقيحمن شأن النظر يف   - ٢٢

 أن يكفل إجراء مناقشة كاملة وتامة لواحدة من أخطر التحديات اليت تواجه طبقة ٢٠٠٧
غري املناخ اليوم، وسيسمح لألطراف بأن تطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم األوزون وت

االقتصادي إجراء تقييم آخر لآلثار التكنولوجية واالقتصادية لتعجيل التخلص التدرجيي يف إطار 
  .الدراسة اخلاصة بإعادة جتديد املوارد املقبلة للصندوق املتعدد األطراف
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   بروتوكول مونتريالبتنقيح وريتانيااالقتراح املقدم من م  -باء 

تقترح مجهورية موريتانيا اإلسالمية تعديل بروتوكول مونتريال لتعجيل وترية اجلدول   - ١  
 ٢بلدان األطراف العاملة باملادة ال يف الكربون اهليدروكلورية فلوريةالزمين للتخلص من مركبات 

 اليت الكربون اهليدروكلورية فلوريةتخدام مركبات  والسماح مبواصلة اس٥واألطراف غري العاملة باملادة 
  .أساسية توفر منافع بيئية واستخدامات

اجلدول الزمين املعجل للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لألطراف العاملة 
  ٥باملادة 

مبركبات  ، سوف يتم تعديل التدابري الرقابية املتعلقة٥املادة ب العاملةبالنسبة لألطراف   - ٢  
  : إىل املستوى التايلالكربون اهليدروكلورية فلورية

عند ) ٢٠١٦ ( يف الكربون اهليدروكلورية فلوريةجتميد إنتاج واستهالك مركبات   •
  ٪ ١٠٠[ أو ]٢٠١٥[مستوى أساس قائم إما على مستويات االستهالك يف 

  .، أيهما أقل)٢٠٠٦( من مستويات االستهالك يف ]٪x زائدا
  :جدول للتقليل على مراحل تدرجييةتنفيذ   •

  ؛]٢٠٢٠[ من مستوى األساس حبلول) ٪٦٥(تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   ○
ستوى األساس حبلول عام ممن ) ٪٩٠(تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   ○

  ؛]٢٠٢٥[
من مستوى األساس حبلول عام ) ٪٩٩,٥(تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   ○

 من مستوى األساس ]٪٠,٥[ بإنتاج واستهالك بنسبة ؛ والسماح]٢٠٣٠[
  لصيانة املعدات املوجودة؛

من مستوى األساس حبلول عام ) ٪١٠٠(تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   ○
)٢٠٤٠.(  

من مستوي األساس يف كل مرحلة من ) ٪١٥( السماح بإنتاج واستهالك إضافيني بنسبة  - ٣  
  .٥ العاملة باملادة طرافية االحتياجات احمللية األساسية لأللتلب مراحل اجلدول الزمين للتخفيض

ما توفر منافع ن حيالكربون اهليدروكلورية فلوريةالسماح مبواصلة استخدام مركبات   - ٤  
الكربون اهليدروكلورية بيئية رئيسية كرفع كفاءة استخدام الطاقة وعند استخدام مواد بديلة ملركبات 

ستوى األساس من املواد املستنفدة مكافئة مليوتو شريطة تدمري كمية  خاضعة لربوتوكول كفلورية
  .من هذا املستوى) ٪xأو (لألوزون 
  .تقدمي استثناءات لالستخدامات األساسية عند االقتصاد  - ٥  
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شروط اجلدول الزمين املعجل للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لألطراف 
 ٥باملادة  العاملة

  : للشروط التالية٥ضع تدابري الرقابة وفق هذا التعديل بالنسبة لألطراف العاملة باملادة خت  - ٦  
، على أساس تقدمي منح، ألي زيادة أخرى يف  األطرافاملتعدد صندوقاليستجيب   )أ(  

ري داب لتمكينها من االمتثال لت٥الصندوق من أجل تغطية مجيع التكاليف اإلضافية لألطراف العاملة باملادة 
  ؛التنقيحالرقابة مبوجب هذا 

عمليات جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف يف املستقبل احتياجات مجيع تراعى يف   )ب(  
  ؛)أ( للفقرة  وفقا٥باملادة  األطراف العاملة

البدائل واخليارات مجيع  ٥جيب أن توفر على وجه السرعة لألطراف العاملة باملادة   )ج(  
  ؛التنقيحدابري الرقابة مبوجب هذا ذات الصلة الضرورية لتمكينها من االمتثال لتومجيع التكنولوجيات 

 املطلوبة لتلبية الكربون اهليدروكلورية فلوريةيتم تأمني اإلمدادات الكافية من مركبات   )د(  
  ؛]٢٠٤٠[ حىت ٥االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة باملادة 

 على مدى التنقيح لتدابري الرقابة مبوجب هذا ٥لعاملة باملادة يتوقف امتثال األطراف ا  )ه(  
زيادة تعزيزها بتقوية القدرات املتعلقة باالمتثال سيجري الشروط املذكورة أعاله، واليت  فعالية تنفيذ

  واإلنفاذ؛
سوف   من بروتوكول مونتريال٥ من املادة ٧ و٦ و٥ و٤من املسلم به أن الفقرات   )و(  
  .التنقيحرقابة مبوجب هذا دابري التشمل ت
املبادئ التوجيهية احلالية للصندوق املتعدد األطراف فيما يتعلق بعدم توفري التمويل ألي   - ٧  

 أو إىل أي مرفق أو شركة تلقت مساعدة ١٩٩٥ هيولي/ألوزون أنشئ بعد متوزمرفق للمواد املستنفدة ل
، جيب أن تعدل ون اهليدروكلورية فلوريةالكربمن الصندوق املتعدد األطراف لالنتقال إىل مركبات 

للتخلص التدرجيي من   فيما يتعلق باجلدول الزمين املعجلالتعديل مع تدابري الرقابة مبوجب هذا سقلتت
  .الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبات 

  اجلدول الزمين املعجل للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لألطراف غري العاملة
  ٥املادة ب

الكربون ، تعدل تدابري الرقابة ملركبات ٥بالنسبة لألطراف غري العاملة باملادة   - ٨  
  : على النحو التايلاهليدروكلورية فلورية

  :التعجيل باجلدول الزمين للتخفيض على خطوات  •  
  ؛]٢٠١٠[من مستوى األساس حبلول عام ) ٪٩٠(تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   ○
من مستوى األساس حبلول عام ) ٪٩٩,٥(نتاج واالستهالك بنسبة تقليل اإل  ○

من مستوى األساس لصيانة ) ٪٠,٥(؛ والسماح بإنتاج واستهالك بنسبة ]٢٠١٥[
  املعدات املوجودة؛
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من مستوى األساس حبلول عام ) ٪١٠٠(تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   ○
]٢٠٣٠[.  

ما توفر منافع ن حيبون اهليدروكلورية فلوريةالكرالسماح مبواصلة استخدام مركبات   - ٩  
الكربون اهليدروكلورية الطاقة وعند استخدام املواد بدال من مركبات استخدام كفاءة رفع ة كمجبيئية 
كمية مستوى األساس من املواد املستنفدة   تدمري ما يعادلةطيربوتوكول كيوتو شر بةشمول املفلورية

  .من هذا املستوى) ٪xأو (لألوزون 
  .ذلك مناسباً ما كان، كلتقدمي إعفاءات لالستخدامات األساسية  - ١٠  
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   مقدم من موريشيوسمقترح بتنقيح بروتوكول مونتريال  -جيم 

   مقترحتنقيحمقرر 

  ستراتوسفريية اهلشة،العاملية حلماية طبقة األوزون ال روح التعاون إذ يستذكر  
 األوزون حتقق أيضاً ختفيضات كبرية يف االنبعاثات  أن التدابري الرامية إىل محاية طبقةوإذ يدرك  
  املناخية،

 بأنه ميكن حتقيق ٢٠٠٦ االستنتاج الذي توصل إليه تقرير التقييم العلمي لعام وإذ يالحظ  
مكاسب كبرية يف التخفيف من استنفاد طبقة األوزون من خالل التعجيل خبفض مركبات الكربون 

  درجيي منها،اهليدروكلورية فلورية والتخلص الت
 استمرت يف زيادة استهالك مركبات الكربون ٥ أن األطراف العاملة مبقتضى املادة وإذ يعي  

اهليدروكلورية فلورية وأن حدوث زيادات أخرى يف هذا االستهالك قد يؤخر من استعادة طبقة 
اً وأن انبعاثات  عام٤٠األوزون، وأن املعدات املعتمدة على هذه املركبات لديها فترات حياة تصل إىل 

 ٢٣ ومنتجها الفرعي مركبات الكربون اهليدروفلورية ٢٢ -مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
  تساهم يف تغري املناخ،

 أن زيادة عدد منشئات استعادة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وإعادة وإذ يدرك  
  ملركبات،دوراا وتدمريها سوف تتيح إجراء إصالح كبري هلذه ا

وإذ يالحظ التحديات والقيود اليت تواجه توفري بدائل مركبات الكلور اهليدروكلورية فلورية 
الصديقة للبيئة بصورة مستدامة وحتقق مردودية تكاليفها فضال عن احلصول على التكنولوجيا 

  ٥واملساعدات املالية لتيسري حتول األطراف العاملة مبقتضى املادة 
 بتمويل ٥زام األكيد الذي قطعته األطراف غري العاملة مبقتضى املادة  االلتوإذ يالحظ  

  التكاليف اإلضافية للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون،
 أنه ال توجد حالياً أية أحكام بشأن تقدمي مساعدات مالية لألطراف العاملة مبقتضى وإذ يدرك  

ن املركبات اهليدروكلورية فلورية، وإذ يأخذ علماً بالنتائج  لإلسراع بوترية التخلص التدرجيي م٥املادة 
األولية لالستقصاء الذي أجري بشأنه التحديات اليت تواجه تقدمي املساعدات التقنية واملالية لألطراف 

   للتحول عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،٥العاملة مبقتضى املادة 
اية طبقة األوزون و نظام املناخ العاملي الذي اشترك يف  أن التقرير اخلاص بشأن محوإذ يعي  

