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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والعشرون التاسع االجتماع
  ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٨ - ١٥، فجني

 * من جدول األعمال املؤقت٨البند 
  مونتريال التعديالت املقترحة على بروتوكول

  التعديالت املقترحة على بروتوكول مونتريال
  مذكرة من األمانة

  مقترحاً، من اتفاقية فيينا، تعمم األمانة يف مرفق هذه املذكرة٩ من املادة ٢ بالفقرة عمالً
  . من موريشيوس وواليات ميكرونيزيا املوحدةتعديل بروتوكول مونتريال، مقدماً بمشتركاً

  .واملقترح معمم بالصيغة اليت ورد ا، ومل تنقحه األمانة رمسياً

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/1.  
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 املرفق

  املواد املستنفدة لطبقة األوزون لتعزيز وتعديل بروتوكول مونتريال بشأن مذكرة تفسريية مرافقة ملقترحات

  س وواليات ميكرونيزيا املوحدةمقدمة من موريشيو

تقدم واليات ميكرونيزيا املوحدة وموريشيوس املقترحات التالية لتعديل بروتوكول مونتريال بشأن املواد 
من أجل تنظيم مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات ") بروتوكول مونتريال("املستنفدة لطبقة األوزون 

والعمل على تدمري أرصدة املواد املستنفدة لطبقة  تدرجيياً ي وخفضهااإلمكانية العالية لتسبيب االحترار العامل
 عن طريق تدابري -وستعزز هذه املقترحات بروتوكول مونتريال من أجل إتاحة احلد من تغري املناخ . األوزون

زام  بكميات أكرب عدة مرات من كميات التخفيضات املطلوبة يف االنبعاثات خالل فترة االلت-العمل السريع 
بروتوكول : "على التوايل(األوىل مبقتضى بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

  )١(").االتفاقية اإلطارية"و" كيوتو

وستؤدي هذه االستراتيجيات وغريها من استراتيجيات العمل السريع للحد من االنبعاثات إىل تقليل خطر 
 نقاط حامسة حيذر العديد من - تغريات مناخية كارثية مفاجئة وال رجعة فيها عبور نقاط حامسة تفضي إىل

 وبالنسبة لنا يف موريشيوس وواليات )٢(.كبار العلماء اآلن من أا قد تكون على بعد سنوات قليلة فقط
 املناخي املفاجئ ميكرونيزيا املوحدة وغريها من الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا، يهدد التغري

 ويف مواجهة هذا التهديد الوجودي، )٣(.القريب األجل أسلوب حياتنا، ويف بعض احلاالت وجودنا نفسه
 كل الوسائل املتاحة للحد من يستخدمتناشد موريشيوس وواليات ميكرونيزيا املوحدة اتمع الدويل أن 

ث التغريات املناخية، مبا فيها الكربون األسود،  وغريها من عوامل استحثاغازات االحتباس احلراريانبعاثات 
يف أقرب وقت ممكن، مع مواصلة إحراز تقدم مبقتضى االتفاقية اإلطارية من أجل معاجلة املسبب الطويل 

  )٤(. ثاين أكسيد الكربون وهو أساساً–األجل لتغري املناخ 

عوامل األخرى غري ثاين أكسيد الكربون وبروتوكول مونتريال هو أهم األدوات التنظيمية املتاحة للحد من ال
 يف العامل، حيث وبروتوكول مونتريال هو أكثر املعاهدات البيئية الدولية جناحاً. الستحثاث التغريات املناخية

 مادة من املواد املستنفدة لألوزون وإىل وضع ١٠٠٪ مما يقرب من ٩٧يؤدي إىل التخلص التدرجيي بنسبة 
 حىت اآلن،  كما أنه أكثر املعاهدات املناخية جناحاً)٥(.تعايف حبلول منتصف القرنطبقة األوزون على طريق ال

 إىل عام ١٩٩٠ويف الفترة من عام .  قويةاحتباس حراري غازات أيضاًألن معظم املواد املستنفدة لألوزون هي 
افية  بليون طن ص١٣٥ سيكون بروتوكول مونتريال قد خفض انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون بـ ٢٠١٠

 ١٢ سنوات إىل ٧ وبذلك يؤخر استحثاث التغريات املناخية مبا بني –من مكافئ ثاين أكسيد الكربون 
 ١١ ستبلغ التخفيضات الصافية السنوية النبعاثات املواد املستنفدة لطبقة األوزون ٢٠١٠وحبلول عام  )٦(.سنة

 ٥تحثات اإلشعاعي احلايل، وستعادل ٪ من االس١٣بليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة، أو 
ويبلغ التأخري اإلمجايل  )٧(. أمثال التخفيضات املطلوبة يف إطار فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو٦إىل 

 سنة عند إدراج اإلجراءات الطوعية والوطنية املبكرة للحد من ٤٥ سنة إىل ٣١الستحثاث التغريات املناخية 
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 من اإلنذار املبكر الصادر من الدكتور روالند والدكتور مولينا يف عام ون، وذلك بدءاًاملواد املستنفدة لألوز
ولوال هذه اإلجراءات املبكرة لكانت انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون قد وصلت إىل ما يقدر  )٨(.١٩٧٤

ن تعادل ، تكاد أ٢٠١٠ بليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة يف عام ٧٦ إىل ٢٤بـ 
  )٩(.االستحثاث اإلشعاعي الناتج من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناشئة من النشاط البشري

 بأن بروتوكول مونتريال ميكن أن يفعل املزيد حلماية النظام املناخي، وكذلك طبقة األوزون، اتفق وتسليماً
رقابة املتعلقة مبركبات الكربون لتدابري ال" تنقيح" على ٢٠٠٧األطراف يف بروتوكول مونتريال يف عام 

ويتسم هذا القرار بإمكانية خفض . اهليدروكلورية فلورية من أجل تسريع التخلص التدرجيي من هذه املركبات
 بليون طن إضافية من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حبلول عام ١٦انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون مبقدار 

 تسريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، بيد أن ما حتققه تدابري )١٠(.٢٠٤٠
وغريها من التدابري املتخذة يف إطار بروتوكول مونتريال، من فوائد متعلقة بتخفيف آثار تغري املناخ سيقل 

نية العالية  من جراء االستعاضة عن املواد املستنفدة لألوزون مبركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكاكثرياً
  )١١(.لتسبيب االحترار العاملي

وسيؤدي اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية الذي تقترحه موريشيوس وواليات ميكرونيزيا 
املوحدة إىل احملافظة على الفوائد اليت حققها بالفعل بروتوكول مونتريال يف احلد من تغري املناخ، وسيتيح أن 

ويتسم . ل املزيد من التخفيض الذي تدعو إليه احلاجة املاسة من حدة تغري املناخحيقق بروتوكول مونتريا
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية لتسبيب االحترار العاملي بأن له 

 أكسيد الكربون  غيغاطن من مكافئ ثاين١٩,٧ إىل ٥,٣قدرة هائلة على احلد من تغري املناخ تبلغ ما بني 
 حبلول عام سنوياً غيغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ٣,٣ إىل ١,٣ما بني  (٢٠٣٠حبلول عام 

ما بني  (٢٠٥٠ غيغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حبلول عام ١٧١,٦ إيل ٥٢,٢، وما بني )٢٠٣٠
  )١٢ ().٢٠٥٠ غيغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حبلول عام ١٢,٩ إيل ٣,٣

 على استعادة وتدمري أرصدة املواد املستنفدة لألوزون أن يزيد مما يستطيع بروتوكول ومن شأن العمل سريعاً
ويقدر فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي التابع . مونتريال حتقيقه من ختفيف إمجايل حلدة تغري املناخ

 بليون طن من مكافئ ٢٠توي على ما يقرب من لربوتوكول مونتريال أن أرصدة املواد املستنفدة لألوزون حت
فإذا مت منع انبعاثات مجيع املواد املستنفدة  )١٣(.ثاين أكسيد الكربون يف مجيع القطاعات على نطاق العامل

لألوزون املوجودة يف األرصدة خالل العقدين القادمني، فسيبلغ االستحثاث اإلشعاعي اإلجيايب املباشر الذي 
غازات االحتباس ٪ من جمموع االستحثاث اإلشعاعي الناتج من مجيع انبعاثات ٤٪ إىل ٣سيتم اجتنابه حنو 

اليت يسهل " األرصدة  فورياًومما يشكل شاغالً )١٤(. الناشئة من النشاط البشري خالل الفترة نفسهااحلراري
طاعات اليت تبين أا تتميز من املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف الق" اليت يسهل النفاذ إليها"أو " الوصول إليها

 الغالبية ٢٠١٥ حبلول عام أيضاًبأقصى فعالية من حيث تكلفة استرداد األرصدة وتدمريها، واليت ستنبعث منها 
فدون اختاذ إجراءات فورية، سينبعث من هذه  )١٥(.الساحقة من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة فيها

د الكربون حبلول عام ي باليني طن من مكافئ ثاين أكس٦وايل ح" اليت يسهل الوصول إليها"األرصدة 
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 غيغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون املطلوب حتقيقه ٥ تعادل وتفوق التخفيض البالغ – )١٦(٢٠١٥
  )١٧(").بروتوكول كيوتو("خالل فترة االلتزام األويل مبقتضى بروتوكول كيوتو التفاقية تغري املناخ 

 الدويل بكل احترام تأييد هذه املقترحات وتعزيز بروتوكول مونتريال من جديد من أجل إننا نطلب من اتمع
  .احلد من تغري املناخ املزيد منحتقيق 

  

  

  
                                                        

 ٪ من خط ٥,٨-اهلدف املنصوص عليه يف بروتوكول كيوتو خلفض االنبعاثات، مبكافئ ثاين أكسيد الكربون، هو   )١(
 بليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة ٠,٩٧-أكسيد الكربون، أو  بليون طن من مكافئ ثاين ١٨,٤األساس البالغ 

. ٢٠١٢-٢٠٠٨ باليني طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون خالل فترة االلتزام ٥ أي حوايل – ٢٠١٢ إىل عام ٢٠٠٨من عام 
   أنظر

Guus J.M. Velders, et al., The importance of the Montreal Protocol in protecting climate, 104 PROC. NAT’L. ACAD. 

SCI. 4814-19, 4818 (2007).  

 الكربون أكسيد باليني طن من مكافئ ثاين ٦وسيؤدي مجع وتدمري أرصدة املواد املستنفدة لألوزون إىل منع انبعاثات قدرها 
 وميكن أن يؤدي اخلفض التدرجيي . الكربون بعد ذلكأكسيد بليون طن إضافية من مكافئ ثاين ١٤، وكذلك ٢٠١٥حبلول عام 

 بليون طن من ١٩,٧ و٥,٣ملركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية لتسبيب االحترار العاملي إىل التخفيف مبا بني 
 بليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ١٧١,٦ بليون طن و٥٢,٢ وما بني ٢٠٣٠مكافئ ثاين أكسيد الكربون حبلول عام 

 . أدناه والنص املرافق لكل منهما١٦ و١٢ احلاشيتني أنظر. ٢٠٥٠لول عام حب
 مناخية ال النقاط احلامسة هي عتبات للتغريات املناخية غري اخلطية، حيث تسبب زيادات طفيفة يف االحترار العاملي آثاراً  )٢(

حيذر علماء املناخ من أن انبعاثات غازات االحتباس و.  ما تؤدي إىل تفاقم أزمة املناخرجعة فيها وميكن أن تكون كارثية، وكثرياً
يف  الناشئة من النشاط البشري تضغط على النظام املناخي باجتاه هذه النقاط احلامسة، مع توقع عبور بعض النقاط احلامسة ،احلراري

 الصيفي يف القطب الشمايل، ثار الكارثية احملتملة وعواقبها املنفلتة اختفاء اجلليد البحريوتشمل اآل. غضون عقد من الزمان
التبت،  – وتفكك الطبقة اجلليدية يف غرينالند، وايار الطبقة اجلليدية الغربية يف القطب اجلنويب، وزوال اجلليد يف هضبة اهليمااليا
ن املخزن يف وتوقف الدوران احلراري امللحي يف احمليط األطلسي، وسقام غابات األمازون والغابات الشمالية، وإطالق غاز امليثا

   أنظر. األراضي الدائمة التجمد ويف اهليدرات احمليطية
Timothy Lenton et al., Tipping elements in the Earth’s climate system, 105 PROC. OF THE NAT’L ACAD. OF SCI. 

1786-1793 (2008); 

   أيضاً أنظرو
V. Ramanathan & Y. Feng, On avoiding 

dangerous anthropogenic interference with the climate system: Formidable challenges ahead, 105 PROC. OF THE 

NAT’L ACAD. OF SCI. 14245-14250 (2008). 
أو ايار طبقة القطب اجلنويب اجلليدية الغربية أن يؤدي /على سبيل املثال، من شأن تفكك الطبقة اجلليدية يف غرينالند و  )٣(

 أنظر. أو جيعلها غري صاحلة للسكن/ حبيث يغرق العديد من الدول اجلزرية و–  مترا٢٠ًفاع يف مستوى البحر يزيد على إىل ارت
 .املرجع نفسه
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٪ من االستحثاث اإلشعاعي الناشئ من األنشطة البشرية على ٦٠-٪٤٥ثاين أكسيد الكربون هو املسؤول عن حوايل   )٤(

   أنظر. نطاق العامل
P. Forster et al., IPCC, Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing, in CLIMATE CHANGE 2007: 

THE PHYSICAL SCIENCE BASIS (S. Solomon et al. eds., 2007); 
  أيضاً أنظرو

J. Hansen et al., Efficacy of climate forcings, 110 J. GEOPHYS. RES. D18104 (2005). 
   أنظر  )٥(

Stephen O. Andersen, et al., TECHNOLOGY TRANSFER FOR THE OZONE LAYER: LESSONS FOR CLIMATE 

(Earthscan Pub. Ltd., London, UK) (2008). 

