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ألطراف يف بروتوكول التاسع عشر لجتماع الا

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

 اليت أعدها الرئيسان املشاركان بشأن مقترحات التعجيل بالتخلص املدجمةورقة القضايا 
  من مركبات الكربون اهليدروكلورو فلورية

ذه الورقة الرئيسان املشاركان لفريق االتصال املعين مبقترحات التنقيح املتعلقة قام بإعداد ه  
ودف . مبركبات الكربون اهليدروكلورو فلورية، بغية زيادة تيسري املناقشات بشأن هذا املوضوع

وقد ناقش فريق االتصال هذه . الورقة إىل جتميع وتوحيد املقترحات املقدمة من األطراف ال تبديلها
وقد مت االتفاق على استخدام الورقة كأساس ونقطة انطالق ملواصلة املداوالت . لورقة وزادها تفصيالًا

وكان من املفهوم متاماً أن هذه الورقة ليس فيها إخالل بأي . يف مونتريال يف وقت الحق من هذا العام
عامل املفتوح العضوية أيضاً ويعكس تقرير الفريق ال. نتائج ائية يتم التوصل إليها بشأن هذه املسألة

  .القلق العام الذي يساور بعض األطراف والصعوبات اليت تتوقعها فيما يتعلق بالتعجيل بالتخلص

  خط األساس والتجميد

  :يتم اختيار خط األساس على النحو التايل  •
  ]٢٠١٠مستوى عام [

  ]، أيهم أقل٢٠١٤ أو مستوى عام ٢٠٠]٥][٦[ من مستوى عام ٪]١٥٢[[
  ]٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠ط األعوام متوس[
  ]٢٠١٥مستوى عام [
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ويتم جتميد االستهالك واإلنتاج، عند مستوى خط األساس، يف عام   •
]٢٠١٦][٢٠١٢][٢٠١١.[  

  .من احلكمة السماح بسنة أو سنتني بني سنة خط األساس وسنة التجميد  •

  اية التخلص التدرجيي من اإلنتاج واالستهالك وخطوات التخفيض

، تِكمل التخلص التدرجيي من اإلنتاج يف ٢سبة لألطراف العاملة مبوجب املادة بالن  •
وبالنسبة لألطراف العاملة ] ٢٠٢٠[ومن االستهالك يف عام ] ٢٠٢٥][٢٠٢٠[عام 

، ]٢٠٤٠][٢٠٣٥][٢٠٣٠[، تِكمل التخلص التدرجيي يف عام ٥مبوجب املادة 
  .....على أساس

  ،ختفيضات اإلنتاج واالستهالك...  •
  ]٪٦٥] [٪٥٠] [٪٣٥[، بنسبة ٢٠٢٠حبلول عام   ،٥بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة 

  ]٪٩٠] [٪٨٠] [٪٦٥[، بنسبة ٢٠٢٥حبلول عام     
  ]٪٩٥,٥[، بنسبة ٢٠٣٠حبلول عام     

  ]٪٦٥[، بنسبة ٢٠١٠حبلول عام   ٢بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة 
  ]٪٩٩,٥[ ]٪٩٠[، بنسبة ٢٠١٥حبلول عام     
  ]٪٩٩,٥[، بنسبة ٢٠٢٠حبلول عام     

  ،٥ختفيضات االستهالك واإلنتاج، بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة ... )١([  •
  ب١٤٢ب، ١٤١، ٢٢اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٢٠بنسبة   ٢٠١٥حبلول عام 
  ١٢٤ و١٢٣اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪١٠بنسبة     

  ب١٤٢ب، ١٤١، ٢٢اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٤٠بنسبة   ٢٠٢٠حبلول عام 
  ٢٢٥ و١٢٤ و١٢٣، ٢١اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٢٠بنسبة     

  ب١٤٢ب، ١٤١، ٢٢اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٦٥بنسبة   ٢٠٢٥حبلول عام 
  ٢٢٥ و١٢٤ و١٢٣ ٢١اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٣٠بنسبة     

  ب١٤٢ب و١٤١ و٢٢فلورو كربون اهليدروكلورو   ٪١٠٠بنسبة   ٢٠٣٠حبلول عام 
  ٢٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ٢١اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٤٠بنسبة     

  ٢٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ٢١اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٩٥بنسبة   ٢٠٣٥حبلول عام 
  ٢٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ٢١اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪١٠٠بنسبة   ٢٠٤٠حبلول عام 
  ت الكربون اهليدروكلورو فلورية األخرىجلميع مركبا  ٪١٠٠بنسبة   ٢٠٠٩حبلول عام 

                                                        
 .١، السيناريو "األسوأ أوالً"  )١(
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 ختفيضات االستهالك... )٢([  •
 ٢٢اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٧٥بنسبة   ،٢٠٢٠حبلول عام   ٥بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  ب١٤٢ب و١٤١و
 ٢٢اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٩٥بنسبة   ،٢٠٢٥حبلول عام   

  ب١٤٢ب و١٤١و
 ٢٢اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٧٥بنسبة   ،٢٠١٠حبلول عام   ٢لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  النسبةب

  ب١٤٢ب و١٤١و
 ٢٢اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٩٥بنسبة   ،٢٠١٥حبلول عام   

  ب١٤٢ب و١٤١و
  اإلعفاءات

يقرر يف [السماح بإعفاءات لالستخدامات األساسية بعد التخلص الكامل [  •
  ]]مرحلة الحقة

 مثالً، ١٢٣، بالنسبة للهيدروكلورو فلورو "املنافع البيئية العليا"مفهوم [  •
  ]الذي يصاحبه تدمري كمية مقابلة

طلب دراسات من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن [  •
  ]١٢٣االستخدامات األساسية بشأن اهليدروكلورو فلورو كربون 

  االحتياجات احمللية األساسية
، من ٪١٥[بان خيصص لالحتياجات األساسية احمللية ما يساوي السماح [  •

  ]٢٠٢٠ بعد عام ٪١ و٢٠٢٠ حىت عام ٪١٠][اإلنتاج
السماح بتخصيص كمية صغرية لالحتياجات احمللية األساسية، والتماس [  •

مزيد من املعلومات بشأن العرض والطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم 
  ]االقتصادي

  املالية/التمويل
احلاجة إىل التمويل املناسب واملساعدة التقنية وإمكانيات الوصول إىل [  •

البدائل؛ وتغيري املبادئ التوجيهية احلالية للصندوق املتعدد األطراف فيما 
 ١٩٩٥يتعلق بتمويل عمليات االنتقال الثانية واملرافق املنشأة بعد عام 

  .]بالنسبة لكل من قطاعي اإلنتاج واالستهالك
  ]ة التكاليف اإلضافية املتصلة بااللتزامات اجلديدةمعاجل[  •
  ]الصعوبات من ناحية البدائل القابلة للبقاء واجلدوى االقتصادية[  •

  مسائل أخرى
 ٥ واو على األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٢ من املادة ٧انطباق األفكار الواردة يف الفقرة [  •

 ]أيضاً، والنظر يف توسيع نطاقها
_________ 

                                                        
 .٢، السيناريو "األسوأ أوالً"  )٢(