إصداره فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ قد حذر من 
أن أنواع الرقابة اليت وضعها بروتوكول مونتريال للمواد املستنفدة لألوزون متثل أحد أسباب الزيادة يف 

  كبات الكربون اهليدروفلورية اليت تعترب من غازات االحتباس احلراري شديدة القوة،استخدام مر
 يف ضمان أال تؤدي التدابري اليت تتخذ حلماية طبقة األوزون إىل تفاقم تغري املناخ وإذ يرغب  
  العاملي،
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 أن كالً من طبقة األوزون واملناخ سوف يستفيدان من التدابري الفورية اليت وإذ يالحظ  
تخذها األطراف وأن هذا االقتراح سوف يضمن إجراء مناقشات كاملة ودقيقة بشأن التحديات اليت ت

تواجه بروتوكول مونتريال، ويوفر فرصة الختاذ إجراءات خالل االجتماع التاسع عشر لألطراف يف 
  ،٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

  :إن االجتماع التاسع عشر لألطراف يقرر  
 لإلسراع بوترية ٢ من املادة ٩ل على النحو املنصوص عليه يف الفقرة تعديل بروتوكول مونتريا  - ١

 ٥التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف األطراف العاملة مبقتضى املادة 
، ويتيح استمرار استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية ٥واألطراف غري العاملة مبقتضى املادة 

  .وفر منافع بيئية كبرية واالستخدامات األساسيةفلورية اليت ت
، سوف تعدل تدابري الرقابة على مركبات الكربون ٥بالنسبة لألطراف العاملة مبقتضى املادة   - ٢

 عند مستوى خط ٢٠١٦اهليدروكلورية فلورية لتجميد إنتاج واستهالك هذه املركبات حبلول عام 
، وتنفيذ جدول ختفيض على خطوات من ]٢٠١٢ إىل ٢٠١٠ملتوسط السنوات الثالث [األساس 

  :خالل تعديل املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق جيم على النحو التايل
 أنه خالل فترة ٥ من املادة ١يضمن كل طرف من األطراف العاملة مبقتضى الفقرة   )أ(  

، ويف كل فترة أثىن عشر شهراً بعد ذلك لن ٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١االثىن عشر شهراً اليت تبدأ من 
تتجاوز مستوياته احملسوبة من استهالك وإنتاج املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق جيم، 

  .يف املائة من مستويات خط األساس لكل منها] مخسة وثالثني[سنوياً، عن 
 أنه خالل فترة ٥ من املادة ١ يضمن كل طرف من األطراف العاملة مبقتضى الفقرة  )ب(  

، ويف كل فترة أثىن عشر شهراً بعد ذلك، ٢٠٢٥يناير / كانون الثاين١االثىن عشر شهراً اليت تبدأ من 
لن تتجاوز مستوياته احملسوبة من استهالك وإنتاج املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق 

  .ستويات خط األساس لكل منهايف املائة من م] عشرة[جيم سنوياً، عن 
 أنه خالل فترة ٥ من املادة ١يضمن كل طرف من األطراف العاملة مبقتضى الفقرة   )ج(  

 عشر شهراً بعد ذلك، أتثىن، ويف كل فترة ٢٠٣٠يناير / كانون الثاين١االثىن عشر شهراً اليت تبدأ من 
خلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق املواد ا] وإنتاج[ لن تتجاوز مستوياته احملسوبة من استهالك 

وسوف تقتصر مستويات اإلنتاج . يف املائة من مستويات األساس لكل منها] نصف[جيم سنوياً، عن 
واالستهالك املسموح ا مبقتضى هذه الفقرة الفرعية على خدمة معدات التربيد وتكييف اهلواء 

  .٢٠٣٠يناير / كانون الثاين١املوجودة يف 
من اإلنتاج عند مستوى خط األساس لإلنتاج واالستهالك ]  يف املائة١٥[يسمح بنسبة   - ٣

اإلضافيني يف كل مرحلة من اجلدول الزمين للخفض حىت تاريخ التخلص التدرجيي لتلبية االحتياجات 
  .٥احمللية يف األطراف العاملة مبقتضى املادة 
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يدروكلورية فلورية يف بعض االستخدامات يسمح باستمرار استخدام مركبات الكربون اهل  - ٤
  :حيثما توجد منافع بيئية كبرية بشرط تدمري املواد املستنفدة لألوزون املتاحة حيث

حتقق هذه االستخدامات منافع بيئية كبرية استناداً إىل عوامل تشمل املنافع املناخية   )أ(  
رقابة مبقتضى بروتوكول كيوتو، واحلد من وحتسني كفاءة الطاقة واخنفاض الطلب على املواد اخلاضعة لل

  .انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون
يف املائة، على أساس ] ٢٠٠[تدمري كمية من املواد املستنفدة لألوزون تزيد بنسبة   )ب(  

  .مرجح إلمكانيات استنفاد األوزون، عن الكمية املعفاة
كربون اهليدروكلورية فلورية حسب يسمح باإلعفاءات لالستخدامات األساسية ملركبات ال  - ٥

  .مقتضى احلال
  : للشروط التالية٥ بالنسبة لألطراف العاملة مبقتضى املادة التنقيحختضع تدابري الرقابة يف هذا   - ٦

يغطي الصندوق املتعدد األطراف، على أساس املنحة، مجيع التكاليف اإلضافية أو   )أ(  
 لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة ٥لعاملة مبقتضى املادة ذات الصلة بالتخلص التدرجيي يف اإلطراف ا

  .التنقيحالواردة يف هذا 
سوف يراعي التجديد املقبل للصندوق املتعدد األطراف االحتياجات النوعية   )ب(

  ).أ( وال سيما لألطراف ذات االستهالك املنخفض وفقاً للفقرة ٥لألطراف العاملة مبقتضى املادة 
 على وجه السرعة البدائل ٥م لألطراف العاملة مبقتضى املادة سوف تقد  )ج(

واإلحالالت وما يتصل بذلك من التكنولوجيات الالزمة لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة الواردة يف 
  .التنقيحهذا 

سوف تتوافر إمدادات كافية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الالزمة   )د(
  ].٢٠٤٠[ حىت عام ٥اجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبقتضى املادة لتلبية االحتي
 لتدابري الرقابة الواردة يف هذا ٥سوف يتوقف امتثال األطراف العاملة مبقتضى املادة   )ه(

  . على التنفيذ الفعال للشروط الواردة أعالهالتنقيح
بروتوكول مونتريال يف  من ٥ من املادة ٧ و٦ و٥ و٤سوف جيري توسيع الفقرات   )و(

  .التنقيحالوقت احلاضر لتشمل تدابري الرقابة الواردة يف هذا 
يتعني تعديل املبادئ التوجيهية احلالية للصندوق املتعدد األطراف، من حيث عدم تقدميها   - ٧

لت  أو ألي مرفق أو منشأة حص١٩٩٥يوليه /التمويل ملرافق املواد املستنفدة لألوزون املنشأة بعد متوز
على مساعدات من الصندوق املتعدد األطراف لالنتقال إىل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، 

 فيما يتعلق باإلسراع بوترية التنقيحلكي تتسق هذه املبادئ التوجيهية مع تدابري الرقابة الواردة يف هذا 
  .التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
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، سوف تعدل تدابري الرقابة على مركبات ٥سبة لألطراف غري العاملة مبقتضى املادة بالن  - ٨
  :الكربون اهليدروكلورية فلورية لإلسراع جبدول اخلفض على خطوات على النحو التايل

من مستوى خط األساس حبلول ]  يف املائة٩٠[خفض اإلنتاج واالستهالك بنسبة   )أ(  
  ].٢٠١٠[عام 

من مستوى خط األساس حبلول ]  يف املائة٩٩,٥[واالستهالك بنسبة خفض اإلنتاج   )ب(  
من مستوى خط األساس خلدمة ]  يف املائة٠,٥[مع توفري اإلنتاج واالستهالك بنسبة ] ٢٠١٥[عام 

  .املعدات احلالية
يسمح باستمرار استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف بعض االستخدامات   - ٩

  :افع بيئية كبرية بشرط تدمري املواد املستنفدة لألوزون احلالية حيث حيثما توجد من
حتقق هذه االستخدامات منافع بيئية كبرية استناداً إىل عوامل من بينها املنافع   )أ(  

املناخية، وحتسني كفاءة الطاقة وخفض الطلب على املواد اخلاضعة للرقابة مبقتضى بروتوكول كيوتو 
  .واد املستنفدة لألوزونواحلد من انبعاثات امل

يف املائة على ] ٢٠٠[جيري تدمري كمية من املواد املستنفدة لألوزون تزيد بنسبة   )ب(  
  .األساس املرجح إلمكانيات استنفاد األوزون، عن الكمية املعفاة

يسمح بإعفاءات االستخدامات األساسية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حسب   - ١٠
 .مقتضى احلال
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  مقدم من الواليات املتحدة األمريكيةمقترح بتنقيح بروتوكول مونتريال   -دال 
 مقدم من الواليات املتحدة األمريكية لتعجيل وترية التخلص من مركبات الكربون تنقيح مقترح

  اهليدروكلورية فلورية

  اهلدف
  يدروكلورية فلوريةالتعجيل بإصالح طبقة األوزون بتعجيل وترية التخلص من مركبات الكربون اهل

  معلومات أساسية
فعندما وقع . كبريا يف إاء استهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزونفعليا حقق بروتوكول مونتريال تقدما 

 من املواد  مليون باوند سنويا٢ً، كانت الواليات املتحدة تستهلك أكثر من ١٩٨٧الربوتوكول يف عام 
 من  مليون باوند سنويا١,٨ً نمأكثر استرياد وآلن متكنا من إاء إنتاج وحىت ا. املستنفدة لطبقة األوزون

  . يف املائة٩٠ أي ما يعادل خفضا بنسبة –املواد الكيميائية املستنفدة لألوزون 
 فرصا للتعجيل بإصالح طبقة الكربون اهليدروكلورية فلوريةويتيح التعجيل بوترية التخلص من مركبات 