  .Velders, et al., supra note 1, at 4817 أنظر  )٦(
 . املرجع نفسهأنظر  )٧(
 بني املواد يبـبلسا ألول مرة االرتباط ١٩٧٤والدكتور مولينا يف عام وقد حدد الدكتور روالند .  املرجع نفسهأنظر  )٨(

   أنظر. املستنفدة لألوزون واستنفاد طبقة األوزون
M. J. Molina & F.S. Rowland, Stratospheric Sink for Chlorofluorinemethane: Chlorine Atom-Catalysed Destruction of 

Ozone, 249 NATURE 810-812 (1974.( 
 .٤٨١٦ أعاله، يف ١، احلاشية Velders et al أنظر  )٩(
؛ )٢٠٠٧ (١٩/٦املقرر  بروتوكول مونتريال، تقرير االجتماع التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال، يف أنظر  )١٠(

  وأنظر أيضاً
see also U.S. EPA, 2008 Climate Award Winners, (July 10, 2008), available at 

http://www.epa.gov/cppd/awards/2008winners.html (last accessed Jan. 6, 2009) 
ستؤدي االستعاضة عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية   )١١(

لص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية لتسبيب االحترار العاملي إىل إبطال قدر كبري من الفوائد الناجتة من تسريع التخ
  :  منشور فريق التقييم التكنولوجي واالقتصاديأنظر. فلورية يف جمال احلد من تغري املناخ

Technical and Economic Assessment Panel (“TEAP”), RESPONSE TO DECISION XVIII/12, REPORT OF THE 

TASK FORCE ON HCFC ISSUES (WITH PARTICULAR FOCUS ON THE IMPACT OF THE CLEAN 

DEVELOPMENT MECHANISM) AND EMISSIONS REDUCTIONS BENEFITS ARISING FROM EARLIER 

HCFC PHASE-OUT AND OTHER PRACTICAL MEASURES (2007) [hereinafter TEAP RESPONSE] at 8 (“Since 

over 80% of the potential climate-related savings [from an accelerated HCFC phase-out] arise from the refrigeration 

sector, alternatives that result in lower GWP-weighted emissions (e.g. from a low GWP fluid or a less emissive design, 

or those that deliver sufficient efficiency improvements to offset their impacts) would be necessary to realise a 

significant proportion of this potential.”). 
   أنظر  )١٢(

Mack McFarland, Potential Climate Benefits of a Global Cap and Reduction Agreement for HFCs, (18 Nov. 2008) 

(unpublished research presented at the 20th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol in Doha, Qatar) (on file). 

٪ يف استهالك مركبات ٣إىل  ٪١وهذه التقديرات تفترض سيناريو سري األمور على النحو املعتاد املتمثل يف معدل منو قدره 
 النامية، ووضع حد أقصى وجدول زمين تنظيمي للبلدان ٪ يف البلدان٦إىل  ٪٣الكربون اهليدروفلورية يف البلدان املتقدمة النمو و

 سنوات ١٠، مع إتاحة فترة مساح قدرها ٢٠٠٨املتقدمة النمو على غرار املقترحات اليت قُدمت يف الواليات املتحدة يف عام 
ويف . لورية متحفظة جداوقد كانت املقترحات اليت قُدمت يف الواليات املتحدة بشأن مركبات الكربون اهليدروف. للبلدان النامية

http://www.epa.gov/cppd/awards/2008winners.html
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إطار سيناريو النمو املرتفع يف استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية، ما كانت تلك املقترحات لتؤدي إىل ختفيضات يف 

وحتدد املقترحات اخلاصة . ٢٠٢٠إىل ما بعد عام " سري األمور على النحو املعتاد"مركبات الكربون اهليدروفلورية تتأتى من 
 واسترياد مركبات الكربون اهليدروفلورية، إنتاجالكربون اهليدروفلورية يف الواليات املتحدة خط األساس بأنه متوسط مبركبات 

، وتدعو إىل ٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠٤على أساس الترجيح بأوزان تستند إىل إمكانية تسبيب االحترار العاملي، يف الفترة من عام 
٪ حبلول عام ٧٠ -٪ ٥٢، و٢٠١٢٪ حبلول عام ٩٣ -٪ ٦٩ية خط األساس إىل خفض مستويات اإلنتاج واالسترياد من كم

٪ ١٥، و٢٠٣٥٪ حبلول عام ٢٥ -٪ ١٨، و٢٠٣٠٪ حبلول عام ٣٠ -٪ ٢٢، و٢٠٢٥٪ حبلول عام ٥٠ -٪ ٣٧، و٢٠٢٠
  ، على سبيل املثال، أنظر. ٢٠٤٠٪ حبلول عام ٢٠ -

STAFF OF H. COMM. ON ENERGY AND COMMERCE (introduced by Rep. Boucher & Rep. Dingell), 110TH 

CONGRESS 2D SESSION, DISCUSSION DRAFT OF AMENDMENT TO THE CLEAN AIR ACT, at §401 (7 Oct. 

2008). 

 فيما يتعلق باملناخ مبا يتجاوز التقديرات املبينة هنا إذا اعتمد جدول زمين أكثر جرأة للخفض اتوميكن حتقيق املزيد من الوفور
 .تدرجييال
   أنظر  )١٣(

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC) AND TEAP, IPCC/TEAP SPECIAL REPORT 

ON SAFEGUARDING THE OZONE LAYER AND THE GLOBAL CLIMATE SYSTEM: ISSUES RELATED TO 

HYDROFLUOROCARBONS AND PERFLUOROCARBONS (2005) [hereinafter IPCC/TEAP 2005 SPECIAL 

REPORT] at 9 
  .١٣٦املرجع نفسه، يف     )١٤(
  .١٣٦املرجع نفسه، يف   )١٥(

EXECUTIVE COMMITTEE OF THE MULTILATERAL FUND FOR IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL 

PROTOCOL, REPORT OF THE MEETING OF THE EXPERTS TO ASSESS THE EXTENT OF CURRENT AND 

FUTURE REQUIREMENTS FOR THE COLLECTION AND DISPOSITION OF NON-REUSABLE AND 

UNWANTED ODS IN ARTICLE 5 COUNTRIES (FOLLOW UP TO DECISION 47/52) (2006) [hereinafter MLF 

FOLLOW UP REPORT] at 13; ICF INTERNATIONAL, STUDY ON THE COLLECTION AND TREATMENT OF 

UNWANTED OZONE-DEPLETING SUBSTANCES IN A5 AND NON-A5 COUNTRIES (2008) [hereinafter MLF 

2008 REPORT] at 11-12. 
قدم فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي تقديرات لألرصدة املوجودة يف معدات التربيد ومعدات تكييف اهلواء الثابتة   )١٦(

بناء على هذه التقديرات للتخفيضات يف األرصدة و. ٢٠١٥ و٢٠٠٢واملتنقلة يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية يف عامي 
، ستبلغ االنبعاثات من هذه األرصدة يف األطراف غري ٢٠١٥ إىل عام ٢٠٠٢اليت يسهل الوصول إليها خالل الفترة من عام 

ة ـلورين مركبات الكربون الكلوروفـ مطناً ١٩٤ ٠٣٨، أي البلدان املتقدمة النمو، ما ال يقل عن ٥العاملة مبوجب املادة 
، أي البلدان النامية، ٥ويف األطراف العاملة مبوجب املادة .  من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةطناً ٤٥٤ ٨٨٧و

 من مركبات الكربون طناً ٢٦٤ ٩٧٢ستنخفض أرصدة مركبات الكربون الكلوروفلورية اليت يسهل الوصول إليها مبقدار 
أما تقديرات ختفيضات مركبات الكربون اهليدروكلوروفلورية من األرصدة . ٢٠١٥ إىل عام ٢٠٠٢الكلوروفلورية من عام 

 فإن حتديدها أكثر صعوبة باالستناد إىل األرقام اليت قدمها فريق التقييم التكنولوجي ٥املوجودة يف األطراف العاملة مبوجب املادة 
، ما جيعل تقدير طناً ٧٣٧ ٩٣١ مبقدار ٢٠١٥ام  إىل ع٢٠٠٢واالقتصادي، ألن هذه األرصدة ستنمو أثناء الفترة من عام 

وحيتمل أن تكون أرصدة مركبات الكربون .  خالل هذه الفترةاالنبعاثات، حمسوبة باالستناد إىل التخفيضات يف األرصدة، صعباً
كما أن .  أكرب من مليون طن٢٠١٥ إىل عام ٢٠٠٩اهليدروكلوروفلورية املتوفرة يف هذه القطاعات خالل الفترة من عام 

 ٥تقديرات انبعاثات مركبات الكربون اهليدروكلوروفلورية من األرصدة املوجودة يف األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
 أثناء هذه الفترة باالستناد ٥وانبعاثات مركبات الكربون الكلوروفلورية من األرصدة املوجودة يف األطراف العاملة مبوجب املادة 

 ميكن أن تستمر ٥ األرصدة تنتقص من تقدير إمجايل االنبعاثات، ألن األطراف غري العاملة مبوجب املادة إىل التخفيضات يف هذه
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يف إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية خالل هذه الفترة، وإن كان ذلك مبعدل منخفض على مر الزمن، 

 أنظر. ٢٠١٢نتاج واستهالك مركبات الكربون الكلوروفلورية حىت عام  االستمرار يف إ٥وميكن لألطراف العاملة مبوجب املادة 
الذي يقدم تقديرات للمواد املستنفدة لألوزون يف األرصدة  (٢٧ أعاله، يف ١١رد فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، احلاشية 

 أنظر. هل الوصول إليها يف مجيع البلدان تقريبا خمزونات من املواد املستنفدة لألوزون يسأيضاًوتوجد ). باألطنان من تلك املواد
 تقرير املتابعة الصادر عن الصندوق أيضاً أنظر؛ و١٢-١١ أعاله، يف ١٥، احلاشية ٢٠٠٨تقرير الصندوق املتعدد األطراف لعام 

وفلورية، أي  من مركبات الكربون الكلورطناً ٥١٤ ٦٥٣الذي يقدر أن  (٢٤-١٩ أعاله، يف ١٥املتعدد األطراف، احلاشية 
يف " اليت يسهل الوصول إليها" غيغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، ستتاح لالسترداد والتدمري يف األرصدة ٥,٤٥حوايل 

 غيغاطن من ٤، أي حوايل طناً ٣٧٥ ٤٦٩، وستنخفض إىل ٢٠١٠ يف مجيع أحناء العامل يف عام ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
ية تسبيب وقد حسبت تقديرات مكافئ ثاين أكسيد الكربون باالستناد إىل إمكان). ٢٠١٥بون، يف عام ثاين أكسيد الكر.مكافئ

 -ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ) ١٠ ٦٠٠ (١٢ -تسم ا مركب الكربون الكلوروفلوري يي اليت االحترار العامل
ملوجودة يف أرصدة معدات التربيد ومعدات تكييف اهلواء الثابتة  من بني مواد التربيد ا، ومها النوعان األكثر شيوعاً)١ ٧٠٠ (٢٢

الذي حيدد إمكانية تسبيب االحترار العاملي اليت يتسم ا مركب  (٢١٢ أعاله، يف ٤، احلاشية P. Forster et al أنظر. واملتنقلة
ر اخلاص املشترك بني الفريق  التقريأنظر؛ و)٢٢ - ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ١٢ -الكربون الكلوروفلوري 

، يف ملخص تقين أعاله، يف ١٣، احلاشية ٢٠٠٥احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي لعام 
وقد ذكر فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي أن ). يدرج قائمة بأشيع املواد املستنفدة لألوزون حسب القطاعات (٦٣-٥٣

املناخ، ... متسقة وهي مساهم رئيسي يف حتقيق الوفورات من حيث ] يف مجيع القطاعات[لتدابري املتخذة يف اية العمر ا"
 رد فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، أنظر". مبكافئ ثاين أكسيد الكربون] غيغاطن [٦حنو ... بوفورات تراكمية تبلغ 

 .١٢ أعاله، يف ١١احلاشية 
 . أعاله١حلاشية  اأنظر  )١٧(
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لتنظيم مركبات  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون مقترح لتعديل وتعزيز بروتوكول مونتريال
  الكربون اهليدرو فلورية

  واليات ميكرونيزيا املوحدةمقدم من حكوميت موريشيوس و

  مقدمة  - أوالً

، انضمت موريشيوس وواليات ميكرونيزيا املوحدة إىل العديد من الدول األخرى لتقدمي ٢٠٠٧يف عام 
مقترحات ترمي إىل التعجيل بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب 

ويف حني أن التعجيل "). بروتوكول مونتريال("لطبقة األوزون بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
 أيضاًبالتخلص التدرجيي من هذه املركبات كان بدافع الرغبة يف زيادة تسريع تعايف طبقة األوزون، فقد كان 

ملناخ وبالنسبة ملوريشيوس وواليات ميكرونيزيا املوحدة، ميثل تغري ا. بدافع احلاجة املاسة حلماية النظام املناخي
وقد . مشكلة وجودية، ويشكل حتقيق العمل السريع على احلد من تغري املناخ مسألة بقاء على قيد احلياة

 يف االجتماع ٢٠٠٧سبتمرب /جنحت هذه اجلهود يف اية املطاف، حيث مت التوصل إىل اتفاق تارخيي يف أيلول
لص التدرجيي من مركبات الكربون التاسع عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال يقضي بالتعجيل بالتخ

 بليون طن من مكافئ ثاين ١٦اهليدروكلورية فلورية مبا حيقق التخفيف من حدة تغري املناخ بكمية تصل إىل 
ويف ذلك القرار، قضت األطراف بأن يتم اختيار البدائل ملركبات . ٢٠٤٠أكسيد الكربون حبلول عام 

 اآلثار يف النظام  من اآلثار البيئية بقدر اإلمكان، وخصوصاًالكربون اهليدروكلورية فلورية بطريقة تقلل
  . املناخي