وقد اتفقت األطراف يف إطار الربوتوكول على احلد من . ه احملتملة للمناخاألوزون فضال عن فوائد
في عام وعلى إائه تدرجييا ليبلغ ذروته باإلاء التام الكربون اهليدروكلورية فلوريةاستهالك مركبات 

 ٥ة  بالنسبة لألطراف العاملة باملاد٢٠٤٠يف عام و ،)١ (٥باملادة  بالنسبة لألطراف غري العاملة ٢٠٣٠
انظر اجلدول الزمين احلايل (، فيتم التخلص من االستهالك خبطوات خفض توصل إىل التاريخ النهائي )١(

  ).١ يف الشكل البياين الكربون اهليدروكلورية فلوريةخلفض استهالك مركبات 
ريق ويقدر ف.  أساسا يف أجهزة تكييف اهلواء والتربيدالكربون اهليدروكلورية فلوريةوتستخدم مركبات 

 يف املائة من ٧٥التقييم االقتصادي للتكنولوجيا أن قطاعي تكييف اهلواء والتربيد يستحوذان على حنو 
 وتستعمل هذه املركبات أيضاً. HCFC-22االستهالك العاملي هلذه املركبات ويستخدمان أساسا املركب 
 بدائل مناسبة تقنيا ومتاحة وتتوفر حاليا. يف تصنيع اللدائن الرغوية، وكمذيبات ومواد مثبطة للحريق

  .الكربون اهليدروكلورية فلوريةملعظم استخدامات مركبات  جتاريا
دليل برنامج األمم املتحدة للبيئة ( اجلدول الزمين احلايل لربوتوكول مونتريال خلفض االستهالك - ١الشكل البياين 

  )لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
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   املقترح للتعجيل بوترية التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةقيحالتن

 فرصة للتعجيل بإصالح طبقة الكربون اهليدروكلورية فلوريةميثل التعجيل بوترية اجلدول الزمين للتخلص من 
 اآلثار  مراعاةومن املهم أيضاً. األوزون وخفض ما ينجم عن هذه املركبات من أخطار على صحة اإلنسان

عناصر الواردة يف هذا االقتراح، ينبغي أال الوعندما تنظر األطراف يف . اإلجيابية والسلبية لالقتراح على تغري املناخ
 أن نقوم ستراتوسفريي، ولكن علينا أيضاً تتحقق بالنسبة لطبقة األوزون النكتفي بتحليل ودراسة املنافع اليت

  .ابية بالنسبة للنظام املناخيبتحليل ودراسة ما يتحقق من تأثريات إجي
.  ال يستبعد أحدها اآلخرالكربون اهليدروكلورية فلورية عملية التخلص من مركبات يحنقلتوالعناصر املقترحة 

 طرائق عديدة للتعجيل بالتخلص من هذه املركبات وميكنها تنفيذ مجيع العناصر يف  أن ختتارألطرافإذ ميكن لو
دناه النسب املئوية املقدرة خلفض االنبعاثات عما هو قائم يف اجلدول الزمين  أ١ويتضمن اجلدول . آن واحد

 النظام ويسهم كل خيار من هذه اخليارات يف التعجيل، وقد يفيد أيضاً. احلايل بالنسبة ملختلف العناصر املقترحة
  .املناخي عقب حساب املكاسب اليت تتحقق فيما يتعلق بالطاقة

  رحة للتعجيل بوترية التخلص من الكربون اهليدروكلورية فلورية العناصر املقت- ١اجلدول 

  االقتراح  العنصر
النسبة املئوية خلفض 

  االنبعاثات عن القيم الدارجة

  قيمة اخلفض باألطنان
القدرة على استنفاد (

  األوزون
إضافة خطوات خفض مؤقتة بالنسبة لألطراف العاملة باملادة   ١

١ (٥(  
   يف املائة٦٥   =٢٠٢٠  -
   يف املائة٩٠   =٢٠٢٥  -

  ٤٧٢ ٠٠٠   يف املائة٤١

  حتديد تاريخ أبكر خلط األساس املتعلق بالبلدان النامية  ٢
  ٢٠١٥ عن بدال  ٢٠١٠  -

  ٣١٩ ٠٠٠   يف املائة٢٨

حتديد تاريخ أبكر للبلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو   ٣
١٠تقدمي التاريخ مبقدار (للتخلص من هذه املركبات 

  ) منهماسنوات لكل
٥لألطراف غري العاملة باملادة   ٢٠٣٠بدال عن  ٢٠٢٠  - 

)١(  
لألطراف العاملة باملادة  ٢٠٤٠بدال عن   ٢٠٣٠  -

١ (٥(  

  ٢٩٠ ٠٠٠   يف املائة٢٥

التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على   ٤
 التقسيم إىل جمموعتني مع خفض –“ األسوأ أوالً”أساس 

  ∗.متقدم لألسوأ

  ٢٩٠ ٠٠٠   املائة يف٢٥

، شيع استخداماًاعتماد ج يزيد من سرعة خفض مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت تلحق أكرب ضرر بطبقة األوزون واأل  ∗
 فيما  لتحقيق فوائد، وهو وسيلة فعالة من حيث التكلفة فوائد يف األجل القريب“األسوأ أوالً”وهو النهج الذي يطلق عليه تعبري 

حسابات أولية تقريبية بافتراض معاجلة املركبات “ األسوأ أوالً”ومتثل تقديرات خفض االنبعاثات يف ج . لق بطبقة األوزونيتع
HCFC-141bو HCFC-22و HCFC-142bمعا كمجموعة وجعلها خاضعة خلفض متقدم يف عملية التخلص منها .  
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   القانونية النصوصتنقيحات

   اهليدروكلورية فلوريةالكربونمركبات :  واو٢املادة 
  :، اجلملة التالية٣تضاف، يف اية الفقرة   )١(

 HCFC-22 وHCFC-141b أال يزيد مستوى استهالكه احملسوب من املركبات يضمن كل طرف أيضاً
 ١املشار إليها يف الفقرة  الكميةعن مخسة وعشرين يف املائة من  ،سنوياً للفترات نفسها، HCFC-142bو

  ؛]على أساس نسب القدرة على استنفاد األوزون[من هذه املادة 
  :، اجلملة التالية٤تضاف يف اية الفقرة   )٢(

 HCFC-22 وHCFC-141b أال يزيد مستوى استهالكه احملسوب من املركبات يضمن كل طرف أيضاً
على [ من هذه املادة ١ املشار إليها يف الفقرة الكميةعن مخسة يف املائة من إ، سنوياً، HCFC-142bو

  ؛]أساس نسب القدرة على استنفاد األوزون
  : بالنص التايل٥يستعاض عن الفقرة   )٣(

 بعد  عشر شهراًثىنأ ويف كل فترة ،٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١ اليت تبدأ يف  عشر شهراًاألثىنيف فترة 
دة يف الواراضعة للمراقبة مستوى استهالكه احملسوب من املواد اخل ذلك يضمن كل طرف أال يزيد

  ؛عن نقطة الصفر اموعة األوىل باملرفق جيم
  حاليا٨ً، ويعاد ترقيم الفقرة “٦” حاليا لتصبح ٧وعلى ذلك، يعاد ترقيم الفقرة . ٦حتذف الفقرة   )٤(

  .“٧”لتصبح 

  رية احلالة االستثنائية للبلدان النامية بالنسبة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلو):  ثانياً مكرر٨ (٥املادة 
، “2011”يف اجلملتني كلتيهما بالعبارة “ 2016”، يستعاض عن العبارة )أ ( ثانياً مكرر٨يف الفقرة   )١(

  ؛“2010”يف اجلملتني كلتيهما بالعبارة “ 2015”ويستعاض عن العبارة 
  ):ب(و) أ(ني قرتني الفرعيتني احلاليت بني الف ثانياً مكرر٨يتان التاليتان يف الفقرة الفقرتان الفرع: تدرج  )٢(

 من هذه املادة أال يزيد مستوى استهالكه احملسوب ١يضمن كل طرف يعمل مبوجب الفقرة   )ب(
 اليت تبدأ من  عشر شهراًاألثىنللرقابة الواردة يف اموعة األوىل باملرفق جيم، لفترة  اخلاضعة من املواد

 عن مخسة وثالثني يف املائة ،سنوياً ، بعد ذلك عشر شهراًأثىن، ولكل فترة ٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١
 أال يزيد مستوى ويضمن كل طرف أيضاً. ٢٠١٠من مستوى استهالكه احملسوب من هذه املواد يف 

 خالل الفترة ذاا عن مخسة وعشرين HCFC-142b وHCFC-22 وHCFC-141bاستهالكه من املركبات 
  ؛٢٠١٠ملواد يف ، من مستوى استهالكه احملسوب من هذه ايف املائة، سنوياً

ه احملسوب ه املادة أال يزيد مستوى استهالك من هذ١يضمن كل طرف يعمل مبوجب الفقرة   )ج(
 اليت تبدأ من  الواردة يف اموعة األوىل باملرفق جيم، لفترة االثىن عشر شهراًاخلاضعة للرقابةمن املواد 

، عن عشرة يف املائة من لك، سنوياً بعد ذ عشر شهراًثىنأ، ولكل فترة ٢٠٢٥يناير / كانون الثاين١
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 أال يزيد مستوى ويضمن كل طرف أيضاً. ٢٠١٠مستوى استهالكه احملسوب من هذه املواد يف 
، عن مخسة يف  للفترات ذاا، سنوياHCFC-142bً وHCFC-22 وHCFC-141bاستهالكه من املركبات 

  ؛٢٠١٠املائة من مستوى استهالكه احملسوب من هذه املواد يف 
 ةالياحل) ج( ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية ،“)د(” لتصبح ةالياحل) ب( يعاد ترقيم الفقرة الفرعية ،لى ذلكوع

  .“)و(”حاليا لتصبح ) د(، ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية “)ه(”لتصبح 
  .“٢٠٣٠”بالعبارة “ ٢٠٤٠”احلالية، يستعاض عن عبارة ) ب ( مكرر٨يف الفقرة الفرعية   )٣(
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   مقدم من األرجنتني والربازيلبتنقيح بروتوكول مونتريالمقترح   - هاء

  معلومات أساسية

تعترب مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مواداً مستنفدة لطبقة األوزون فضالً عن أا من 
وقد صنفت على أا مواداً خاضعة للرقابة مبقتضى املرفق جيم اموعة . غازات االحتباس احلراري

ولذا البد من فرض رقابة على استخدامها والتخلص منها يف اية . بروتوكول مونتريالاألوىل يف 
ووفقاً للجدول الزمين للرقابة يف بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بالبلدان العاملة مبقتضى املادة . املطاف

ويات عام ، سوف خيضع إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للتجميد عند مست٥
  .٢٠٤٠، ويتعني التخلص منها ائياً حبلول عام ٢٠١٦يناير / كانون الثاين١ اعتباراً من ٢٠١٥

ولقد حقق بروتوكول مونتريال تقدماً كبرياً يف التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لطبقة 
ون اهليدروكلورية وتنطوي مركبات الكرب. األوزون كما يسهم إسهاماً كبرياً يف معاجلة تغري املناخ

فلورية، باإلضافة إىل إمكانياا على استنفاد طبقة األوزون، على تأثريات كبرية على االحترار العاملي 
  .نتيجة لالرتفاع النسيب يف إمكانياا على حتقيق االحترار العاملي

ة لتصل وتدرك األرجنتني والربازيل أنه ال ميكن حتقيق خفض يف معدالت النمو الكبرية احلالي
 على أن يعقبه خفض على مراحل، دون معاجلة أمناط االستخدام يف ٢٠١٦إيل النمو الصفري عام 

ويعين ذلك، انه البد من البدء مسبقاً قبل هذا التاريخ يف اإلجراءات الالزمة للرقابة على . وقت مبكر
ميد املقرر عام استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وخفضها لضمان االمتثال للتج

وتشمل التحديات والقيود اليت تواجه هذه اإلجراءات عدم توافر بدائل مركبات الكربون . ٢٠١٦
اهليدروكلورية فلورية الصديقة للبيئة واملستدامة واليت حتقق مردودية تكاليفها، وانعدام فرص احلصول 

هلا على السالمة االقتصادية للبلد على التكنولوجيا والتمويل لتيسري التحول دون فرض أعباء ال داعي 
  .وعلى املستهلكني والصناعة

 الذي تقترحه األرجنتني والربازيل ضمان أن يتمكن بروتوكول مونتريال من التنقيحويهدف 
توفري الدعم خلفض انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون حلماية طبقة األوزون، ومواصلة اإلسهام، كفائدة 

  .ري اخلطر يف املناخإضافية، يف جتنب التغ
 املقترح يف احلد من خماطر استنفاد األوزون يف املستقبل الذي يتسبب يف يحنقالتوسوف يسهم 

حدوث املياه البيضاء وسرطان اجللد، واختالل جهاز املناعة البشرية وتدهور النظم اإليكولوجية وتدمري 
كرة اجلنويب معرضون بصورة خاصة والسكان الذين يعيشون يف بلدان نصف ال. اإلنتاجية الزراعية

لآلثار الضارة الستنفاد طبقة األوزون حيث اكتشف ثقب يف طبقة األوزون فوق أنتاركتيكا يف 
وقد اتسع ثقب األوزون منذ ذلك الوقت، وأعلن العلماء يف شهر . منتصف مثانينات القرن املاضي

ت متأخر من القرن احلادي أغسطس املاضي أن استعادة طبقة األوزون سوف تتأخر حىت وق/آب
  .والعشرين وذلك جزئياً نتيجة للزيادة املتوقعة يف انبعاثات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
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 املقترح إسهاماً كبرياً يف اجلهود اجلارية يف إطار اتفاقية األمم التنقيحكما ميكن أن يسهم 
وسوف .  من انبعاثات غازات االحتباس احلرارياملتحدة اإلطارية لتغري املناخ وبروتوكول كيوتو للحد

يعتمد ذلك على الكيفية اليت سيتم ا تنظيم عملية التخلص التدرجيي، والطريقة اليت سيفضي ا ذلك 
  .إىل ابتكارات يف جماالت املنتجات والعمليات اجلديدة والبدائل مبا يف ذلك البدائل غري العينية والصون

 اهليدروكلورية فلورية تشكل نشاطاً حامساً ينبغي االضطالع به يف إن إدارة مركبات الكربون
، مساعدات تقنية ومالية كافية من ٥، يف األطراف العاملة مبقتضى املادة رحلة مبكرة، وأن تدعمهام

  .الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
تدابري الرقابة على مركبات الكربون  على تنقيحاًوتقترح األرجنتني والربازيل، للمضي قدماً، 

اهليدروكلورية فلورية يف بروتوكول مونتريال لإلسراع باجلدول الزمين لعملية التخلص التدرجيي من 
.  وتلك العاملة مبقتضى هذه املادة٥هذه املركبات يف كل من األطراف غري العاملة مبقتضى املادة 

األخرية مبوافقة اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف ويعترب ذلك مشروطاً، بالنسبة هلذه البلدان 
وعلى ذلك اقترح أيضاً إجراء تغيري يف معايري التمويل للسماح بتمويل . على تقدمي التمويل الكايف
للتكنولوجيا اخلالية من مركبات الكربون اهليدروكلورية " بالتمويل املزدوج"التكاليف اإلضافية املرتبطة 

  .فلورية

  تراح مقرراق
أن التدابري يف إطار بروتوكول مونتريال قد أسهمت يف جتنب حدوث تغري خطري إذ يالحظ 

يف املناخ من خالل التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون القوية اليت هي أيضاً من غازات 
  االحتباس احلراري،

تشكل أيضاً غازات احتباس  أن بعض بدائل املواد املستنفدة لألوزون وإذ يالحظ مع القلق
  حراري كبرية،

 أن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم وإذ يأخذ يف االعتبار
  االقتصادي قد أبرزا مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية باعتبارها من مواد االحترار العاملي القوية،

لمي قد حدد مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بوصفها  أن فريق التقييم العوإذ يدرك
  من أفضل اموعات استهدافاً لتعزيز استعادة طبق األوزون،

  : يقررإن اجتماع األطراف التاسع عشر
 التنقيحات من بروتوكول مونتريال، ٢ من املادة ٩يعتمد، وفقاً لإلجراء الوارد يف الفقرة   - ١

إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق التالية واالخنفاضات يف 
  :جيم من الربوتوكول
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اإلسراع بوترية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف األطراف 
  ٥العاملة مبقتضى املادة 

 الرقابة على مركبات الكربون ، تعدل تدابري٥بالنسبة لألطراف العاملة مبقتضى املادة   - ٢
  :اهليدروكلورية فلورية إىل

০   عند ] ٢٠١٢[مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف جتميد إنتاج واستهالك
  ].٢٠١٠[مستوى خط األساس ملستويات االستهالك يف 

০   مركبات الكربون تنفيذ جدول زمين للخفض حمدد اخلطوات بالنسبة لكل نوع من
  :ة فلورية على النحو التايلاهليدروكلوري

 :خفض إنتاج واستهالك] ٢٠١٥[حبلول  §

، ومركبات ٢٢ –مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
ب بنسبة ١٤٢ب و١٤١ -الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 من مستوى خط األساس]  يف املائة٢٠[

 ١٢٤ و١٢٣ –مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
  من مستوى خط األساس] ئة يف املا١٠[بنسبة 

 :خفض إنتاج واستهالك] ٢٠٢٠[حبلول  §

، ومركبات ٢٢ –مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
ب بنسبة ١٤٢ب و١٤١ –الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 من مستوى خط األساس]  يف املائة٤٠[

 ومركبات ٢١–مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
 ومركبات الكربون ١٢٣ –ة فلورية الكربون اهليدروكلوري

 ومركبات الكربون ١٢٤ –اهليدروكلورية فلورية 
من ]  يف املائة٢٠[بنسبة ٢٢٥ –اهليدروكلورية فلورية 

  مستوى خط األساس
 :خفض إنتاج واستهالك] ٢٠٢٥[حبلول  §

، ومركبات ٢٢ –مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
ب بنسبة ١٤٢ب و١٤١ –الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 من مستوى خط األساس]  يف املائة٦٥[

 ومركبات ٢١–مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
 ومركبات الكربون ١٢٣ –الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 ومركبات الكربون ١٢٤ –اهليدروكلورية فلورية 



UNEP/OzL.Pro.19/3  

40 

من ]  يف املائة٣٠[بنسبة ٢٢٥ –اهليدروكلورية فلورية 
  مستوى خط األساس

 :خفض إنتاج واستهالك] ٢٠٣٠[حبلول  §

، ومركبات ٢٢ –مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
ب بنسبة ١٤٢ب و١٤١ –الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 من مستوى خط األساس]  يف املائة١٠٠[

 ومركبات ٢١–مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
ت الكربون  ومركبا١٢٣ –الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 ومركبات الكربون ١٢٤ –اهليدروكلورية فلورية 
من ]  يف املائة٤٠[بنسبة ٢٢٥ –اهليدروكلورية فلورية 

  مستوى خط األساس
 :خفض إنتاج واستهالك] ٢٠٣٥[حبلول  §

 ومركبات ٢١–مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
 ومركبات الكربون ١٢٣ –الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 ومركبات الكربون ١٢٤ –روكلورية فلورية اهليد
من ]  يف املائة٩٥[بنسبة ٢٢٥ –اهليدروكلورية فلورية 

  مستوى خط األساس
 :خفض إنتاج واستهالك] ٢٠٤٠[حبلول  §

 ومركبات ٢١–مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
 ومركبات الكربون ١٢٣ –الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 ومركبات الكربون ١٢٤ – اهليدروكلورية فلورية
من ]  يف املائة١٠٠[بنسبة ٢٢٥ –اهليدروكلورية فلورية 
 مستوى خط األساس

خيفض إنتاج واستهالك مجيع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية األخرى  §
  ].٢٠٠٩[حبلول عام ]  يف املائة١٠٠[بنسبة 