ومن أجل احلفاظ على فوائد ختفيف آثار تغري املناخ الناجتة من تسريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
ن أن تضمن اهليدروكلورية فلورية، وكذلك حتقيق املزيد من فوائد احلد من تغري املناخ، جيب على األطراف اآل

أن تكون املواد والتكنولوجيات اليت حتل حمل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مالئمة للمناخ بقدر 
البدائل  حالياً ومركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية لتسبيب االحترار العاملي هي. اإلمكان

.  وغريها من املواد املستنفدة لألوزون يف العديد من القطاعاتالرئيسية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
 قوية ولكن ليست مواد مستنفدة احتباس حراريومركبات الكربون اهليدروفلورية، اليت هي غازات 

 اخلاضعة للتنظيم مبوجب بروتوكول كيوتو غازات االحتباس احلراريضمن سلة  حالياً لألوزون، مدرجة
االتفاقية "و" بروتوكول كيوتو"على التوايل، (ة اإلطارية بشأن تغري املناخ امللحق باتفاقية األمم املتحد

  "). اإلطارية

ويف ظل بروتوكول كيوتو، يتسارع منو مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية لتسبيب 
مكانية املنخفضة أو ، على الرغم من توافر البدائل ذات اإلسنوياً٪ ١٥االحترار العاملي، حيث يتزايد بنحو 

 تغيري فإذا ظل اإلطار التنظيمي احلايل دون. املعدومة لتسبيب االحترار العاملي يف العديد من القطاعات
راء تسريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلوية فلورية الذي جيرب فسيتفاقم هذا االجتاه من ج

لى السواء على التحول بسرعة إىل استخدام بدائل مركبات الكربون البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية ع
عالية لتسبيب كربون هيدروفلورية ذات إمكانية مركبات هذه البدائل  ما تكون كثرياًو –اهليدروكلوية فلورية 

عام، تشكل  ١٠٠ خاللتسبيب االحترار العاملي على أساس إمكانية ومن املقدر أنه . االحترار العاملي
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   ضمن سلة تشتمل على غازات االحتباس احلراري من انبعاثات ٪٢ حالياً بات الكربون اهليدروفلوريةمرك
 حبلول ٪٤اخلاضعة للتنظيم مبوجب االتفاقية اإلطارية، وستزيد مسامهتها إىل  غازات االحتباس احلراري من ٦

كربون، يتوقع أن تشكل مسامهة مركبات إال أنه، يف ظل سيناريو حتقيق استقرار ثاين أكسيد ال. ٢٠٢٠عام 
غازات االحتباس ٪ من انبعاثات ٣٠الكربون اهليدروفلورية، إذا تركت دون تعامل معها، ما يصل إىل 

ومن الواضح يف ضوء هذه التوقعات أن مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات . ٢٠٤٠ حبلول عام احلراري
وتشري التقديرات . ي جيب أن ختضع ملرحلة خفض تدرجيي تنظيميةاإلمكانية العالية لتسبيب االحترار العامل

احلالية إىل أن اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية لتسبيب االحترار العاملي 
 بليون طن من مكافئ ثاين أكسيد ١٩,٧ بليون طن و٥,٣قادر على حتقيق احلد من تغري املناخ مبا بني 

 طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون بليون ٣,٣ بليون طن إىل ١,٣ أي حنو – ٢٠٣٠كربون حبلول عام ال
 ما بني إيل، يزداد إمجايل التخفيف احملتمل من تغري املناخ ٢٠٥٠وحبلول عام . ٢٠٣٠يف السنة حبلول عام 

 طن إىل بليون ٣,٣ أي حوايل – بليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ١٧١,٦ بليون طن و٥٢,٢
  . ٢٠٥٠ طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة حبلول عام بليون ١٢,٩

والفوائد املناخية أكرب على املدى املتوسط، ألن هذه التقديرات مبنية على أساس قدرة مركبات الكربون 
بون اهليدروفلورية بيد أن معظم مركبات الكر.  عام١٠٠اهليدروفلورية على تسبيب االحترار العاملي خالل 

 األخرى، وقدرا على تسبيب االحترار العاملي خالل غازات االحتباس احلراريقصرية األجل إذا ما قورنت ب
ومن مث فإن منع انبعاثات مركبات . ، ما جيعل أثرها املناخي على املدى القريب أكرب أكرب كثرياً عاما٢٠ً

 لتسبيب االحترار العاملي هو من أكثر استراتيجيات العمل السريع الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية
املناخية اليت ميكن للعامل أن يستخدمها فعالية، وهو ضروري لتجنب النقاط املناخية احلرجة اليت تثري خطر 

  . حدوث تغري مفاجئ يف املناخ على نطاق العامل

، طلبت األطراف، يف مجلة أمور، من  العام املاضييف يف االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريالو
أن ") فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي"(ادي املعين بربوتوكول مونتريال فريق التقييم التكنولوجي واالقتص

حيلل التكاليف والفوائد واخليارات املتعلقة بتنظيم مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية 
 إىل األطراف ن يقدم تقريراًملكتسبة من بروتوكول مونتريال، وأاالحترار العاملي، على أساس اخلربة التسبيب 

 أيضاً، طُلب من أمانة األوزون ٢٠/٨ويف ذلك القرار، وهو القرار . ٢٠٠٩يونيه /يف موعد ال يتجاوز حزيران
التفاقية اإلطارية، وسائر أصحاب ن تدعو خرباء املناخ، واأ حلقة عمل ملناقشة هذه القضايا وأن تستضيف

وتثق موريشيوس وواليات ميكرونيزيا املوحدة بأن هذا التقرير وحلقة العمل . املصلحة املهتمني إىل املشاركة
سيؤكدان ما للخفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية لتسبيب االحترار العاملي 

 املناخ، والدور اهلام الذي ميكن وينبغي ملؤسسات بروتوكول مونتريال أن تقوم به من فوائد يف احلد من تغري
والواقع أن بروتوكول مونتريال هو املسؤول، من خالل التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة . يف هذه العملية

ون اهليدروفلورية ذات لألوزون، وكذلك متويل االستعاضة عن املواد املستنفدة لطبقة األوزون مبركبات الكرب
، عن ٥ من املادة ١اإلمكانية العالية لتسبيب االحترار العاملي املوجودة يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

طريق الصندوق املتعدد األطراف، عن التسويق التجاري واالستخدام الواسع النطاق ملركبات الكربون 
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 لتقليل األضرار البيئية الناجتة من املواد الكيميائية الوسعية ما يف اهليدروفلورية، ويقع على عاتقه التزام ببذل غا
  .يف القطاعات اليت ينظمها حالياً املستخدمة

نقل الوالية القضائية من أجل انتهاز هذه الفرصة اهلامة للعمل السريع على احلد من تغري املناخ، ينبغي أن تو
دروفلورية ذات اإلمكانية العالية لتسبيب االحترار العاملي إىل اخلاصة باخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهلي

التفاوض من خالل بروتوكول مونتريال على ا ومما له أمهية قصوى السرعة اليت ميكن . بروتوكول مونتريال
لى االحترار العاملي، واملوافقة عخفض تدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية لتسبيب 

 وتنفيذه؛ ولن تكون النهج البديلة قادرة على إنشاء هيكل إداري يف غضون الفترة الزمنية ذلك اخلفض
فربوتوكول مونتريال حاصل . الالزمة، وقد ال تكون هلا مجيع املزايا اليت أدت إىل جناح بروتوكول مونتريال

مة النمو والبلدان النامية على السواء، على تصديق عاملي النطاق وعلى التزامات ختفيضية من البلدان املتقد
وهذا أمر . إضافة إىل وجود آلية حتويل مالية فعالة، والصندوق املتعدد األطراف، وآلية فعالة لنقل التكنولوجيا

  . حاسم األمهية ألن البلدان النامية هي أكرب سوق ملركبات الكربون اهليدروفلورية وأسرعها منواً

ئات العلمية والتقنية لربوتوكول مونتريال، مثل فريق التقييم التكنولوجي وعالوة على ذلك فإن اهلي
 من عاماً ٢٠ حنو وثيق مع خرباء الصناعة، وهلا تاريخ ميتد إىل علىواالقتصادي وجلان اخليارات التقنية، تعمل 

 الفنية املشاركة يف كل جانب من جوانب بروتوكول مونتريال، وهي قادرة على إعداد تقارير عن اجلدوى
ويرجع جانب من السرعة اليت يقدم ا فريق التقييم التكنولوجي . واالقتصادية للبدائل يف الوقت احلقيقي

واجلاري تطويرها على السواء، السائدة يف  جتارياً واالقتصادي تقاريره إىل إملامه بالتكنولوجيا، املتاحة
تمتع بثقة ت الكربون اهليدروفلورية، بينما ي مركباالقطاعات اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون، وكذلك

 ملواصلة توفري اخلربة العلمية والتقنية الالزمة لسرعة اخلفض التدرجيي ملركبات  متاماًاألطراف، ما جيعله مناسباً
  . الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية لتسبيب االحترار العاملي

لسريعة من جانب اهليئات العلمية والتقنية لربوتوكول مونتريال، تتيح املعاهدة  فعالوة على االستجابة اوأخرياً
نفسها لألطراف سرعة تغيري اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي أو اخلفض التدرجيي للمواد الكيميائية اخلاضعة 

مل عليها الربوتوكول، اليت يشت" التنقيح"للتنظيم استجابة ألوجه التقدم يف العلم والتكنولوجيا من خالل عملية 
حيتفظ بالقدرة على التنقيح السريع حاملا تصبح البدائل " بدء وتعزيز"األمر الذي يتيح الفرصة التباع ج 

أو إذا برهن التقدم يف علم املناخ على أن العامل حيتاج إىل احلد من تغري املناخ بقدر أكرب وأسرع  جتارياً متاحة
  . لمما ينص عليه بروتوكول مونتريا

  لتعديل وتعزيز بروتوكول مونتريالاقتراح   - ثانياً

تقترح موريشيوس وواليات ميكرونيزيا املوحدة أن تعدل األطراف بروتوكول مونتريال لكي يتاح أن ينظم 
وسنترك لألطراف واألمانة واخلرباء القانونيني وغريهم حتديد . الربوتوكول مركبات الكربون اهليدروفلورية

غري أننا أرفقنا ذا املقترح التغيريات . ح اليت ينبغي اعتبارها تعديالت أو قرارات أو تنقيحاتأجزاء املقتر
  . املقترح إدخاهلا على نص بروتوكول مونتريال لكي تنظر فيها األطراف
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ويشري التحليل الذي أجريناه إىل أنه من أجل تنظيم مركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب بروتوكول 
 للخفض التدرجيي إلنتاج  زمنياًياء تضع جدوالً ٢، سيلزم أن تستحدث األطراف وتقر مادة جديدة مونتريال

واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية لتسبيب االحترار العاملي، وفقرات إضافية يف 
 العاملي، واألداء املناخي خالل دورة  إىل إمكانية تسبيب االحترار حلساب مستويات الرقابة استنادا٣ًاملادة 

 ١ بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة ٥احلياة، أو حتليل آخر لدورة احلياة، وتقرير تدابري رقابية يف املادة 
، ووضع مرفق جديد واو حيتوي على قائمة مبركبات الكربون اهليدروفلورية اليت ستخضع للتنظيم، ٥من املادة 

  .ياء واملرفق واو ٢ة املادة اغيريات طفيفة يف كل بروتوكول مونتريال ملراعوكذلك إضافات وت

وينبغي استحداث أحكام خاصة، من خالل معاملة خاصة موعة منفصلة من مركبات الكربون 
 كغريه من مركبات  منتجاً، الذي هو ليس٢٣ -واو، ملركب الكربون اهليدروفلورياهليدروفلورية يف املرفق 

 وغاز قوي ٢٢ - اهليدروفلورية بل هو ناتج ثانوي إلنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري الكربون
وميكن . ١٤ ٣١٠ عام ١٠٠ خالل تبلغ قدرته على تسبيب االحترار العاملي غازات االحتباس احلراريمن 
وأن ينص فيها ، ٢٣ –ياء تدابري رقابية النبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري  ٢ أن تدرج يف املادة أيضاً

 حسب البارامترات اليت حتددها األطراف بتوصيات ٢٣ -زامي ملركب الكربون اهليدروفلوريعلى التدمري اإلل
بالتشاور ومساعدة من فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي والصندوق املتعدد األطراف واخلرباء اآلخرين و

  .مع االتفاقية اإلطارية

 لتأكيد أن التمويل الذي يتاح لألطراف العاملة ١٠ يف إدراج نص يف املادة أيضاًطراف وينبغي أن تنظر األ
 من أجل مساعدا على االمتثال اللتزاماا يف إطار التخلص التدرجيي املعجل من ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

الئمة للمناخ غري املواد مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يعطي األفضلية للبدائل والتكنولوجيات امل
وذه الطريقة ميكن استخدام التمويل الذي سبق أن أتيح أو مت االلتزام به للتخلص . املدرجة يف املرفق واو

التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتمويل اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون 
التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية اهليدروفلورية، والتقليل بذلك من تكاليف اخلفض 

  .لعالية لتسبيب االحترار العامليا

، ترى ٢٠١٢وفيما يتعلق بالتنسيق مع عمليات االتفاقية اإلطارية واملفاوضات املناخية اليت ستجرى بعد عام 
ربون اهليدروفلورية ميكن أن موريشيوس وواليات ميكرونيزيا املوحدة أن املسؤولية عن انبعاثات مركبات الك

 اليت ختضع ملخطط احلد غازات االحتباس احلراريتنقل إىل بروتوكول مونتريال أو أن تبقى ضمن سلة 
  . ٢٠١٢األقصى والتجارة الذي قد ينجم عن املفاوضات املناخية اليت جترى بعد عام 