ستوى خط األساس يف كل من م]  يف املائة١٥[يسمح بإنتاج واستهالك إضافيني بنسبة   - ٣
  .٥مرحلة يف اجلدول الزمين للخفض لتلبية االحتياجات األساسية لألطراف العاملة مبقتضى املادة 

يسمح باستمرار استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي أوصى به فريق   - ٤
املوافقة عليها حيثما توجد التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مبقتضى معايري وضعها ويوصي األطراف ب

منافع بيئية كبرية مثل حتقيق مزايا يف جمال كفاءة الطاقة وحيثما تستخدم املادة كبديل ملركبات الكربون 
  .اهليدروفلورية اخلاضعة للرقابة مبقتضى بروتوكول كيوتو
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سب يسمح بإعفاءات االستخدامات األساسية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ح  - ٥
  .مقتضى احلال

شروط اإلسراع بوترية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف األطراف 
  ٥العاملة مبقتضى املادة 

 من هذا ٢أن تستوىف الشروط التالية لدى حتقيق اجلدول الزمين للرقابة الوارد يف الفقرة   - ٦
  :املقرر

ف، على أساس املنحة، مجيع التكاليف سوف يغطي الصندوق املتعدد األطرا  )أ(
 لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة املعدلة ٥ من املادة ١اإلضافية لألطراف العاملة مبقتضى الفقرة 

وسوف تكون مجيع مشاريع هذه املركبات مؤهلة . بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
  سبية؛للتمويل بصرف النظر عن فعالية تكاليفها الن

يتعني على اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تضع وتطبق معايري نوعية   )ب(
بشأن مشاريع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتحدد يف ضوئها املشاريع اليت متوهلا أوالً، 

زاماا فيما يتعلق  من الوفاء بالت٥ من املادة ١وضمان أن يتمكن مجيع األطراف العاملة مبقتضى الفقرة 
  بتدابري الرقابة املعدلة بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛

ينبغي أن تراعى عمليات جتديد الصندوق املتعدد األطراف املقبلة مطلب توفري   )ج(
 ٥ من املادة ١مساعدات مالية وتقنية كافية جديدة وإضافية لتمكني األطراف العاملة مبقتضى الفقرة 

  المتثال لتدابري الرقابة املعدلة واملتفق عليها بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛من ا
 ٥ من املادة ١ينبغي على وجه السرعة تزويد األطراف العاملة مبقتضى الفقرة   )د(

دلة بالبدائل واإلحالالت والتكنولوجيات ذات الصلة الالزمة لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة املع
 املتفق عليها بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وذلك يف ظل ظروف منصفة وأكثر تفضيالً

   ألف من الربوتوكول؛١٠متشياً مع املادة 
ينبغي للجنة التنفيذية أن تنظر يف السبل الكفيلة بالتمكني من عملية تبادل املعلومات   )ه(

بون اهليدروكلورية فلورية بني األطراف العاملة مبقتضى الفقرة وتعزيزها فيما يتعلق ببدائل مركبات الكر
   لألطراف العاملة مبقتضى تلك الفقرة؛٥ من املادة ١، ومن األطراف غري العاملة بالفقرة ٥ من املادة ١

يتعني إعادة النظر يف القرارات احلالية الصادرة عن الصندوق املتعدد األطراف بشأن   )و(
 تصبح أية مشاريع لتمويل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف منشئات األهلية للتمويل حىت

 مؤهلة هلذا التمويل، ويعاد النظر أيضاً يف قواعد األهلية ١٩٩٥يوليه /التصنيع اليت أنشئت بعد متوز
للتمويل الثاين ألي منشأة استخدمت مساعدات الصندوق يف التحول إىل مركبات الكربون 

  فلورية يف السابق؛اهليدروكلورية 
 بصورة فعالة للجدول ٥يتوقف مدى تنفيذ األطراف العاملة مبقتضى املادة سوف   )ز(

  . من هذا املقرر على التوافر الفعلي للمواد من الصندوق املتعدد األطراف٢الزمين احملدد يف الفقرة 
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  ٥اإلسراع بوترية التخلص التدرجيي يف األطراف غري العاملة باملادة 
، تعدل تدابري الرقابة على مركبات الكربون ٥النسبة لألطراف غري العاملة مبقتضى املادة ب  - ٧

، مع مراحل ]٢٠٢٠[اهليدروكلورية فلورية لتقدمي موعد التخلص التدرجيي من هذه املركبات إىل 
  .وسيطة مالئمة

ه فريق يسمح باستمرار استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي أوصى ب  - ٨
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مبقتضى معايري وضعها ويوصي األطراف باملوافقة عليها حيثما تتوافر 
منافع بيئية كبرية مثل حتقيق مزايا يف كفاءة الطاقة وحيثما تستخدم املادة كبديل ملركبات الكربون 

  .اهليدروكلورية فلورية اخلاضعة للرقابة مبقتضى بروتوكول كيوتو
يسمح بإعفاءات االستخدامات األساسية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حسب   - ٩

  .مقتضى احلال
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   مقدم من أيسلندا والنرويج وسويسرا بتنقيح بروتوكول مونتريالحترمق  -واو 

  مقترح
ة للرقابة يف  بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون فيما يتعلق باملواد اخلاضعبتنقيح

   من املرفق جيماموعة األوىل
  التحديات الكبرية اليت ال تزال تواجه بروتوكول مونتريال لكفالة إعادة طبقة األوزونإذ يدرك  

  ؛ ١٩٨٠مستويات ما قبل إىل 
 بالنتيجة اليت توصل إليها فريق خرباء التقييم العلمي من أنه ميكن حتقيق زيادات وإذ حييط علماً  
الكربون اهليدروكلورية  يف احلد من استنفاد طبقة األوزون من خالل التعجيل خبفض مركبات ملموسة
   والتخلص منها؛ فلورية

ستراتوسفريي والتزام البلدان ية من أجل محاية طبقة األوزون ال روح التعاون العاملوإذ يستحضر  
  ن األوزون،املتقدمة بتمويل التكاليف اإلضافية للتخلص من املواد املستنفدة م

يقرر االجتماع التاسع عشر للبلدان األطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة   
 من بروتوكول مونتريال، وعلي أساس التقييمات ٢ من املادة ٩األوزون وفقا لإلجراء املوضح يف الفقرة 

 والتخفيضات املتعلقة بإنتاج حاتالتنقي من الربوتوكول، اعتماد ٦اليت أجريت مبوجب أحكام املادة 
واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم للربوتوكول علي النحو 

  .من تقرير االجتماع التاسع عشر لألطراف(....) املوضح يف املرفق 

  (....)املرفق 

  ر لألطراف واملتعلقة اليت متت املوافقة عليها يف االجتماع التاسع عشالتنقيحات
  باملواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق جيم

  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية:  واو٢املادة 

  : واو من الربوتوكول٢ من املادة ٨تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 
  :هعلى كل طرف يقوم بإنتاج واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن أن  - ٩

 ثىنأ ويف كل فترة ،٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ اليت تبدأ يف يف فترة اإلثىن عشر شهراً  )أ(  
 لن يتجاوز املستوي احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة ، بعد ذلكعشر شهراً

 يف املائة من املستوي احملسوب ٣٥ ، سنوياً،املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم
، لغرض تلبية االحتياجات األساسية احمللية بيد أنه.  من هذه املادة٨الفقرة ر إليه يف املشا

، جيوز أن يتجاوز املستوى احملسوب ٥ من املادة ١املة مبوجب الفقرة لألطراف الع
إليه املشار   يف املائة من املستوى احملسوب إلنتاجه١٠إلنتاجه ذلك احلد بنسبة تصل إىل 

  .ذه املادة من ه٨يف الفقرة 
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 أثىن ويف كل فترة ،٢٠١٥يناير / كانون الثاين١ اليت تبدأ يف  عشر شهراًاألثىنيف فترة   )ب(  
 لن يتجاوز املستوي احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة ، بعد ذلكعشر شهراً

وب  يف املائة من املستوي احملس١٠ ، سنوياً،املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم
، لغرض تلبية االحتياجات األساسية احمللية بيد أنه.  من هذه املادة٨الفقرة املشار إليه يف 
، جيوز أن يتجاوز املستوى احملسوب ٥ من املادة ١املة مبوجب الفقرة لألطراف الع

املشار إليه   يف املائة من املستوى احملسوب إلنتاجه١٠إلنتاجه ذلك احلد بنسبة تصل إىل 
   من هذه املادة٨ة يف الفقر

 أثىن ويف كل فترة ،٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١ اليت تبدأ يف  عشر شهراًاألثىنيف فترة   )ج(  
 لن يتجاوز املستوي احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة ، بعد ذلكعشر شهراً

وي احملسوب  يف املائة من املست٠,٥ ، سنوياً،املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم
، لغرض تلبية االحتياجات األساسية احمللية بيد أنه.  من هذه املادة٨الفقرة املشار إليه يف 
، جيوز أن يتجاوز املستوى احملسوب ٥ من املادة ١املة مبوجب الفقرة لألطراف الع

املشار إليه   يف املائة من املستوى احملسوب إلنتاجه١٠إلنتاجه ذلك احلد بنسبة تصل إىل 
   من هذه املادة٨يف الفقرة 

 عشر أثىن ويف كل فترة ،٢٠٣٠يناير /كانون الثاين ١ اليت تبدأ يف  عشر شهراًاألثىنيف   )د(  
 لن يتجاوز املستوي احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة يف ، بعد ذلكشهراً

وب املشار إليه يف  نقطة الصفر من املستوي احملس، سنوياً،اموعة األويل من املرفق جيم
بالقدر  وال تكون هناك استثناءات يف تطبيق هذه الفقرة إال . من هذه املادة٨الفقرة 

، للسماح مبستوى اإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبية الذي تقرره األطراف
  .يت يتفق األطراف على أا ضروريةاالستخدامات ال