ونتريال فإن موريشيوس وواليات وإذا نقلت انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل بروتوكول م
ميكرونيزيا املوحدة ستشجعان األطراف على العمل بسرعة ملعاجلة انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون من 
األرصدة وعلى وضع خطط ملعاجلة أرصدة مركبات الكربون اهليدروفلورية يف املستقبل، حبيث تكون يف وضع 

وال يكفي جمرد .  الكربون اهليدروفلورية من األرصدة عند حدوثهانها من التعامل مع انبعاثات مركباتميكّ
الرضى خبفض االنبعاثات املرتبطة بإنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية 
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 لتسبيب االحترار العاملي يف حني أن التصدي ألرصدة مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية العالية
لتسبيب االحترار العاملي يتيح فرصة كبرية للحد من تغري املناخ تتسم بالفعالية من حيث التكاليف مقارنة 

 ٢٣ -اهليدروفلوريزونات مركب الكربون كر أعاله فإن انبعاثات وخموكما ذُ. مبعظم تدابري التخفيف األخرى
رية اليت تستخدم كمنتجات تتجمع يف ينبغي أن تعامل منفصلة عن انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلو

  .نتجات واملعدات املستغىن عنهاأرصدة امل

 اليت ختضع ملخطط غازات االحتباس احلراريوإذا تركت انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية ضمن سلة 
يوس  فإن موريش٢٠١٢احلد األقصى والتجارة الذي سينجم عن املفاوضات املناخية اليت ستجرى بعد عام 

وواليات ميكرونيزيا املوحدة ستناشد األطراف يف بروتوكول مونتريال واالتفاقية اإلطارية أن ينسق بعضها مع 
البعض اآلخر لضمان أن ختفيضات انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية النامجة عن اخلفض التدرجيي 

دروفلورية ذات اإلمكانية العالية لتسبيب مبوجب بروتوكول مونتريال إلنتاج واستهالك مركبات الكربون اهلي
ر للكميات املسموح ا واحلد األعلى العام اللذين سينجمان عن االحترار العاملي تؤدي إىل خفض مناظُ

وذه الطريقة فإن ما ينشأ من التنظيم مبقتضى بروتوكول . ٢٠١٢املفاوضات املناخية اليت ستجرى بعد عام 
اثات مركبات الكربون اهليدروفلورية لن يؤدي إىل جمرد توفري جمال إضايف حتت مونتريال من ختفيضات يف انبع

 حبيث ٢٠١٢ألعلى املقرر يف إطار النظام الذي سينتج من املفاوضات املناخية اليت ستجرى بعد عام ااحلد 
  .  األخرىغازات االحتباس احلرارييسمح بانبعاثات ل
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  تعليمات لقراءة هذا النص املقترح

  . ستكتب باخلط السميكاليت ينبغي أن تدرج عالوة على العبارات املوجودة بالفعل العبارات 

وحيثما جيري حبث أكثر من خيار سياسايت واحد أو يتعني التفاوض على تواريخ حمددة أو أرقام حمددة، 
ضها بالبعض لبيان العبارات القابلة الستبدال بع] ستوضع العبارات املدرجة بني معقوفتني وسيوضع حتتها خط[

  . اآلخر أو املواد أو الفقرات أو األحكام االختيارية

أو اعترب إدراج /ويف حاالت معينة، يوجد أكثر من خيار واحد لتنظيم مركبات الكربون اهليدروفلورية و
وسترد هذه األسئلة والتعليقات مباشرة بعد . من أجل التوضيح أو لعرض اخليارات املختلفة ضرورياً تعليقات

  . مكتوبة باخلط السميك" :تعليقات"حكام اليت تتناوهلا، وستسبقها كلمة األ

 باإلشارة إىل الكلمات أو اجلمل اليت أُزيلت سيكتفيوحيث يكون نص وارد يف املعاهدة األصلية قد أزيل، 
  . مكتوبة باخلط السميك) حذف(بعبارة 

 باإلشارة إىل ذلك اهدة األصلية، سيكتفيارد يف املعوحيث ال يدرج يف هذه الوثيقة، لغرض تبسيطها، نص و
  . مكتوبة باخلط السميك) أُغفل(النص بعبارة 

لتنظيم  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون نص التعديل املقترح لتعزيز بروتوكول مونتريال
  مركبات الكربون اهليدروفلورية

  الديباجة

  إن األطراف يف هذا الربوتوكول، 

  اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون،  يف لكوا أطرافاً

 امللحق باالتفاقية ١٩٩٨، وبروتوكول كيوتو لعام ١٩٩٢ االتفاقية اإلطارية لعام وإذ تضع يف اعتبارها
 لألحكام اإلطارية، وأي صكوك قانونية ذات صلة قد يعتمدها مؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية، وفقاً

  ية، من أجل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية اإلطارية،ذات الصلة من االتفاقية اإلطار

بأن تأخذ التدابري املالئمة حلماية الصحة البشرية والبيئة من ) حذف( اتفاقية الـ التزامها مبقتضى وإذْ تستشعر
  األضرار اليت تنجم أو حيتمل أن تنجم عن األنشطة البشرية اليت تعدل أو حيتمل أن تعدل طبقة األوزون،

 ما يلحقه العديد من املواد املستنفدة لألوزون من أضرار بالنظام املناخي ومسامهة يف تغري أيضاًدرك وإذ ت
  املناخ،
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 بأن انبعاثات مواد معينة على النطاق العاملي ميكن أن تؤدي إىل استنفاد كبري لطبقة األوزون أو إىل وإذ تعترف
  ثار ضارة على الصحة البشرية والبيئة،تعديلها بشكل آخر، األمر الذي حيتمل أن ينتج عنه آ

   بأن املواد املستنفدة لألوزون سامهت عرب التاريخ مسامهة كبرية يف تغري املناخ،أيضاًوإذ تعترف 

بأن اإلجراءات اليت تتخذها األطراف يف هذا الربوتوكول حلماية طبقة األوزون خبفض وإذ تعترف كذلك 
زون قد زادت من استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألو
املستنفدة املواد ) حذف( اآلثار املناخية احملتملة النبعاثات وإذ تدرك كأعواض عن املواد املستنفدة لألوزون،

  واملواد املستخدمة كبدائل وأعواض للمواد املستنفدة لألوزون عنها، لألوزون

لكربون اهليدروفلورية يف تغري املناخ والزيادة الكبرية املمكنة يف انبعاثات مسامهة مركبات ا أيضاًوإذ تدرك 
  مركبات الكربون اهليدروفلورية يف املستقبل،

 الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعين ٢١ إىل األحكام ذات الصلة من جدول أعمال القرن وإذ تشري
االستعاضة عن مركبات " األطراف إىل دعواليت ت، ١٩٩٢يونيه /بالبيئة والتنمية يف حزيران

الكلوروفلوروكربون واملواد األخرى اليت تستنفد طبقة األوزون مبا يتمشى مع بروتوكول مونتريال، مع 
ة شاملة وليس فقط على أساس إسهامها يف قالتسليم بضرورة تقييم مدى مالءمة البدائل املذكورة بطري

  ."جلويحل مشكلة واحدة تتعلق بالبيئة والغالف ا

 إىل اإلعالن الذي اعتمده اجتماع قادة االقتصادات الكربى بشأن أمن الطاقة وتغري املناخ أيضاًوإذ تشري 
 لكي يتسىن ٢٠١٢ىل اختاذ إجراءات عاجلة ما بني اآلن وعام  والذي يدعو إ٢٠٠٨يوليه / متوز٩يف 

ءات اليت قضي ا بروتوكول مونتريال التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية اإلطارية حبفز اإلجرا
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون لصاحل النظام املناخي العاملي،

وحتقيق استقرار  أن التدابري املتخذة حلماية طبقة األوزون من االستنفاد )حذف( على ضمان وتصميما منها
 ينبغي أن تستند إىل املعرفة غري املناخ يف الغالف اجلوي من أجل منع تغازات االحتباس احلراريتركّزات 

  العلمية ذات الصلة، أخذاً يف احلسبان االعتبارات الفنية واالقتصادية، 

 باختاذ التدابري الوقائية للحد على حنو والنظام املناخي )ذفح( على محاية طبقة األوزون أيضاًوتصميماً منها 
 على النطاق ومركبات الكربون اهليدروفلوريةن عادل من احلجم الكلي النبعاثات املواد املستنفدة لألوزو

 كهدف وخفض مركبات الكربون اهليدروفلورية املواد املستنفدة لألوزون على )حذف(العاملي، مع القضاء 
ائي على أساس التطورات يف املعرفة العلمية، وآخذة يف احلسبان االعتبارات الفنية االقتصادية، وواضعة يف 

   اإلمنائية للبلدان النامية، االعتبار االحتياجات

 باحلاجة إىل ضرورة وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية، مبا يف ذلك توفري موارد وإذ تسلم
مالية إضافية وإمكانية الوصول إىل التكنولوجيات املناسبة، مع األخذ يف االعتبار أنه ميكن التنبؤ حبجم األموال 
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ن تقوم به األموال من فرق هائل يف قدرة العامل على مواجهة املشكلة الثابتة علمياً،  ما ميكن أعالالزمة، وتوقّ
  .  من آثار ضارةيرتبط ما )حذف( وما وتغري املناخاخلاصة باستنفاد األوزون 

  بالتدابري الوقائية اليت اختذت بالفعل على الصعيدين الوطين واإلقليمي للحد من انبعاثات موادوإذ حتيط علماً
  ، ومواد أخرى مستنفدة لألوزون، ومركبات الكربون اهليدروفلوريةكلورية فلورية كربونية معينة، 

 ألمهية تعزيز التعاون الدويل يف جمال البحث، وتطوير ونقل التكنولوجيات البديلة وإذ تنظر بعني االعتبار
خاصة ل منها، مع إيالء االعتبار بصفة والتقلي) حذف(اخلاضعة للرقابة املتعلقة بالرقابة على انبعاثات املواد 

  الحتياجات البلدان النامية،

  :قد اتفقت على ما يلي

  التعاريف   :١املادة 

  :ألغراض هذا الربوتوكول

  .١٩٨٥مارس / آذار٢٢اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون اليت أبرمت يف فيينا بتاريخ " االتفاقية"تعين   -١

  . ، ما مل يدل النص على خالف ذلكهذا الربوتوكولاألطراف يف " فاألطرا"تعين   -٢

  . أمانة االتفاقية" األمانة"تعين   -٣

 أو )حذف( أية مادة مدرجة يف املرفق ألف أو املرفق باء أو املرفق جيم" املادة اخلاضعة للرقابة"تعين   -٤
وتشمل . ة يف خملوط من هذا الربوتوكول، سواء كانت قائمة بذاا أو موجودأو املرفق واواملرفق هاء 

األيسومرات من أي من هذه املواد، فيما عدا ما حدد باملرفق ذي الصلة، غري أن ذلك يستبعد أية مادة خاضعة 
اللرقابة أو خملوط يكون موجوداً يف منتج مصنع خبالف أي حاوية تستخدم يف نقل املادة أو يف خز .  

عة للرقابة مطروحاً منه الكمية املبادة بواسطة حجم ما ينتج من املواد اخلاض" اإلنتاج"يعين   -٥
التكنولوجيات املتعني أن توافق عليها األطراف ومطروحاً منها الكمية املستخدمة بالكامل كمواد أساسية يف 

  ". إنتاج"وال تعترب الكميات املعاد تدويرها واستخدامها على أا . إنتاج مواد كيميائية أخرى

  . نتاج مضافاً إليه الواردات مطروحاً منه الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابةاإل" االستهالك"يعين   -٦

لإلنتاج والواردات والصادرات واالستهالك تلك املستويات احملددة وفقاً " املستويات احملسوبة"تعين   -٧
  .٣ألحكام املادة 

طراف، أو جزء من هذا نقل كل املستوى احملسوب لإلنتاج لواحد من األ" الترشيد الصناعي"يعين   -٨
املستوى، إىل طرف آخر ألغراض حتقيق الكفاءات االقتصادية أو االستجابة للنقص املتوقع يف املعروض 

  .كنتيجة لغلق املصانع
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 ٩ األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، اليت اعتمدت يف اتفاقية" االتفاقية اإلطارية"تعين   -٩
  .١٩٩٢مايو /أيار

 يف املناخ يعزى بصفة مباشرة أو غري مباشرة إىل نشاط بشري يغير تركيبة تغرياً" تغري املناخ"يعين   -١٠
  . إىل التغري الطبيعي للمناخ الذي يالحظ عرب فترات زمنية مماثلةالغالف اجلوي العاملي ويكون إضافياً

  .ي وتفاعالاجممل الغالف اجلوي واحمليط احليوي واحمليط األرض" النظام املناخي"يعين   -١١

أو سالئفها إىل /أو اإليروسوالت و/ وغازات االحتباس احلراريانطالق " االنبعاثات"تعين   -١٢
  .الغالف اجلوي فوق منطقة حمددة وخالل فترة زمنية حمددة

 أو اإليروسوالت أو غازات االحتباس احلراريطلقان أحد أي عملية أو نشاط ي" املصدر"يعين   -١٣
  . إىل الغالف اجلويحتباس احلراريغازات االسالئف 

  تدابري الرقابة :٢املادة 

  )فلغأُ(

جيوز ألي طرف أن ينقل إىل أي طرف آخر لفترة واحدة أو أكثر من فترات الرقابة أي جزء من   -٥
 شريطة أال  ياء٢واملادة  حاء ٢ واملادة )حذف(  واو٢ ألف إىل ٢مستوى إنتاجه احملسوب املبني يف املواد من 

ز إمجايل املستويات احملسوبة امعة إلنتاج األطراف املعنية من أي من جمموعة مواد خاضعة للرقابة يتجاو
وعلى كل طرف من األطراف املعنية أن خيطر األمانة بشروط . حدود اإلنتاج املنصوص عليها يف تلك املواد

  . هذا النقل والفترة اليت ينفذ فيها

، لفترة أو ألكثر من فترات الرقابة، أن ٥ من املادة ١وجب الفقرة جيوز ألي طرف غري عامل مب  -كررم ٥
 واو، على أال يتجاوز ٢ينقل إىل طرف آخر أي جزء من املستوى احملسوب الستهالكه احملدد يف املادة 

املستوى احملسوب الستهالك الطرف احملول جزءاً من مستوى استهالكه احملسوب من املواد اخلاضعة للرقابة 
، وأال تتجاوز املستويات ١٩٨٩ كيلو غرام للفرد يف عام ٠,٢٥، فة يف اموعة األوىل من املرفق ألالوارد

وعلى كل طرف .  واو٢امعة احملسوبة الستهالك األطراف املعنية حدود االستهالك املنصوص عليها يف املادة 
  . ري خالهلامن األطراف املعنية إخطار األمانة بشروط هذا النقل والفترة اليت يس

، لفترة أو ألكثر من فترات الرقابة، أن ٥ من املادة ١جيوز ألي طرف غري عامل مبوجب الفقرة   - ثالثا٥ً
ال  ياء، شريطة أ٢ينقل إىل طرف آخر مماثل أي جزء من املستوى احملسوب الستهالكه احملدد يف املادة 

 املرفق واو لدى الطرف الذي ينقل اجلزء يتجاوز املستوى احملسوب الستهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف
وأال يتجاوز إمجايل املستويات ] ٢٠٠٩[كيلوغرام للفرد يف عام ] ٢٥,٠[من مستوى استهالكه احملسوب 

وعلى كل .  ياء٢احملسوبة امعة الستهالك األطراف املعنية حدود االستهالك املنصوص عليها يف املادة 
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لنقل والفترة اليت ا شروط ذلك  األمانة ذا النقل لالستهالك، مبيناًطرف من األطراف املعنية أن خيطر
  .ينفذ فيها

  )فلغأُ(

ألية أطراف تكون دوالً أعضاء يف منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي كما يرد تعريفها فـي ) أ(  -٨
ستهالك مبقتضى هذه من االتفاقية أن تتفق على الوفاء بصورة مشتركة بالتزاماا فيما يتعلق باال) ٦ (١املادة 

، شريطة أال يزيد املستوى اإلمجايل احملسوب الستهالكها امع )حذف( ياء ٢ ألف إىل ٢املادة واملواد من 
  . )حذف( ياء ٢ ألف إىل ٢عن املستويات اليت تقضي ا هذه املادة واملواد من 

  )فلغأُ(

  : لألطراف أن تقرر،٦استناداً إىل التقديرات املعدة وفقاً ألحكام املادة   )أ(  -٩

ما إذا كان ينبغي إدخال تعديالت على احلدود احملتملة الستنفاد األوزون املبينة يف املرفق ألف واملرفق   ‘١’
  حلال كذلك ما هي هذه التعديالت؛أو املرفق هاء وإذا كان ا/باء، واملرفق جيم و

أو ]  سنة١٠٠ار العاملي خالل إمكانية تسبيب االحتر[ما إذا كان ينبغي إدخال تعديالت على   ‘٢’
املنصوص عليها يف املرفق واو وإذا كان احلال  ]خيتار حتليل دورة احلياة[ بـ األثر على تغري املناخ مقيساً[

  كذلك ما هي هذه التعديالت؛ و

املواد ] أو انبعاثات[ أو استهالك )فلغأُ( ما إذا كان ينبغي إجراء تعديالت وختفيضات أخرى إلنتاج  ‘٣’
  رقابة وإذا كان احلال كذلك أن تقرر نطاق هذه التعديالت والتخفيضات وحجمها وتوقيتها؛اخلاضعة لل

  )فلغأُ(

 سنة أو أي حتليل آخر لدورة ١٠٠ية تسبيب االحترار العاملي خالل جيب أن يكون اختيار إمكان: تعليقات
  .ق واو واملرفكرر م‘١’ ٥ مع نفس االختيار يف املادة  متوافقاً‘٢’ ٩احلياة يف الفقرة 

، لألطراف اختاذ )حذف(  ياء٢ ألف إىل ٢دون التقيد باألحكام الواردة يف هذه املادة واملواد من   -١١
  . )حذف( ياء ٢ ألف إىل ٢إجراءات أكثر صرامة من اإلجراءات اليت تقضي ا هذه املادة واملواد من 

  مركبات الكربون اهليدروفلورية:  ياء٢املادة 

يناير / كانون الثاين١ن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف على كل طرف أن يضم  -١
، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أن املستوى احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة ]٢٠١٢[

 ٢٠٠٤، عن متوسط استهالكه السنوي يف األعوام سنوياًللرقابة املدرجة يف املرفق واو ال يزيد، 
وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لفترة . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥و

، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أن ]٢٠١٢[يناير / كانون الثاين١اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف 
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، عن متوسط سنوياًاملستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو ال يزيد، 
غري أنه، من أجل سد االحتياجات احمللية . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤إنتاجه السنوي يف األعوام 

، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك ٥ من املادة ١األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  .  يف املائة]١٠[احلد بنسبة ال تتعدى 

يناير / كانون الثاين١بة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف على كل طرف أن يضمن، بالنس  -٢
، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أن املستوى احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة ]٢٠١٥[

 يف املائة من متوسط استهالكه السنوي يف األعوام ]٨٥[، عن سنوياًللرقابة املدرجة يف املرفق واو ال يزيد، 
وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤

، ويف كل فترة إثين عشر شهراً ]٢٠١٥[يناير / كانون الثاين١بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف 
، سنوياً ال يزيد، بعد ذلك، أن املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو

غري أنه، من أجل . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ يف املائة من متوسط إنتاجه السنوي يف األعوام ]٨٥[عن 
، جيوز أن يتجاوز مستوى ٥ من املادة ١سد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  . يف املائة]١٠[إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة ال تتعدى 

يناير / كانون الثاين١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   -٣
، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أن املستوى احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة ]٢٠١٨[

الكه السنوي يف األعوام  يف املائة من متوسط استه]٧٠[، عن سنوياًللرقابة املدرجة يف املرفق واو ال يزيد، 
وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤

، ويف كل فترة ]٢٠١٨[يناير /بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف اليوم األول من كانون الثاين
اد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو إثين عشر شهراً بعد ذلك، أن املستوى احملسوب إلنتاجه من املو

. ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ يف املائة من متوسط إنتاجه السنوي يف األعوام ]٧٠[، عن سنوياًال يزيد، 
، جيوز ٥ من املادة ١غري أنه، من أجل سد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  . يف املائة]١٠[لك احلد بنسبة ال تتعدى أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذ

يناير / كانون الثاين١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   -٤
، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أن املستوى احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة ]٢٠٢١[

 يف املائة من متوسط استهالكه السنوي يف األعوام ]٥٥[، عن سنوياً للرقابة املدرجة يف املرفق واو ال يزيد،
وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤

، ويف كل فترة إثين عشر شهراً ]٢٠٢١[يناير / كانون الثاين١بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف 
، سنوياًتوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو ال يزيد، بعد ذلك، أن املس

غري أنه، من أجل . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ يف املائة من متوسط إنتاجه السنوي يف األعوام ]٥٥[عن 
جاوز مستوى ، جيوز أن يت٥ من املادة ١سد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  . يف املائة]١٠[إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة ال تتعدى 
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يناير / كانون الثاين١ على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف  -٥
، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أن املستوى احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة ]٢٠٢٤[

 يف املائة من متوسط استهالكه السنوي يف األعوام ]٤٠[، عن سنوياًدرجة يف املرفق واو ال يزيد، للرقابة امل
وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤

 عشر شهراً ، ويف كل فترة إثين]٢٠٢٤[يناير / كانون الثاين١بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف 
، سنوياًبعد ذلك، أن املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو ال يزيد، 

غري أنه، من أجل . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ يف املائة من متوسط إنتاجه السنوي يف األعوام ]٤٠[عن 
، جيوز أن يتجاوز مستوى ٥ من املادة ١ة سد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقر

  . يف املائة]١٠[إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة ال تتعدى 

يناير / كانون الثاين١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   -٦
 املواد اخلاضعة ، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أن املستوى احملسوب الستهالكه من]٢٠٢٧[

 يف املائة من متوسط استهالكه السنوي يف األعوام ]٢٥[، عن سنوياًللرقابة املدرجة يف املرفق واو ال يزيد، 
وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤

، ويف كل فترة إثين عشر شهراً ]٢٠٢٧[ير ينا/ كانون الثاين١بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف 
، سنوياًبعد ذلك، أن املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو ال يزيد، 

غري أنه، من أجل . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ يف املائة من متوسط إنتاجه السنوي يف األعوام ]٢٥[عن 
، جيوز أن يتجاوز مستوى ٥ من املادة ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة سد االحتياجات احمللية األساسية 

  . يف املائة]١٠[إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة ال تتعدى 

يناير / كانون الثاين١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   -٧
ملستوى احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة ، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أن ا]٢٠٣٠[

 يف املائة من متوسط استهالكه السنوي يف األعوام ]١٠[، عن سنوياًللرقابة املدرجة يف املرفق واو ال يزيد، 
وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤

، ويف كل فترة إثين عشر شهراً ]٢٠٣٠[يناير / كانون الثاين١ تبدأ يف بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت
، سنوياًبعد ذلك، أن املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو ال يزيد، 

غري أنه، من أجل . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ يف املائة من متوسط إنتاجه السنوي يف األعوام ]١٠[عن 
، جيوز أن يتجاوز مستوى ٥ من املادة ١الحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة سد ا

  . يف املائة]١٠[إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة ال تتعدى 

  :، على كل طرف أن حياول ضمان أن]٢٠١٢[يناير / كانون الثاين١اعتباراً من   -٨

ات اليت ال ملدرجة يف املرفق واو يكون حمصوراً يف االستخداماستخدام املواد اخلاضعة للرقابة ا  )أ(
  ديلة أخرى أكثر مالءمة بيئياً؛تتوفر هلا مواد أو تكنولوجيات ب
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 استخدام املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو ليس خارج جماالت االستخدام اليت تفي ا  )ب(
 املرفقات ألف وباء وجيم وهاء وواو، فيما عدا يف حاالت نادرة املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يفحالياً 

  حلماية احلياة البشرية أو الصحة البشرية؛ و 

املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو خمتارة لالستخدام بطريقة تقلل من تغري املناخ إىل   )ج(
  .اعتبارات السالمة واالعتبارات االقتصاديةاحلد األدىن، باإلضافة إىل تلبية سائر االعتبارات البيئية و

على كل طرف تطبيق تدابري ملراقبة انبعاثات املواد املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق واو   -٩
األوىل من املرفق جيم، لضمان أن انبعاثات املواد  الصادرة من املرافق اليت تنتج املواد املدرجة يف اموعة

 من كتلة املواد املدرجة يف اموعة ]ختتار نسبة[ الثانية من املرفق واو ال تزيد على املدرجة يف اموعة
  . األوىل من املرفق جيم اليت تنتجها هذه املرافق يف العمليات ذات الصلة

على كل طرف أن يضمن أن انبعاثات املواد املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق واو الصادرة   -١٠
ليت تنتج املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم تدمر باستخدام تكنولوجيات التدمري من املرافق ا

  . اليت وافقت عليها األطراف

يف غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه املادة، يشكل األطراف أفرقة مناسبة من اخلرباء   -١١
ني والدوليني، من بينهم خرباء من األفرقة واهليئات املناسبة العلميني والبيئيني والتقنيني واالقتصاديني الوطني

 آخر من بروتوكوالت االتفاقية واالتفاقية اإلطارية وأي بروتوكولاملنشأة مبوجب بروتوكول مونتريال 
، وسائر املعلومات ذات الصلة وتقدمي حتديدات ٨ و٧ باملادتني اإلطارية، للنظر يف املعلومات املقدمة عمالً

رات لكمية ومصادر انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو وتوصيات بشأن التدابري وتقدي
وتقوم األفرقة، يف غضون سنة واحدة من تشكيلها، بإبالغ . الرقابية الرامية إىل خفض هذه االنبعاثات
  . األطراف، عن طريق األمانة، باستنتاجاا

  :  من هذه املادة على حتديدات وتقديرات تتعلق مبا يلي١١ يف الفقرة يشتمل التقرير املشار إليه  -١٢

 مدرجة يف املرفق بةاقلرلكمية االنبعاثات الصادرة من كل طرف من كل مادة خاضعة   )أ (
واو اليت تتجاوز االنبعاثات النامجة عن إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة 

  ب هذه املادة؛ و يف املرفق واو واملسموح ا مبوج

 مدرجة يف رقابةللمصادر االنبعاثات الصادرة من كل طرف من كل مادة خاضعة   )ب (
 واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة إنتاجاملرفق واو اليت تتجاوز االنبعاثات النامجة عن 

  املسموح ا مبوجب هذه املادة،املدرجة يف املرفق واو و

 اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو من كل تكاليف منع انبعاثات املواد  )ج(  )ج (
  . من هذه املادة) ب (١ بالفقرة مصدر حمدد عمالً
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  : على توصيات تتعلق مبا يلي١١ التقرير املشار إليه يف الفقرة أيضاًتمل شينبغي أن ي  -١٣

ب التدابري الرقابية واملستويات الرقابية للحد من االنبعاثات يف األطراف العاملة مبوج  )أ (
 واألطراف غري العاملة مبوجبها من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة ٥ من املادة ١الفقرة 

يف املرفق واو واليت تتجاوز االنبعاثات النامجة عن إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة 
  للرقابة املدرجة يف املرفق واو واملسموح ا مبوجب هذه املادة؛ 

خلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو اليت تتجاوز وسيلة حلساب انبعاثات املواد ا  )ب (
االنبعاثات النامجة عن إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو 

  واملسموح ا مبوجب هذه املادة؛ 

 واملواد من ٥ واو واملادة ٢فرص التعاون والتنسيق مع اجلهود اجلارية مبوجب املادة   )ج (
لتقليل تكاليف وأضرار انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف  ألف ١٠ إىل ١٠