  ن الناميةالوضع اخلاص للبلدا: ر مكر١ الفقرة ،٥املادة 

  : تستبدل بعبارة، من الربوتوكول٥ مكرر من املادة ١يف الفقرة 
   ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١تقرر األطراف أنه يف   

  :عبارة
  . وكلما كان مناسبا بعد ذلك١٩٩٦يناير / كانون الثاين١تقرر أنه، ألول مرة، يف   

  :لربوتوكول تستبدل بكلمة من ا٥من املادة   مكرر١من الفقرة ) أ(ويف الفقرة الفرعية 
  باستهالك  

  :عبارة
  .بإنتاج واستهالك 
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  الوضع اخلاص للبلدان النامية): أ ( ثانياً مكرر٨ الفقرة ،٥املادة 

 من ٥ من املادة  ثانياً مكرر٨من الفقرة ) أ(رة الفرعية  تستبدل بالفق، أعاله مكرر١عمالً بالفقرة 
  الربوتوكول الفقرة البعد ذلك

أنه يف فترة اإلثىن   من هذه املادة أن يضمن١ طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة على كل  )أ(
 ، بعد ذلك عشر شهراًأثين ويف كل فترة ،٢٠١٥يناير / كانون الثاين١ اليت تبدأ يف عشر شهراً

 موعة األوىل اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ااحملسوبة الستهالكه من املواد لن تتجاوز املستويات
  : سنوياً،من املرفق جيم

   أو،٢٠١٤املستوي احملسوب الستهالكه يف   ‘١’  
 . أيهما أقل،٢٠٠٥يف   يف املائة من املستوي احملسوب الستهالكه١٥٢  ‘٢’  

  الوضع اخلاص للبلدان النامية): د(و) ج(و) ب(الفقرات الفرعية  ، ثانياًمكرر ٨ الفقرة ،٥املادة 

التالية بعد ) د(و) ج(و) ب( من الربوتوكول، تدرج الفقرات الفرعية ٥ادة  من امل مكرر ثانيا٨ً ةيف الفقر
  :أعاله) أ(الفقرة 

 ١ ميتثل كل طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين١اعتبارا من   )ب(
  . واو٢ من املادة ٧من هذه املادة للشروط احملددة يف الفقرة 

  : من هذه املادة أن يضمن أنه ١اف العاملة مبوجب الفقرة على كل طرف من األطر  )ج(
 أثىن ويف كل فترة ٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١ اليت تبدأ يف  عشر شهراًاألثىنيف فترة   ‘١’  

 لن يتجاوز املستوي احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة ، بعد ذلكعشر شهراً
 يف املائة من املستوي احملسوب ٦٥، اً سنوي،للرقابة يف اموعة األويل للمرفق جيم
 .من هذه املادة) أ(الستهالكه املشار إليه يف الفقرة الفرعية 

 أثىن، ويف كل فترة ٢٠٢٥يناير / كانون الثاين١ اليت تبدأ يف  عشر شهراًاألثىنيف فترة   ‘٢’  
 لن يتجاوز املستوي احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة ، بعد ذلكعشر شهراً

 يف املائة من املستوي احملسوب ٣٥،  سنوياً،لرقابة يف اموعة األويل للمرفق جيمل
 .من هذه املادة) أ(الستهالكه املشار إليه يف الفقرة الفرعية 

 أثىن، ويف كل فترة ٢٠٣٠يناير / كانون الثاين١ اليت تبدأ يف  عشر شهراًاألثىنيف فترة   ‘٣’  
ستوي احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة  لن يتجاوز امل، بعد ذلكعشر شهراً

نصف يف املائة من املستوي احملسوب ،  سنوياً،للرقابة يف اموعة األويل للمرفق جيم
 .من هذه املادة) أ(الستهالكه املشار إليه يف الفقرة الفرعية 

  عشر شهراًثىن من هذه املادة أنه يف األ١لفقرة يكفل كل طرف من األطراف العاملة مبوجب ا  )د(
 لن يتجاوز املستوي احملسوب ، بعد ذلك عشر شهراًثىنأ ويف كل فترة ،٢٠٤٠اليت تبدأ يف يناير 

وال  . نقطة الصفر، سنوياً،الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األويل من املرفق جيم
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، للسماح مبستوى ألطرافبالقدر الذي تقرره ا تكون هناك استثناءات يف تطبيق هذه الفقرة إال
  .يت يتفق األطراف على أا ضروريةاإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبية االستخدامات ال

  الوضع اخلاص للبلدان النامية): ز( و)و( و)ه(، الفقرات الفرعية  ثانياًمكرر ٨ الفقرة ،٥املادة 

 )ه(  من الربوتوكول الفقرات الفرعية٥ من املادة  مكرر ثانيا٨ًمن الفقرة ) ب(تستبدل بالفقرة الفرعية 
  :التالية) ز(و) و(و
 من هذه املادة ويقوم بإنتاج واحدة أو ١على كل طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   )ه(

ثىن رفق جيم أن يضمن أنه يف فترة األأكثر من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من امل
 بعد ذلك،  عشر شهراًأثىن، ويف كل فترة ٢٠١٥يناير /كانون الثاين ١ اليت تبدأ يف عشر شهراً

لن تتجاوز املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من الفقرة 
  : سنوياً،جيم

  أو،٢٠١٤متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه واستهالكه يف   ‘١’  

 أيهما ،٢٠٠٥ستويات احملسوبة إلنتاجه واستهالكه يف  يف املائة من متوسط امل١٥٢  ‘٢’  
 .أقل

 من هذه املادة ويقوم بإنتاج واحدة أو أكثر ١على كل طرف األطراف العاملة مبوجب الفقرة   )و(
  :أنه من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق جيم أن يضمن

 أثىن ويف كل فترة ،٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١  اليت تبدأ من عشر شهراًاألثىنيف فترة   ‘١’  
 بعد ذلك لن تتجاوز املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة يف عشر شهراً

 يف املائة من املستوي احملسوب إلنتاجه ٦٥،  سنوياً،اموعة األوىل من الفقرة جيم
بيد أنه، لغرض تلبية االحتياجات  .من هذه املادة) ه(املشار إليه يف الفقرة الفرعية 

، جيوز أن يتجاوز ٥ من املادة ١قرة األساسية احمللية لألطراف العاملة مبوجب الف
 يف املائة من املستوى احملسوب ١٠املستوى احملسوب إلنتاجه ذلك احلد بنسبة تصل إىل 

 .من هذه املادة) ه(املشار إليه يف الفقرة الفرعية  إلنتاجه

 أثىن ويف كل فترة ،٢٠٢٥يناير / كانون الثاين١ اليت تبدأ من ثىن عشر شهراً األيف فترة  ‘٢’  
 بعد ذلك لن تتجاوز املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة يف عشر شهراً

 يف املائة من املستوي احملسوب إلنتاجه ٣٥،  سنوياً،اموعة األوىل من الفقرة جيم
بيد أنه، لغرض تلبية االحتياجات . من هذه املادة) ه(قرة الفرعية املشار إليه يف الف

، جيوز أن يتجاوز ٥ من املادة ١املة مبوجب الفقرة األساسية احمللية لألطراف الع
 يف املائة من املستوى احملسوب ١٠املستوى احملسوب إلنتاجه ذلك احلد بنسبة تصل إىل 

 .من هذه املادة )ه(املشار إليه يف الفقرة الفرعية  إلنتاجه
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 أثىن ويف كل فترة ،٢٠٣٠يناير / كانون الثاين١ اليت تبدأ من  عشر شهراًاألثىنيف فترة   ‘٣’  
 بعد ذلك لن تتجاوز املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة يف عشر شهراً

طلوب إلنتاجه  يف املائة من املستوي امل٠,٥  سنوياً،اموعة األوىل من الفقرة جيم
بيد أنه، لغرض تلبية االحتياجات . من هذه املادة) ه(املشار إليه يف الفقرة الفرعية 
، جيوز أن يتجاوز ٥ من املادة ١املة مبوجب الفقرة األساسية احمللية لألطراف الع

 يف املائة من املستوى احملسوب ١املستوى احملسوب إلنتاجه ذلك احلد بنسبة تصل إىل 
 .من هذه املادة )ه(ملشار إليه يف الفقرة الفرعية ا إلنتاجه

 من هذه املادة ويقوم بإنتاج واحدة أو أكثر من املواد ١على كل طرف عامل مبوجب الفقرة   )ز(
 اليت  عشر شهراًاألثىناخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق جيم أن يضمن أنه يف فترة 

 لن يتجاوز ، بعد ذلك عشر شهراًأثىن ويف كل فترة ،٢٠٤٠يناير / كانون الثاين١تبدأ يف 
املستوي احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق جيم نقطة 

، بالقدر الذي تقرره األطراف وال تكون هناك استثناءات يف تطبيق هذه الفقرة إال. الصفر
لالزم لتلبية االستخدامات اليت يتفق األطراف على أا للسماح مبستوى اإلنتاج أو االستهالك ا

  .ضرورية

  الوضع اخلاص للبلدان النامية): ط(و) ح(، الفقرتان الفرعيتان  ثالثا٨ً، الفقرة ٥املادة 

 من الربوتوكول بالفقرتني ٥املادة   من ثانياً مكرر٨من الفقرة ) د(و) ج(عيتني الفقرتني الفر إىل يشار
  .، علي التوايل)ط(و) ح( الفرعيتني

  مذكرة تفسريية

 املقترح علي بروتوكول مونتريال وتلخص للتنقيحتشرح هذه املذكرة بشكل موجز األساس املنطقي 
تيسري النظر يف املسائل اليت يعرض هلا املقترح علما بأن هذه  إىل وهي دف. العناصر الرئيسية للمقترح

  .املذكرة ليست جزءا من املقترح
 باعتباره الكربون اهليدروكلورية فلورية التخلص من مركبات ٢٠٠٦م العلمي الذي أجري يف أبرز التقيي

ويتوقع أن ترتفع املستويات العاملية إلنتاج . إجراء مهما يف احلد من خطر استنفاد األوزون يف املستقبل
. السنوات القادمة واستهالكها علي حنو ال ميكن التحكم فيه يف الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبات 