 ةباقرللاملرفق واو اليت تتجاوز االنبعاثات النامجة عن إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة 
  . املدرجة يف املرفق واو واملسموح ا مبوجب هذه املادة

 من هذه املادة، تعدل ١٣ إيل ١١يف الفقرات يف غضون عام واحد من تلقي التقرير املشار إليه   -١٤
األطراف هذا الربوتوكول العتماد تدابري رقابية للحد من انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق 
واو اليت تتجاوز االنبعاثات النامجة عن إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو 

  .وجب هذا املادةواملسموح ا مب

   حساب مستويات الرقابة :٣املادة 

، يقوم كل طرف، بالنسبة لكل جمموعة من ٥ طاء واملادة ٢ ألف إىل ٢ واملواد من ٢ألغراض املادة  -١
املواد املدرجة يف املرفق ألف أو املرفق باء أو املرفق جيم أو املرفق هاء، بتحديد املستويات احملسوبة اخلاصة به 

  : لكل من

  :اإلنتاج عن طريق  )أ(

ضرب قيمة إنتاجه السنوي من كل مادة من املواد اخلاضعة للرقابة يف معامل   ‘١’
استنفاد األوزون احملتمل احملدد بالنسبة لتلك املادة يف املرفق ألف أو املرفق باء أو 

  املرفق جيم أو املرفق هاء؛ 

  مجع ناتج الضرب لكل جمموعة من تلك اموعات؛   ‘٢’

بعد ) أ(الواردات والصادرات، عن طريق تطبيق نفس اإلجراء احملدد يف الفقرة الفرعية   )ب(
  إجراء مجيع التغيريات الضرورية؛ و
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االستهالك عن طريق مجع قيم املستويات احملسوبة إلنتاجه ووارداته مع طرح املستوى   )ج(
 غري أن أي صادرات للمواد اخلاضعة ).ب(و) أ(احملسوب لصادراته كما هو حمدد وفقاً للفقرتني الفرعيتني 

 كانون ١ للرقابة لغري األطراف ال تطرح عند حساب مستوى االستهالك للطرف املصدر اعتباراً من
  . ١٩٩٣يناير /الثاين

، يقوم كل طرف، بالنسبة لكل جمموعة من املواد املدرجة يف ٥ ياء و٢ و٢ألغراض املواد   -مكرر ١
  :  احملسوبة اخلاصة به لكل مناملرفق واو، بتحديد املستويات

  :اإلنتاج عن طريق  )أ(

القدرة على [ضرب قيمة إنتاجه السنوي من كل مادة من املواد اخلاضعة للرقابة يف   ‘١’
 ]]خيتار حتليل دورة احلياة[ بـ األثر على تغري املناخ مقاساً[أو ]  سنة١٠٠تسبيب االحترار العاملي خالل 

  يف املرفق واو؛ احملدد بالنسبة لتلك املادة 

  مجع ناتج الضرب لكل جمموعة من تلك اموعات؛   ‘٢’

بعد ) أ(الواردات والصادرات، عن طريق تطبيق نفس اإلجراء احملدد يف الفقرة الفرعية   )ب(
  إجراء مجيع التغيريات الضرورية؛ 

ستوى االستهالك عن طريق مجع قيم املستويات احملسوبة إلنتاجه ووارداته مع طرح امل  )ج(
غري أن أي صادرات للمواد اخلاضعة ). ب(و) أ(احملسوب لصادراته كما هو حمدد وفقاً للفقرتني الفرعيتني 

 كانون ١للرقابة لغري األطراف ال تطرح عند حساب مستوى االستهالك للطرف املصدر اعتباراً من 
  .]٢٠١٢[يناير /الثاين

 من املرفق واو عن طريق مجع كل انبعاثات انبعاثات املواد املدرجة يف اموعة الثانية  )د(
هذه املواد الصادرة من املرافق اليت تنتج املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم أو من املرافق اليت 

 من املواد املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق واو يف السنة، باستخدام معادلة ]ختتار كمية[تدمر أكثر من 
كتلة تتضمن الكمية السنوية للمواد املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق واو اليت تعبأ لبيعها أو توازن 

تصديرها أو استريادها، املنبعثة من املعدات عن طريق التسرب ومس العمليات واملؤكسدات احلراريةناف.  

ر العاملي، أو األداء املناخي خالل  باستخدام إمكانية تسبيب االحترا مكررا١ًميكن حساب املادة : تعليقات
٢ من املادة ٩ستخدم يف الفقرة دورة احلياة، أو حتليل آخر لدورة احلياة، مبا يتسق مع ما يتم اختياره لكي ي 

وإذا أقيمت صالت مع االتفاقية اإلطارية فينبغي النظر يف استخدام نفس املقياس الذي استخدمه . واملرفق واو
، والفريق احلكومي ٢٠١٢فاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومعاهدة املناخ ملا بعد عام بروتوكول كيوتو لالت

  .الدويل املعين بتغري املناخ
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  مراقبة املبادالت التجارية مع غري األطراف :٤املادة 

  )فلغأُ(

عة حيظر كل طرف، يف غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استرياد املواد اخلاض   سابعا١ً
  .  الواردة يف املرفق واو من أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكولةبالرقل

  )فلغأُ(

حيظر كل طرف، ابتداء من سنة واحدة بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استرياد أي من املواد     سابعا٢ً
  .بة الواردة يف املرفق واو من أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكولاقراخلاضعة لل

 سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، وتبعاً لإلجراءات ]ثالث[تضع األطراف، يف غضون   - رابعا٣ً
 من االتفاقية، قائمة ترد يف مرفق وتتضمن املنتجات احملتوية على املواد اخلاضعة ١٠الواردة يف املادة 

ق وفقاً لتلك اإلجراءات أن حتظر، وعلى األطراف اليت مل تعترض على املرف. للرقابة الواردة يف املرفق واو
يف غضون سنة واحدة من بدء سريان املرفق، استرياد تلك املنتجات من أي دولة ليست طرفاً يف هذا 

  .الربوتوكول

  )فلغأُ(

 سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، مدى إمكانية ]ثالث[حتدد األطراف، يف غضون   - رابعا٤ً
املنتجة بواسطة املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق واو ولكن ال حظر أو تقييد استرياد املنتجات 

وعلى األطراف إذا قررت إمكانية . حتتوي على تلك املواد، من الدول غري األطراف يف هذا الربوتوكول
اقية، قائمة ترد يف مرفق وتتضمن  من االتف١٠ذلك أن تضع، تبعاً لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

وعلى األطراف اليت مل تعترض على املرفق وفقاً لتلك اإلجراءات أن تقوم، يف غضون سنة . ك املنتجاتتل
واحدة من بدء سريان املرفق، حبظر أو تقييد استرياد تلك املنتجات من أي دولة ليست طرفاً يف هذا 

  .الربوتوكول 

أي تكنولوجيا إلنتاج أو استعمال يلتزم كل طرف، إىل أبعد مدى ممكن عملياً، بعدم تشجيع تصدير   -٥
 إىل أي دولة ليست طرفاً يف وواو وهاء ،)حذف(، املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفقات ألف وباء وجيم

  .الربوتوكول

على كل طرف االمتناع عن إعطاء الدول غري األطراف يف هذا الربوتوكول إعانات أو مساعدات أو   -٦
رامج تأمني جديدة لتصدير املنتجات أو التجهيزات أو املصانع أو التكنولوجيا اليت ائتمانات أو ضمانات أو ب

  .وواو وهاء ،)حذف(، من شأا أن تسهل إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفقات ألف وباء وجيم

اليت من شأا  على املنتجات أو التجهيزات أو املصانع أو التقنيات ٦ و٥ال تسرى أحكام الفقرتني   -٧
أو أن تشجع تطوير مواد . أن حتسن من احتواء أو استرجاع أو إعادة تدوير أو إبادة املواد اخلاضعة للرقابة
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الواردة يف املرفقات ألف وباء . بديلة، أو أن تسهم بشكل آخر يف خفض انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة
  .وواو وهاء ،)حذف(، وجيم

 ١ذه املادة، جيوز السماح بالواردات والصادرات املشار إليها يف الفقرات بغض النظر عن أحكام ه  -٨
 من هذه املادة من أي دولة غري طرف يف هذا الربوتوكول أو إليها إذا قررت األطراف يف )حذف (رابعاً ٤إىل 

 وهذه املادة، )حذف( ياء ٢ ألف إىل ٢ واملواد ٢اجتماع هلا أن هذه الدولة متتثل امتثاالً كامالً ألحكام املادة 
  .٧وأا قدمت بيانات ذا املعىن كما هو حمدد يف املادة 

، فيما يتعلق بأي مادة "دولة غري طرف يف هذا الربوتوكول"ألغراض هذه املادة، يشمل مصطلح   -٩
ابة معينة خاضعة للرقابة، دولة أو منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي مل توافق على أن تلتزم بتدابري الرق

  .السارية على تلك املادة

  )فلغأُ(

  مراقبة التجارة مع األطراف  : ألف٤املادة 

  )فلغأُ(

  التراخيص  : باء٤املادة 

  )فلغأُ(

 أو يف غضون ]٢٠١٢[يناير / كانون الثاين١على كل طرف أن يقوم، يف موعد ال يتجاوز   - مكررا١ً
إنشاء وتنفيذ نظام ترخيص السترياد ثالثة أشهر من تاريخ بدء سريان هذه املادة عليه، أيهما أبعد، ب

  .وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة اجلديدة واملستعملة واملعاد تدويرها واملستصلحة الواردة يف املرفق واو

  )فلغأُ(

 من هذه املادة، جيوز ألي طرف عامل مبوجب  مكررا١ًبالرغم مما تقضي به الفقرة   - مكررا٢ً
يف وضع ميكنه من إنشاء وتنفيذ نظام لترخيص استرياد وتصدير املواد  يقرر أنه ليس ٥ من املادة ١الفقرة 

يناير / كانون الثاين١ أن يؤخر اختاذ تلك اإلجراءات حىت ملدرجة يف املرفق واواخلاضعة للرقابة ا
]٢٠١٢[ .  

  )فلغأُ(

على كل طرف أن يقدم لألمانة، يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ استحداث نظامه   - مكررا٣ً
   .راً عن إنشاء ذلك النظام وتشغيله، تقري مكررا٢ً أو  مكررا١ً بالفقرتني ص عمالًللتراخي

  )فلغأُ(
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  الوضع اخلاص للبلدان النامية  :٥املادة 

  )فلغأُ(

، من خالل اإلجراء الوارد يف الفقرة ]٢٠١١[يناير / كانون الثاين١تقرر األطراف يف موعد غايته [  ثالثاً ١
 من هذه املادة والتقييمات اليت أجريت عمالً ٨اض املشار إليه يف الفقرة ، مع أخذ االستعر٢ من املادة ٩

 ياء، سنة ٢ من املادة ٧ إىل ١ وأي معلومات أخرى ذات عالقة بعني االعتبار، فيما يتعلق بالفقرات ٦باملادة 
ك وإنتاج املواد األساس، واملستويات األولية، وجداول الرقابة، ومواعيد اخلفض التدرجيي، فيما يتعلق باستهال

 من هذه ١ اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق واو، اليت سوف تنطبق على األطراف العاملة مبوجب الفقرة
  ]املادة؛

  :اً ثالث١أو تستخدم الفقرة التالية باعتبارها 

قابة الواردة  من املواد اخلاضعة للرسنوياًحيق ألي طرف من البلدان النامية يقل املستوى احملسوب الستهالكه [
 ياء بالنسبة له، أو يف أي وقت بعد ٢كيلو غرام للفرد يف تاريخ نفاذ املادة ] ختتار الكمية[يف املرفق واو عن 

، أن يقوم، من أجل تلبية احتياجاته احمللية األساسية، بتأخري ]ختتار السنة[يناير /ذلك حىت أول كانون الثاين
سنوات، وتأخري امتثاله لتدابري الرقابة ] ختتار املدة[ ياء ملدة ٢ من املادة ٢لفقرة امتثاله لتدابري الرقابة احملددة يف ا

 ٤سنوات، وتأخري امتثاله لتدابري الرقابة احملددة يف الفقرة ] ختتار املدة[ ياء ملدة ٢ من املادة ٣احملددة يف الفقرة 
 ياء ملدة ٢ من املادة ٥ري الرقابة احملددة يف الفقرة سنوات، وتأخري امتثاله لتداب] ختتار املدة[ ياء ملدة ٢من املادة 

] ختتار املدة[ ياء ملدة ٢ من املادة ٦سنوات، وتأخري امتثاله لتدابري الرقابة احملددة يف الفقرة ] ختتار املدة[
 بأي ت، رهناًسنوا] ختتار املدة[ ياء ملدة ٢ من املادة ٧سنوات، وتأخري امتثاله لتدابري الرقابة احملددة يف الفقرة 

  ]).٩ (٢ للمادة  ياء وفقا٢ًتعديالت يتم إدخاهلا على تدابري املراقبة هذه الواردة يف املادة 

 للخفض  زمنياً لألطراف أن تضع يف موعد الحق جدوالً ثالثا١ًسيتيح اخليار الوارد يف املادة : تعليقات
اين على التأخري التقليدي، ملقدار معني من الزمن، وحيافظ اخليار الث. ٥ دةملااالتدرجيي لألطراف العاملة مبوجب 

  .، على أن حيدد املقدار املعني من الزمن يف مفاوضات٥ من املادة ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  )فلغأُ(

 ١ ياء، حيق ألي طرف عامل مبوجب الفقرة ٢عند تنفيذ تدابري الرقابة املنصوص عليها يف املادة   ً مكررا٣[
  :ه املادة أن يستخدم  من هذثالثاً

بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة، الواردة يف املرفق واو، إما متوسط املستوى احملسوب   )أ(
بأكملها، أو مستوى حمسوباً من االستهالك ] ختتار السنة[إىل ] ختتار السنة[ عن الفترة من سنوياًالستهالكه 

 كأساس لتحديد مدى امتثاله لتدابري الرقابة املتعلقة  للفرد، أيهما أقل،كيلو غراماً] ختتار الكمية[قدره 
  . باالستهالك

  . ثالثا١ً  ضرورية إال إذا استخدم اخليار الثاين للفقرة مكررا٣ًال تكون الفقرة  :تعليقات
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 من هذه املادة، يف أي وقت قبل أن تصبح التزامات ١إذا وجد أي طرف عامل مبوجب الفقرة   -٤
 سارية عليه، أنه غري قادر على احلصول على ياء) حذف( ٢ ألف إىل ٢ة يف املواد تدابري الرقابة الوارد

وحتيل األمانة فوراً نسخة من . اإلمدادات الكافية من املواد اخلاضعة للرقابة، فيجوز له إخطار األمانة بذلك
اإلجراء املالئم الذي هذا اإلخطار إىل األطراف، اليت تنظر بدورها يف املسألة يف اجتماعها التايل وتبت يف 

 .ميكن اختاذه

 من هذه املادة لالمتثال لتدابري ١إن تطوير القدرة للوفاء بالتزامات األطراف العاملة مبوجب الفقرة   -٥
، أو أي من تدابري الرقابة املنصوص عليها )حذف( طاء ٢ هاء واملادة ٢ ألف إىل ٢الرقابة الواردة يف املواد من 

أو أي من تدابري الرقابة  من هذه املادة،  مكررا١ً حاء اليت تقررت عمالً بالفقرة ٢ىل  واو إ٢يف املواد من 
 وتنفيذها من قبل نفس األطراف، يعتمد ، ثالثا١ً ياء اليت تقررت عمالً بالفقرة ٢املنصوص عليها يف املادة 

  . ألف١٠كما نصت عليه املادة  ونقل التكنولوجيا ١٠على التنفيذ الفعال للتعاون املايل كما نصت عليه املادة 

 من هذه املادة، يف أي وقت من األوقات، إخطار األمانة ١جيوز ألي طرف يعمل مبوجب الفقرة   -٦
كتابة أنه بالرغم من اختاذه جلميع اخلطوات العملية فهو غري قادر على تنفيذ أي من أو مجيع االلتزامات الواردة 

 ٢أو مجيع االلتزامات الواردة يف املواد من من  أو أي )حذف(  طاء،٢  هاء واملادة٢ ألف إىل ٢يف املواد من 
أو مجيع االلتزامات الواردة يف من أو أي  من هذه املادة،  مكررا١ً حاء اليت تقررت عمالً بالفقرة ٢واو إىل 

 ١٠ و١٠لمادتني  نظراً لعدم التنفيذ الكايف ل من هذه املادة، ثالثا١ً ياء اليت تقررت عمالً بالفقرة ٢املادة 
وعلى األمانة أن حتيل فوراً نسخة من اإلخطار إىل األطراف، اليت ستنظر يف املسألة يف اجتماعها التايل، . ألف

  .  من هذه املادة ما تستحقه من اعتراف وأن تبت يف اإلجراء املالئم الذي ميكن اختاذه٥وأن تويل الفقرة 

  )فلغأُ(

  رقابةتقييم واستعراض تدابري ال: ٦املادة 

 مث كل أربع سنوات بعد ذلك على األقل، إجراء تقييم لتدابري الرقابة ١٩٩٠، ابتداء من عام على األطراف
 على أساس املعلومات العلمية والبيئية ياء) حذف( ٢ ألف إىل ٢ واملواد من ٢املنصوص عليها يف املادة 
قل من إجراء هذا التقييم، عقد العدد املالئم من وعلى األطراف، قبل سنة على األ. والتقنية واالقتصادية املتاحة

وتقوم األفرقة يف غضون . أفرقة اخلرباء املؤهلني يف ااالت املذكورة وتقرير تكوين وصالحيات تلك األفرقة
  . إليها، وذلك من خالل األمانةبالغ األطراف بالنتائج اليت توصلسنة من عقدها بإ

  بالغ البيانات إ:٧املادة 

  )فلغأُ(

على كل طرف أن يزود األمانة بالبيانات اإلحصائية عن إنتاجه لكل مادة من املواد اخلاضعة   -مكرر ٢
، أو أفضل تقديرات ]٢٠٠٩[للرقابة الواردة يف املرفق واو ووارداته وصادراته وانبعاثاته منها عن سنة 
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وز ثالثة أشهر من تاريخ سريان ممكنة هلذه البيانات يف حالة عدم توافر البيانات الفعلية، يف موعد ال يتجا
  . األحكام الواردة يف هذا الربوتوكول فيما يتعلق باملواد املدرجة يف املرفق واو على ذلك الطرف

 من ٥كما حدد يف الفقرة (على كل طرف أن يقدم إىل األمانة بيانات إحصائية عن إنتاجه السنوي   -٣
 وبيانات وواو وهاء )حذف( رجة يف املرفقات ألف وباء وجيممن كل من املواد اخلاضعة للرقابة املد) ١املادة 

  : منفصلة عن كل مادة فيما يتعلق

  كميات املستخدمة كمواد أساسية؛بال  -
  بالكميات املبادة بواسطة تكنولوجيات معتمدة من األطراف؛ و  -
  بالواردات من األطراف وغري األطراف والصادرات إليها على التوايل،   -

 وهاء )حذف( يبدأ فيها سريان األحكام املتعلقة باملواد الواردة يف املرفقات ألف وباء وجيم عن السنة اليت
وعلى كل طرف تزويد األمانة ببيانات .  على التوايل على ذلك الطرف، وعن كل سنة بعد ذلكوواو

ة يف تطبيقات احلجر إحصائية عن الكمية السنوية من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق هاء املستخدم
ويتعني تقدمي هذه البيانات يف موعد غايته تسعة أشهر من انتهاء السنة اليت . الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن

  . تتعلق ا تلك البيانات

يقدم كل طرف إىل األمانة بيانات إحصائية منفصلة عن وارداته وصادراته السنوية من كل من   -مكرراً ٣
 واموعة األويل يف املرفق جيم )حذف( ابة الواردة يف اموعة الثانية يف املرفق ألفاملواد اخلاضعة للرق

  .  واليت أُعيد تدويرهاواموعة األويل يف املرفق واو

 ٢ و١ الشروط الواردة يف الفقرات ٢من املادة ) أ (٨تستويف األطراف العاملة مبوجب أحكام الفقرة   -٤
هذه املادة، فيما يتعلق بالبيانات اإلحصائية عن الواردات والصادرات، إذا  من  مكررا٣ً و٣ و مكررا٢ًو

قدمت املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي املعنية بيانات عن الواردات والصادرات بينها وبني الدول غري 
  .األعضاء يف تلك املنظمة

  تقدمي التقارير إىل االتفاقية اإلطارية : ألف ٧ املادة[

 ٥ ياء أو املادة ٢من اعتماد جدول زمين لإلنتاج واالستهالك مبوجب املادة ون سنة واحدة يف غض  - ١
 ألي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو، ويف غضون سنة واحدة من أي تعديل الحق عمالً

 أو املرفق واو، حيسب ٥ املادة  ياء أو٢ إىل املادة ٢ من املادة ٩ للفقرة  أو تنقيح وفقا١١ً من املادة ٤بالفقرة 
فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ختفيضات االنبعاثات مبكافئ ثاين أكسيد الكربون املتوقع أن تنجم عن 
اخلفض تدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية لكل طرف لفترة االلتزام احلالية وفترات االلتزام الالحقة 

  .  إىل األطراف بشأن تلك التخفيضاتويقدم تقريراً] ٢٠١٢الالحقة لعام اسم املعاهدة املناخية [مبوجب 
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 ١ واالقتصادي الواردة يف التقرير املشار إليه يف الفقرة ينلتقاتعتمد األطراف استنتاجات فريق التقييم   - ٢
اإلطارية بالتقرير من هذه املادة يف اجتماع األطراف التايل، وتطلب من األمانة على الفور إبالغ أمانة االتفاقية 

  . وباالستنتاجات

على األمانة ومجيع اهليئات األخرى املنشأة مبوجب هذا الربوتوكول التنسيق والتعاون والتواصل مع   - ٣
االتفاقية اإلطارية ومجيع الربوتوكوالت ذات الصلة واهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية اإلطارية، حسبما تراه 

، ٧ واملادة ٦ واملادة ٤ واملادة ٣ واملادة ٢فيذ واجباا املنصوص عليها يف املادة  يف تن أو مستصوباًمناسباً
  .] حسب انطباق تلك الواجبات على املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف املرفق واو

غازات  ضرورية إال إذا بقيت مركبات الكربون اهليدروفلورية يف سلة ألف ٧ال تكون املادة  :تعليقات
 وتقرر ربط اخلفض التدرجيي إلنتاج ٢٠١٢ مبوجب املعاهدة املناخية الالحقة لعام  احلرارياالحتباس

واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية بتلك املعاهدة حبيث أن التخفيضات النامجة عن اخلفض التدرجيي 
ح  أو إىل السما٢٠١٢لعام  قةحال الللحد األعلى العام مبوجب تلك املعاهدة  إىل ختفيضاتتؤدي تلقائياً

ألطراف االتفاقية اإلطارية بأن يقرروا بأنفسهم املدى الذي إليه ينبغي تغيري الكميات املخصصة والقيود على 
االنبعاثات فيما يتعلق بأي فترة التزام الحقة يف ضوء االخنفاض يف انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية 

  .نتيجة لإلجراءات املتخذة مبوجب بروتوكول مونتريال

  عدم االمتثال :٨ادة امل

  )فلغأُ(

  البحث والتطوير والوعي اجلماهريي وتبادل املعلومات :٩املادة 

  )فلغأُ(

  اآللية املالية :١٠املادة 

تنشئ األطراف آلية مالية ألغراض توفري التعاون املايل والتقين، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيات، إىل   -١
 من الربوتوكول لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة املنصوص ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 وأي تدابري رقابة واردة يف املواد من ،)حذف( ياء ٢إىل  طاء ٢ واملواد هاء ٢ ألف إىل ٢عليها يف املواد من 
دة يف وأي تدابري رقابية وار يف الربوتوكول ٥ مكرر من املادة ١ حاء يتم حتديدها تبعاً للفقرة ٢ واو إىل ٢

وتتحمل اآللية، اليت تكون املسامهات .  من الربوتوكول٥ من املادة  ثالثا١ً بالفقرة  ياء تقرر عمال٢ًاملادة 
فيها إضافية لعمليات التحويالت املالية األخرى لألطراف العاملة مبوجب تلك الفقرة، مجيع التكاليف اإلضافية 

ويبت اجتماع األطراف يف قائمة إشارية . لرقابة للربوتوكولاملتفق عليها لتلك األطراف لكي متتثل لتدابري ا
 أن يستفيد من التمويل ٥ من املادة ١وعندما خيتار طرف يعمل مبوجب الفقرة [. لفئات التكاليف اإلضافية

املقدم من أية آلية مالية أخرى لتغطية أي جزء من تكاليفه اإلضافية املتفق عليها، ال يغطى ذلك اجلزء عن 
   .] من هذا الربوتوكول١٠آللية املالية مبوجب املادة طريق ا

  )فلغأُ(
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  : يقوم الصندوق متعدد األطراف  -٣

بتحمل مجيع التكاليف اإلضافية املتفق عليها، على أساس منحة أو على أساس ميسر، حسبما هو   )أ(
  مناسب وطبقاً ملعايري تقررها األطراف؛ 

  :بتمويل وظائف غرفة املقاصة  )ب(

 على حتديد احتياجاا إىل ٥من املادة   ثالثا١ًوالفقرة  ١ة األطراف العاملة مبقتضى الفقرة ملساعد  ‘١’
  التعاون، من خالل دراسات حمددة حسب القطر وغري ذلك من أوجه التعاون التقين؛ 

  )فلغأُ(

ب كلما أتيحت املساعدة املالية ونقل التكنولوجيا مبوجب هذه املادة لألطراف اليت تعمل مبوج  -١١
 ١الفقرة ] [ ياء٢املادة [ واو و٢ لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة مبوجب املادة ٥ من املادة ١الفقرة 
، تعطى األفضلية لألعواض والبدائل غري املواد املدرجة يف املرفق واو، واليت تقلل من ]٥ من املادة ثالثاً

 املناخي، عالوة على تلبية سائر االعتبارات البيئية األضرار اليت ستحدثها هذه األعواض والبدائل يف النظام
  .واعتبارات السالمة واالعتبارات االقتصادية

الغرض من هذه الفقرة هو االستفادة من التمويل املتاح للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون : تعليقات
من مركبات الكربون اهليدروكلورية اهليدروكلورية فلورية بطريقة من شأا جتنب االنتقال مرتني، أي االنتقال 

إىل البدائل ذات عالية لتسبيب االحترار العاملي، مث فلورية إىل مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات اإلمكانية ال
وسيخفض ذلك كمية . القدرة املنخفضة واملعدومة على تسبيب االحترار العاملي، كلما كان ذلك ممكناً

 على الوفاء بامتثاهلا لاللتزامات ٥ من املادة ١راف اليت تعمل مبوجب الفقرة التمويل الالزم ملساعدة األط
 ياء وزيادة الفوائد املتعلقة باحلد من تغري املناخ املترتبة على التخلص التدرجيي من ٢املنصوص عليها يف املادة 

  .مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

  نقل التكنولوجيا  : ألف١٠املادة 

  : طرف مجيع اخلطوات العملية، مبا يتفق مع الربامج اليت تدعمها اآللية املالية من أجل ضمانيتخذ كل 

نقل أفضل املواد البديلة املتاحة املأمونة بيئياً والتكنولوجيات ذات الصلة إىل األطراف العاملة مبقتضى   )أ(
   على وجه السرعة؛ و٥ من املادة  ثالثا١ًوالفقرة  ١ الفقرة