 الكربون اهليدروكلورية فلوريةإنتاج   سوف تستمر الزيادة يف،ووفقا لفريق التقييم التقين واالقتصادي
. ٥األطراف العاملة باملادة ) النامية( يف البلدان ٢٠١٥ -٢٠٠٥واستهالكه دون أي ضوابط يف الفترة 

 قد جتاوز كثريا توقعات فريق التقييم لورية فلورية الكربون اهليدروك أن اإلنتاج العاملي ملركبات،والواقع
 طن حبلول عام ١٦٣٠٠٠ حبدوث زيادة يف هذا اإلنتاج قدرها ١٩٩٨التقين واالقتصادي يف سنة 

 فإن من ،املعدل احلايل للزيادة  وباقتراض استمرار،وإذا مل تتخذ األطراف إجراءات أخري. ٢٠١٥
 سوف يزيد ٥ اخلاضع للرقابة يف األطراف العاملة باملادة ة فلوريةالكربون اهليدروكلورياحملتمل أن إنتاج 

  . ٢٠١٥ طن يف ٧٠٠٠٠٠عن 
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 اليت تلتزم بتدابري رقابة كاجلداول الزمنية للتخفيض التدرجيي مؤهلة فورا ٥وتصبح األطراف العاملة باملادة 
أن اختصاصات  إىل ظراون. للحصول علي املساعدة املالية من الصندوق املتعدد األطراف للربوتوكول

 فمن املهم ،٢٠٠٧ستنجز يف ) ٢٠١١-٢٠٠٩(الصندوق املتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات القادمة 
 الكربون اهليدروكلورية فلوريةأن تعتمد يف الوقت املناسب جداول زمنية حمددة للرقابة علي إنتاج 

داوالت املتعلقة بتخصيص األموال اليت  بغية تسهيل مهمة امل٥واستهالكه يف األطراف العاملة باملادة 
  .ستساعد هذه األطراف علي االمتثال اللتزاماا

 ومن مث منع الكربون اهليدروكلورية فلوريةالتعجيل بالتخلص من مركبات  إىل ويهدف هذا املقترح
  يستحدث املقترح،ولتحقيق ذلك ".هي عليه ترك األمور على ما"حدوث العواقب الوخيمة لسيناريو 

  :تدابري رقابة تستهدف
واألطراف ) ١ (٥ يف األطراف غري العاملة باملادة الكربون اهليدروكلورية فلوريةإنتاج مركبات   )١(

 العاملة ذه ملادة

  )١ (٥ألطراف العاملة باملادة  يف االكربون اهليدروكلورية فلوريةاستهالك مركبات   )٢(
 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجبة علي ويرد أدناه وصف موجز لتدابري الرقابة احلالي

  :إحكام بروتوكول مونتريال وللعناصر الرئيسية للمقترح

  تدابري الرقابة احلالية مبوجب إحكام بروتوكول مونتريال
  إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

 إنتاج -١٩٨٩ستوي أساس  عند م٢٠٠٤جتميد اإلنتاج يف   ):١ (٥األطراف غري العاملة باملادة 
  . فصاعدا٢٠٠٤ًغري حمدد عند مستوي التجميد من 

 يف املائة من ١٥ميكن جتاوز مستويات اإلنتاج بنسبة تصل إىل           
  .مستوي األساس لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف

 إنتاج - ٢٠١٥ عند مستوي أساس ٢٠١٦جتميد اإلنتاج يف     ):١ (٥األطراف العاملة باملادة 
  . فصاعدا٢٠١٦ًعند مستوي التجميد من  غري حمدد
  استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

  .١٩٨٩ عند مستوي أساس ١٩٩٦جتميد االستهالك يف   ):١ (٥األطراف غري العاملة باملادة 
  ؛)٪٦٥- (٢٠١٠و ؛)٪٣٥- (٢٠٠٤: إجراء ختفيضات يف          
 يفالتخلص التام و )٪٩٩,٥- (٢٠٢٠؛ و)٪٩٠- (٢٠١٥و          

٢٠٣٠  
  .٢٠١٥ عند مستوي أساس ٢٠١٦جتميد االستهالك يف     ):١ (٥األطراف العاملة باملادة 

  ٢٠٤٠اإلاء التام يف           
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  ملخص املقترح
يدعو املقترح إىل وضع جداول زمنية للتعجيل بالتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

  :تتضمن العناصر التالية
استحداث خطط للتخفيض التدرجيي يف قطاعات إنتاج الكربون اهليدروكلورية فلورية لكل من  ♦

، ٢٠٤٠ و٢٠٣٠ واألطراف العاملة ا مع التخلص التام منها يف ٥األطراف غري العاملة باملادة 
  .علي التوايل

دان العاملة استحداث خطة للتخفيض التدرجيي يف استهالك الكربون اهليدروكلورية فلورية للبل ♦
 .٢٠٤٠، مع التخلص التام منها يف ٥باملادة 

املواءمة بني اجلدول الزمين إلاء اإلنتاج واجلدول الزمين إلاء االستهالك يف كل جمموعة من  ♦
 .جمموعيت األطراف

 لتجميد إنتاج الكربون اهليدروكلورية فلورية واستهالكه يف األطراف  موعدا٢٠١٥ًحتديد عام  ♦
 .٥ادة العاملة بامل

 : إما٥حتديد مستويات خط األساس لإلنتاج واالستهالك للبلدان العاملة باملادة  ♦

  .٢٠١٤عند املستويات احملسوبة لكل منها يف  -
 .، أيهما األقل٢٠٠٥ يف املائة من املستويات احملسوبة لكل منها يف ١٥٢أو بنسبة  -

 كخطوط أساس للتخلص من ٢٠٠٥واألساس املنطقي الستخدام مستويات اإلنتاج واالستهالك يف   
، هو أن هذا النهج يتيح حتليل تدابري الرقابة ٥اإلنتاج واالستهالك يف األطراف العاملة باملادة 

، ومن مث يوفر استنتاجات نظرية أكثر متثيال من تلك القائمة معروفةاملقترحة ونتائجها يف ضوء أرقام 
 يف ظل هذه األحكام جتنب حفز االستهالك أيضاًومن املتوقع . علي أرقام تتعلق بالسنوات القادمة

  .واإلنتاج يف املستقبل
 يف األطراف ٢٠٠٥٪ املعامل بني استهالك الكربون اهليدروكلورية فلورية يف ١٥٢وميثل الرقم   

)  كيلو طن من قدرات استنفاد األوزون١٩,٨( علي النحو املبلغ ألمانة األوزون ٥العاملة باملادة 
 وفقا لسيناريو التخفيض الذي ٢٠١٥وقع من الكربون اهليدروكلورية فلورية يف واستهالكها املت

 كيلو طن من قدرات استنفاد ٣٠,١وضعه فريق التقييم التقين واالقتصادي، والذي يقدر بنحو 
 كيلو طن من ٢١وهذا الرقم ميثل حتديثا للقيمة الواردة يف سيناريو التخفيض وهي . لألوزون

 لفريق التقييم التقين ٢٠٠٥نوفمرب /زون املشار إليها يف تقرير تشرين الثاينقدرات استنفاد األو
فريق التقييم التقين /واالقتصادي امللحق بالتقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

ة وقد حسبت القيمة املنقحة بضرب القيمة القدمية يف معامل مماثل ملعامل يعكس الزياد. واالقتصادي
 كيلو طن املشار إليه يف التقرير ٤٨٩ إذا مل يتخذ أي إجراء، وهو ٢٠١٥بني رقم االستهالك يف 

 ٧٠٠املذكور أعاله وأحدث قيمة مناظرة حمدثة أبلغ عنها فريق التقييم التقين واالقتصادي، وهي 
  .كيلو طن
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٪ ١٥٢(ديد  عند مستوي خط األساس اجل٢٠١٥ومينح جتميد مستويات اإلنتاج واالستهالك يف   
 مثاين سنوات للسيطرة على إنتاجها واستهالكها من ٥للبلدان العاملة باملادة ) ٢٠٠٥من مستويات 

ومن اجلدير بالذكر أن االلتزام ذا التدبري الرقابية . ٢٠١٥أجل الوصول إىل مستوي التجميد يف 
الية من الصندوق املتعدد  للحصول علي املساعدة امل مؤهلة فورا٥ًجيعل األطراف العاملة باملادة 

  .األطراف
السماح بنسبة مئوية صغرية من اإلنتاج لتلبية االحتياجات احمللية األساسية يف األطراف العاملة  ♦

  .٥باملادة 
 .السماح بإعفاءات استخدام أساسية وفقا للمعايري املتفق عليها ♦

كربون اهليدروكلورية فلورية،  يف استخدامها ملركبات ال٥اشتراط التزام األطراف العاملة باملادة  ♦
، بنفس الشروط املطبقة علي األطراف غري العاملة ذه املادة، أي السعي إىل ٢٠١٠حبلول عام 

 :ضمان

ات اليت ـ يف االستخدامأن يكون استخدام الكربون اهليدروكلورية فلورية حمصوراً -
  .ال تتوفر هلا مواد أو تكنولوجيات بديلة أكثر مالءمة للبيئة

استخدام الكربون اهليدروكلورية فلورية خارج جماالت االستخدام املعتادة، إال عدم  -
 .يف حاالت نادرة حلماية احلياة البشرية أو الصحة البشرية

اختيار مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لالستخدام بطريقة ال تقلل من  -
ىل ذلك، االعتبارات استنفاد األوزون إىل احلد األدىن فحسب، بل تليب، باإلضافة إ

  .تصادية واعتبارات السالمة األخرىالبيئية واالق
ني ـة واملقترحة يف اجلدولـوترد تدابري الرقابة علي إنتاج واستهالك الكربون اهليدروكلورية فلورية احلالي

  : أدناه على التوايل٢ و١
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  يدروكلورية فلورية جلدول الزمين احلايل واملقترح للتخلص من إنتاج الكربون اهل- ١اجلدول 
  )ترد تدابري الرقابة املقترحة حبروف مسيكة(

  الوضع احلايل التدبري الرقايب
للبلدان غري العاملة باملادة 

١ (٥( 

الوضع احلايل للبلدان 
 )١ (٥العاملة باملادة 

الوضع املقترح للبلدان 
 ٥غري العاملة باملادة 

)١( 

الوضع املقترح للبلدان 
 )١ (٥العاملة باملادة 

 علي أساس إنتاج (٢٠٠٤ التجميد
HCFC زائدا ١٩٨٩ يف 
يف  HCFC٪ من إنتاج ٢,٨

 HCFC واستهالك ١٩٨٩
٪ من ٢,٨ زائدا ١٩٨٩يف 

 يف HCFCاستهالك 
١٩٨٩( 

علي أساس  (٢٠١٦
متوسط اإلنتاج 
 )٢٠١٥واالستهالك يف 

علي أساس  (٢٠١٥ ]احلايل[
متوسط اإلنتاج 
 ٢٠١٤واالستهالك يف 

وسط ٪ من مت١٥٢أو 
اإلنتاج واالستهالك يف 

 )، أيهما أقل٢٠٠٥

-٢٠٢٠        ٪٣٥  
-٢٠٢٥  ٢٠١٠      ٪٦٥  
-٢٠١٥      ٪٩٠  --  
-٢٠٣٠  ٢٠٢٠      ٪٩٩,٥  

  ٢٠٤٠  ٢٠٣٠      التخلص التام
االحتياجات احمللية 

  األساسية
٪ من ١٥– ٢٠٠٤
  األساس

٪ من ١٥– ٢٠١٦
  األساس

٪ من األساس، ١٠
٪ من ١: ٢٠٢٠وبعد 
  األساس

اس، ٪ من األس١٠
٪ من ١: ٢٠٣٠وبعد 
  األساس

   اجلدول الزمين احلايل واملقترح للتخلص من استهالك الكربون اهليدروكلورية فلورية- ٢اجلدول 
  )ترد تدابري الرقابة املقترحة حبروف مسيكة(

الوضع احلايل للبلدان غري    التدبري الرقايب  
 )١ (٥العاملة باملادة 

الوضع احلايل للبلدان العاملة 
 )١ (٥ادة بامل

الوضع املقترح للبلدان العاملة 
 )١ (٥باملادة 

 علي أساس استهالك (١٩٩٦ التجميد
HCFC زائدا ١٩٨٩ يف 
 HCFC٪ من استهالك ٢,٨
 ١٩٨٩يف 

 علي أساس استهالك (٢٠١٦
 HCFC ٢٠١٥يف( 

علي أساس استهالك  (٢٠١٥
٪ من استهالك ١٥٢ أو ٢٠١٤
 ) أيهما أقلHCFC  من٢٠٠٥

-٢٠٢٠  ٢٠٠٤ ٪٣٥ 
-٢٠٢٥  ٢٠١٠ ٪٦٥ 
-٢٠١٥ ٪٩٠  -- 
-٢٠٣٠  ٢٠٢٠ ٪٩٩,٥ 

 ٢٠٤٠ ٢٠٤٠ ٢٠٣٠  التخلص التام
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  مشاريع مقررات موجزة بشأن املسائل اإلدارية  -ثالثاً 

نا وبروتوكول مونتريال وتعديالت يحالة التصديق على اتفاقية في: ألف ألف/١٩مشروع املقررين   -ألف 
   على بروتوكول مونتريالبيجنيلندن وكوبنهاجن ومونتريال و

 بذلك العدد الكبري من البلدان اليت صدقت على اتفاقية فيينا حييط علماً مع االرتياح  - ١  
  بشأن محاية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛

دق على  طرفاً قد ص--- كان ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ أنه حىت حييط علماً  - ٢  
 طرفاً صدق على بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة ---اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، و

 طرفاً قد --- طرفاً صدق على تعديل لندن على بروتوكول مونتريال، و---لطبقة األوزون و
مونتريال  طرفاً قد صدق على تعديل ---صدق على تعديل كوبنهاجن على بروتوكول مونتريال، و

   طرفاً على تعديل بيجني على بروتوكول مونتريال؛---على بروتوكول مونتريال، يف حني صدق 
 مجيع الدول اليت مل تصدق بعد على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال حيث  - ٣  

 وتعديالما أو تقرها أو تنضم إليها أن تفعل ذلك، مع األخذ يف االعتبار بأن املشاركة العاملية
  ضرورية لكفالة محاية طبقة األوزون؛

الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف : باء باء/١٩مشروع املقرر   -باء 
  بروتوكول مونتريال

 رئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية يف ----- و-----يصدق على اختيار   
  .٢٠٠٨بروتوكول مونتريال لعام 

  عضوية جلنة التنفيذ: جيم جيم/١٩مشروع املقرر   -جيم 
  ؛٢٠٠٧يالحظ مع التقدير العمل الذي قامت به جلنة التنفيذ يف عام   - ١
، ----يثبت مناصب بوليفيا وتونس وجورجيا واهلند وهولندا لسنة أخرى، وخيتار   - ٢

يناير / الثاين كأعضاء يف اللجنة لفترة سنتني تبدأ يف أول كانون-----، و-----، و-----و
  ؛٢٠٠٨

   للعمل نائباً للرئيس ----- للعمل رئيساً واختيار -----حييط علماً باختيار   - ٣
  .٢٠٠٨يناير / مقرراً للجنة التنفيذ ملدة سنة واحدة اعتباراً من أول كانون الثاين----و
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اف لتنفيذ عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطر: دال دال/١٧مشروع املقرر   -دال 
  بروتوكول مونتريال

يالحظ مع التقدير العمل الذي قامت به اللجنة التنفيذية مبساعدة من الصندوق   - ١  
  ؛٢٠٠٧املتعدد األطراف يف سنة 

 -----، و-----، و-----، و---- و-----يصادق على اختيار   - ٢  
 من الربوتوكول ٥ من املادة ١رة كأعضاء يف اللجنة التنفيذية ميثلون األطراف غري العاملة مبوجب الفق

 كأعضاء ميثلون األطراف -----، و-----، و-----، و---- و-----وعلى اختيار 
  ؛٢٠٠٨يناير /العاملة مبوجب هذه الفقرة، وذلك لسنة واحدة اعتباراً من أول كانون الثاين

ئيس  للعمل نائباً لر----- للعمل رئيساً واختيار -----حييط علماً باختيار   - ٣  
  ؛٢٠٠٨يناير /اللجنة التنفيذية ملدة سنة واحدة اعتباراً من أول كانون الثاين

االجتماع العشرون ملؤمتر األطراف يف بروتوكول مونتريال : هاء هاء/١٩مشروع املقرر   -هاء 
  واالجتماع الثامن لألطراف يف اتفاقية فيينا

ال واالجتماع الثامن ملؤمتر أن يعقد االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول ومونتري  
  .٢٠٠٨عام [   ] إىل [   ] يف الفترة من [   ] األطراف يف اتفاقية فيينا يف 
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  إعالن مونتريال  - رابعاً

  إن األطراف يف بروتوكول مونتريال،
 التارخيي الذي مت حتقيقه طوال السنوات العشرين املاضية يف  بالتعاون العامليباعتزازإذ تقر 

كول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون من أجل إعادة طبقة أوزون الكوكب إطار بروتو
  :إىل احلالة اليت كانت عليها وحلمايتها، وإذ حتيط علماً على وجه اخلصوص مبا يلي

إن بروتوكول مونتريال قد أحرز تقدماً ملموساً وحمققاً يف اجتاه إصالح طبقة 
  حد أجنح االتفاقات البيئية املتعددة األطراف،األوزون وهناك اعتراف بأنه أ

إن جناح بروتوكول مونتريال هو جتسيد لتعاون منقطع النظري بني البلدان املتقدمة 
  والبلدان النامية،

أن بروتوكول مونتريال قائم على مشاركة األطراف الكاملة وعلى التزام البلدان 
  ية لكي تشارك مشاركة كاملة،املتقدمة بتوفري الوسائل الالزمة للبلدان النام

إن بروتوكول مونتريال يستند إىل مؤسسات توفر الدعم العلمي واالقتصادي والبيئي 
والتقين الذي تعتمد عليه األطراف يف صنع السياسات، كما يستند إىل مؤسسة مالية، هي 

  المتثال،حتديداً الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، وإىل آلية فعالة ل
 أن طبقة األوزون حتتاج إىل عدة عقود لتتعاىف وتصل إىل املستويات اليت كانت وإذ تدرك

 وأن محايتها يف األجل الطويل تتوقف على استمرار األطراف يف بروتوكول ١٩٨٠عليها قبل عام 
  مونتريال يف التحلي باليقظة واإلخالص والعمل،

الوفاء بالتزاماا بالتخلص التدرجيي التام من املواد أن تقوم مجيع األطراف ب أمهيةوإذ تدرك 
املستنفدة لطبقة األوزون، وأن تتخذ اخلطوات املناسبة ملنع ظهور مواد جديدة مستنفدة لألوزون دد 

  طبقة األوزون،
 بأن اإلجراءات اليت اختذت حلماية طبقة األوزون تركت آثاراً نافعة ومهمة يف وإذ حتيط علماً

  ف اجلوي العاملي، وخصوصاً تغري املناخ،مسائل الغال
التزامها بالتخلص التدرجيي التام من استهالك وإنتاج املواد املستنفدة  تؤكد من جديد  - ١

  لألوزون وفقاً اللتزاماا مبوجب الربوتوكول؛
 على أن تسعى، للتصديق على مجيع تعديالت الربوتوكول يف أقرب وقت تتفق  - ٢

  ممكن؛
 من الربوتوكول يف مساعدة البلدان ١٠ و٥ور احلاسم ألحكام املادتني  بالدتسلم  - ٣

النامية وبأمهية مواصلة هذه املساعدة لكفالة استمرار مسرية التخلص التدرجيي التام من املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون؛

توى  أن محاية طبقة األوزون تتطلب التزاماً عاملياً طويل األجل وتتطلب مسعلى تتفق  - ٤
  .مستداماً من البحوث العلمية والرصد واليقظة

___________ 