  .يف إطار أفضل الشروط املالئمة) أ( النقل املشار إليه يف الفقرة الفرعية أن يتم  )ب(

  اجتماعات األطراف :١١املادة 

  )فلغأُ(
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لألمم املتحدة ووكاالا املتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك ألي دولة ليست طرفاً   -٥
وجيوز أن يقبل حضور أي هيئة أو وكالة . قبل يف اجتماعات األطراف بصفة مرايف هذا الربوتوكول، أن متثّ

، أو بتغري املناخوطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، هلا األهلية يف امليادين املتصلة حبماية طبقة األوزون 
وتبدي لألمانة رغبتها يف أن متثل يف اجتماع ما لألطراف بصفة مراقب، ما مل يعترض على ذلك ثلث عدد 

ويكون قبول املراقبني ومشاركتهم خاضعني ألحكام النظام الداخلي الذي . على األقلاألطراف احلاضرة 
  .تعتمده األطراف

 ١٦ إىل ١٢املواد 

  )فلغأُ(

  األطراف اليت تنضم بعد بدء النفاذ :١٧املادة 

توكول ، على أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصبح طرفاً يف هذا الربو٥مع مراعاة أحكام املادة 
، وكذلك ٢بعد تاريخ بدء نفاذه أن تقوم على الفور مبجمل االلتزامات الواقعة عليها مبوجب أحكام املادة 

، تلك االلتزامات اليت تكون سارية يف ذلك التاريخ ٤ واملادة )حذف( ياء ٢ ألف إىل ٢مبوجب املواد من 
  .  أطرافاً بتاريخ بدء نفاذ الربوتوكولعلى الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي اليت أصبحت

  :٢٠ إىل ١٨املواد 
  )فلغأُ(

  :املرفقات ألف إىل هاء
  )فلغأُ(

  بةقارللاملواد اخلاضعة : املرفق واو
  اموعة األوىل

  القدرة على تسبيب االحترار العاملي        املادة
    ) سنة١٠٠خالل (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٧٥    )٣٢-دروفلوريمركب الكربون اهلي(
 ٩٢    )٤١-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ٣ ٥٠٠    )١٢٥-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ١ ١٠٠    )١٣٤-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ١ ٤٣٠      ) أ١٣٤-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ٣٥٣    )١٤٣-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ٤ ٤٧٠      ) أ١٤٣-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ٥٣    )١٥٢-الكربون اهليدروفلوريمركب (
 ١٢٤      ) أ١٥٢-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ١٢    )١٦١-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ٣ ٢٢٠      )أ ه ٢٢٧-مركب الكربون اهليدروفلوري(
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 ١ ٣٤٠      ) ج ب٢٣٦-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ١ ٣٧٠      )أ ه ٢٣٦-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ٩ ٨١٠      ) و أ٢٣٦-لوريمركب الكربون اهليدروف(
 ٦٩٣      ) ج أ٢٤٥-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ١٠٣٠      ) و أ٢٤٥-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ٧٩٤    ) م و ج٣٦٥-مركب الكربون اهليدروفلوري(
 ١ ٦٤٠    )ه ه م ١٠-٤٣-مركب الكربون اهليدروفلوري(

  اموعة الثانية
  القدرة على تسبيب االحترار العاملي          املادة

  ) سنة١٠٠خالل (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤ ٨٠٠        )٢٣-اهليدروفلوري مركب الكربون(

 سنة إىل تفضيل الستخدام ١٠٠ال يشري استخدام القدرة على تسبيب االحترار العاملي خالل : تعليقات
ياة أو أي حتليل آخر  سنة أو األداء املناخي خالل دورة احل١٠٠القدرة على تسبيب االحترار العاملي خالل 

  .لدورة احلياة لتقرير تدابري املراقبة وإسناد قيم إىل املواد الواردة يف املرفق واو
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  بروتوكول مونتريال خلفية إضافية القتراح تعديل وتعزيز

  وواليات ميكرونيزيا املوحدة املقدم من موريشيوس

ريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون خالل السنوات اإلحدى والعشرين املاضية، جنح بروتوكول مونت
املواد ("يف التخلص التدرجيي من فئات عديدة من املواد املستنفدة لطبقة األوزون ") بروتوكول مونتريال("

بيد أنه، فور وصول املواد املستنفدة لألوزون إىل . ، من خالل تنظيم إنتاجها واستهالكها")املستنفدة لألوزون
وخالل . طريق اإلنتاج من أجل االستهالك، ال تعود خاضعة للتنظيم مبوجب بروتوكول مونتريالاألسواق عن 

إلمجالية للمواد املستنفدة ، اليت هي الكمية ا"ةاألرصد"هذه الفترة نفسها، تراكمت املواد املستنفدة لألوزون يف 
ها من املنتجات، اليت مل تنبعث بعد يف ، وغريى واملخزونات الكيميائية، والرغاولألوزون املوجودة يف املعدات،

  . الغالف اجلوي

.  بليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون٢٠يف أرصدة املواد املستنفدة لطبقة األوزون حنو  حالياً ويوجد
 باليني طن اليت ستنطلق يف موعد ٦ انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربون البالغة حنو  مباشراًوتشكل شاغالً

 من األرصدة اليت يسهل الوصول إليها وتدمريها أكثر من غريها، املوجودة يف معدات التربيد ٢٠١٥ام غايته ع
وإذا مل يتخذ أي إجراء السترداد وتدمري أرصدة املواد املستنفدة . ومعدات تكييف اهلواء الثابتة واملنقولة

ق ختفيضات االنبعاثات احملققة يف إطار فإن انبعاثاا ستعادل وتفو" اليت يسهل الوصول إليها"لألوزون هذه 
على التوايل، (فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

وميكن، باختاذ إجراءات جريئة اآلن، منع هذه االنبعاثات بتكلفة "). االتفاقية اإلطارية"و" بروتوكول كيوتو"
كما أن االستثمارات اليت تتم يف املدى . ة العديد من تدابري احلد من تغري املناخ األخرى من تكلفأقل كثرياً

اليت يسهل "القريب يف البىن التحتية والتدريب واملؤسسات اإلدارية الالزمة السترداد وتدمري هذه األرصدة 
ن من مكافئ ثاين أكسيد  بليون ط١٤ تكاليف استرداد وتدمري الكمية البالغة أيضاًسيقلل " الوصول إليها

، وكذلك أرصدة ٢٠١٥الكربون املوجودة يف أرصدة املواد املستنفدة لألوزون واليت ستنبعث بعد عام 
مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت ال تزال تتراكم يف هذه القطاعات نفسها، األمر الذي سيتيح املزيد من 

 مجع وتدمري أيضاًويف الوقت نفسه، سيؤدي .  التكلفةالفرص للحد من تغري املناخ بطريقة فعالة من حيث
  . أرصدة املواد املستنفدة لطبقة األوزون إىل تسريع تعايف طبقة األوزون مبدة تصل إىل سنتني

وفيما خيص موريشيوس وواليات ميكرونيزيا املوحدة فقد أخذ ارتفاع منسوب مياه البحار وتزايد اضطراب 
.  مدمرة يف مساكننا وإمداداتنا الغذائية وأسلوب حياتناناخ يسبب بالفعل آثاراًأمناط الطقس من جراء تغري امل

وهلذه األسباب تتبع حكومتا . والواقع أن وجودنا نفسه على احملك، شأننا يف ذلك شأن مجيع اجلزر املنخفضة
 آثار تغري موريشيوس وواليات ميكرونيزيا املوحدة كل وسيلة متاحة لتحقيق العمل السريع على احلد من

املناخ على املدى القريب، مبا يشمل اآلثار النامجة من مصادر غري ثاين أكسيد الكربون، عالوة على 
ويشمل ذلك استرداد . التخفيضات اجلريئة لثاين أكسيد الكربون الذي هو املسبب الطويل األجل لتغري املناخ

  . يت تتاح لنا خالهلا هذه الفرصة تتالشى سريعاًولكن الفترة ال.  وتدمريهاألوزونلأرصدة املواد املستنفدة 
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 يرمي إىل حفز استرداد  مشتركاًويف العام املاضي، قدمت موريشيوس وواليات ميكرونيزيا املوحدة اقتراحاً
وضم إىل هذا االقتراح املشترك اقتراح منفصل مقدم من حكومة . وتدمري أرصدة املواد املستنفدة لألوزون

ويف .  من األطراف من البلدان املتقدمة النمو والنامية على السواء واسعاً، وتلقى دعماًمجهورية األرجنتني
، اتفق األطراف ٢٠٠٨نوفمرب /االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال، املعقود يف تشرين الثاين

 ٢٠/٧وميثل املقرر . فدة لألوزون ألرصدة املواد املستن الرامي إىل تعزيز اإلدارة السليمة بيئيا٢٠/٧ًعلى املقرر 
  . بداية جيب علينا أن نعززها هذا العام إذا أردنا أن نغتنم هذه الفرصة

بأن ") الصندوق املتعدد األطراف(" للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال ٢٠/٧يأذن املقرر 
داد ونقل وخزن وتدمري أرصدة املواد يشرع على الفور، وعلى وجه االستعجال، يف مشاريع جتريبية الستر

كما يطلب من فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي إصدار تقرير يف موعد ال يتجاوز . املستنفدة لألوزون
 ويستكشف احلوافز ، حيلل تكاليف وفوائد استرداد أرصدة املواد املستنفدة لألوزون٢٠٠٩يونيه /حزيران

 السترداد وتدمري أرصدة املواد املستنفدة لألوزون، ويطلب إىل أمانة االقتصادية ومصادر التمويل البديلة
األوزون أن تعقد حلقة عمل ملناقشة تدمري أرصدة املواد املستنفدة لألوزون وأن تدعو االتفاقية اإلطارية 

وتثق موريشيوس وواليات . ووكاالت التمويل الدولية ذات الصلة وسائر أصحاب املصلحة إىل املشاركة
رونيزيا املوحدة من أن املشاريع الرائدة وتقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وحلقة العمل املعنية ميك

بأرصدة املواد املستنفدة لألوزون ستؤكد أن استرداد وتدمري أرصدة املواد املستنفدة لألوزون هو فرصة فريدة 
  . ناخ جيب اغتنامها على الفور للحد من تغري املمن نوعها ومعقولة التكلفة وحساسة زمنياً

ذن بربنامج عاملي النطاق ربوتوكول مونتريال يأُلوبالنظر إىل الوقت الذي ستستغرق املوافقة على إجراء تعديل 
واالستفادة من مصادر التمويل البديلة الالزمة زون ويؤمن التمويل له، السترداد وتدمري املواد املستنفدة لألو

 املواد املستنفدة لألوزون، واستنفار املؤسسات الدولية األخرى يف جهد منسق، السترداد وتدمري أرصدة
وتطوير البنية التحتية واخلربات الالزمة لتنفيذ الربنامج، وغري ذلك من أوجه التأخري، ال بد من اعتماد التعديل 

ية لكي نغتنم هذه يف االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال من أجل بدء هذه العمل
  . الفرصة احلساسة زمنياً

  اقتراح بتعديل وتعزيز بروتوكول مونتريال من أجل مجع وتدمري أرصدة املواد املستنفدة لألوزون 

.  لربوتوكول مونتريال يتضمن العناصر املبينة أدناهتقترح موريشيوس وواليات ميكرونيزيا املوحدة تعديالً
  رباء القانونيني وغريهم حتديد أجزاء االقتراح اليت ينبغي اعتبارها تعديالت وسنترك لألطراف واألمانة واخل

  . أو مقررات أو تنقيحات

أذن للصندوق املتعدد األطراف بتمويل  من بروتوكول مونتريال ت١٠إدخال تغيريات على املادة   ●
طراف العاملة برنامج عاملي السترداد وتدمري أرصدة املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف األ

 دون خلق التزام على هذه األطراف بأن تستعيد وتدمر أرصدة ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
  املواد املستنفدة لألوزون؛ 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/8  

34 

 ملوارد الصندوق املتعدد األطراف لتوفري متويل فوري ملشاريع تدمري أرصدة  تكميلياًيطلب جتديداً  ●
  ؛ ٥ من املادة ١راف العاملة مبوجب الفقرة املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف األط

 من بروتوكول مونتريال تأذن للصندوق املتعدد األطراف أو هليئة ١٠إدخال تغيريات على املادة   ●
 لتمويل استرداد وتدمري أرصدة املواد املستنفدة لألوزون باستخدام ١٠منفصلة تنشأ مبوجب املادة 

دولية األخرى، مبا يف ذلك التمويل اخلاص بغازات ما قد يتوفر من متويل من املؤسسات ال
الكربون املتأيت من خالل آلية التنمية النظيفة التابعة لربوتوكول كيوتو وأسواق الكربون املقبلة 

  ؛ ٢٠١٢اليت تنشأ مبوجب املعاهدة املناخية الالحقة لعام 

ترط على األطراف العاملة ريات على معايري إعفاء االستخدامات اجلوهرية واحلرجة تشيإدخال تغ  ●
 تدمري كمية معينة من أرصدة املواد املستنفدة لألوزون تتناسب مع طلباا اخلاصة ٢مبوجب املادة 

  بإعفاء االستخدامات اجلوهرية واحلرجة لكي تلقي املوافقة على هذه الطلبات؛ 

 استعادة وتدمري ٢دة  واو تشترط على األطراف العاملة مبوجب املا٢إدخال تغيريات على املادة   ●
 تج مركبات الكربون اهليدروكلوريةكمية معينة من أرصدة املواد املستنفدة لألوزون لكي تن

  أو / واو؛ و٢ من املادة ٨ للفقرة  وفقا٥ً من املادة ١فلورية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

تدمري نسبة مئوية معينة  استرداد و٢استحداث مادة تشترط على األطراف العاملة مبوجب املادة   ●
  .من أرصدا من املواد املستنفدة لألوزون يف قطاعات معينة

___________  


