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لألطراف في  والعشرون الخامساالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة 

  األوزون
  ٢٠١٣ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٥ -  ٢١، بانكوك
  *للجزء الرفيع املستوى من جدول األعمال املؤقت ١٠ البند

والعشرين  الخامساعتماد المقررات من االجتماع 
  لألطراف في بروتوكول مونتريال

والعشرين لألطراف في بروتوكول  الخامسمشاريع المقررات المعروضة على االجتماع 
  مونتريال للنظر فيها

  مذكرة من األمانة

  مقدمة  - أوالً 
يتضمن الفرع الثاين من هذه املذكرة مشاريع املقررات اليت وضعتها األطراف وأفرقة االتصال املكونة  - ١

والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف الثالث من األطراف، اليت أنشئت خالل االجتماع 
مل يتوصل  لى أن الفريق العاملبروتوكول مونرتيال. وقد وضعت أقواس معقوفة حول مجيع املقررات للداللة ع

ن أي منها. وعالوة على ذلك، يتضمن العديد من مشاريع املقررات أقواسًا معقوفة إىل توافق يف الرأي بشأ
ا قدمت اقرتاحات بديلة حول نصوص منها تدل على أن بعض األطراف أعربت عن  ا أو أ قلقها بشأ

مشاريع املقررات حييل د أن الفريق العامل اتفق على أن تتعلق بتلك النصوص خالل املناقشات األولية. بي
والعشرين لألطراف بالصيغة اليت كانت عليها عند اختتام اجتماع الفريق اخلامس مجيعها إىل االجتماع 

العامل، لكي يواصل النظر فيها. واتفق الفريق العامل أيضًا على أن يواصل العمل على عدد من مشاريع 
ة الفاصلة بني الدورتني. ومن احملتمل بالتايل أن توضع صيغ إضافية هلذه املقررات قبل املقررات خالل الفرت 
والعشرين لألطراف. ولكفالة أن تتمكن األطراف من النظر يف آخر الصيغ اخلامس انعقاد االجتماع 

                                                           
* UNEP/OzL.Pro.25/1.  
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. شبكينشر أي نصوص مستجدة تصلها على موقعها الباملوضوعة ملشاريع املقررات، ستقوم أمانة األوزون 
والعشرين لألطراف  اخلامسإضافة هلذه املذكرة قبيل انعقاد االجتماع  وعند الضرورة، ستقوم أيضًا بإصدار

 وتضّمنها تلك النصوص.

ا األمانة بشأن املسائل اإلدارية ذات  ٣ويتضمن الفرع  - ٢ من هذه املذكرة مشاريع املقررات اليت أعد
ك املسائل يف ة على أن تعتمد األطراف مقررات بشأن تلوقد درجت العادالصلة بربوتوكول مونرتيال. 

ا السنوية  ، وأن تدرج فيها املعلومات وفقاً للحاجة.اجتماعا

على التعديالت على بروتوكول مونرتيال اليت اقرتحتها واليات ميكرونيزيا املوحدة  االطالعوميكن  - ٣
من بروتوكول مونرتيال، يف  ١٠من املادة  ٢يات املتحدة األمريكية، عمًال بالفقرة وكندا واملكسيك والوال

 على التوايل. UNEP/OzL.Pro.25/6و UNEP/OzL.Pro.25/5الوثيقتني 

المقدمة من األطراف و/أو الصادرة عن أفرقة االتصال أثناء االجتماع الثالث  المقررات مشاريع  - ثانياً 
اع الخامس والعشرين والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية والمعروضة على االجتم

  لألطراف للنظر فيها

 - إعفاءات االستخدامات الضرورية لمركب الكربون الكلوري فلوري/[ألف]: ٢٥مشروع المقرر   -[ألف 
  ألغراض التطبيقات الفضائية في االتحاد الروسي ١١٣

  مقدم من االتحاد الروسي

  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:
لمواد وجلنة اخليارات التقنية ل التقييم االقتصاديالتكنولوجيا و  الذي أجراه فريقىل التقييم إ إذ يشري

لالستخدامات التابعة له، والتوصية اليت صدرت عنهما بشأن التعيني للحصول على إعفاء الكيميائية 
  ة،الفضائيطبيقات يف الت ، بغرض استخدامه١١٣ - الضرورية ملركب الكربون الكلوري فلوري

إمكانية استرياد مركب الكربون الكلوري  يواصل تقّصيأن االحتاد الروسي إىل  أيضاً  يشريوإذ 
  ،املتاحة من املخزونات العامليةئية الفضاسد احتياجاته يف قطاع الصناعة ل ١١٣ - فلوري

 وفقاً  هوانبعاثاتهذا املركب  استخدام ضخفجنح يف  قد أن االحتاد الروسيإىل  وإذ يشري كذلك
  بالتعاون مع جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية،الذي وضع التقين  للتحول لجدول الزمينل

عام يف  ١١٣ -  إنتاج واستهالك مركب الكربون الكلوري فلوريلالحتاد الروسي بيأذن   -  ١
بون إعفاءات االستخدامات الضرورية ملركبات الكر إطار  اً، يفمرتي اً طن ٨٥مبستوى يصل إىل  ٢٠١٤

  ؛ئيةصناعة الفضاالالكلورية فلورية يف 
استرياد مركب الكربون الكلوري أن يواصل تقصي إمكانية  يطلب إىل االحتاد الروسي  -  ٢

  ؛الفضائية صناعةه يف قطاع اللسد احتياجات من املخزونات العاملية املتاحة ١١٣ - فلوري
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مذيبات بديلة واعتماد ستخدام للبدء با هودبذل اجلشجع االحتاد الروسي على مواصلة ي  -  ٣
حبلول  ١١٣ - من مركب الكربون الكلوري فلوريالتدرجيي التخلص ة التصميم من أجل إمتام معدات حديث

  .٢٠١٦عام 

تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية للمواد الخاضعة للرقابة لعام /[باء]: ٢٥مشروع المقرر   -باء 
٢٠١٤  

  تحاد الروسيمشروع مقرر مقدم من الصين واال

  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:
إىل العمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات  إذ يشري مع التقدير

  التقنية الطبية التابعة له، 
لورية يف أجهزة ، أن استخدام مركبات الكربون الكلورية ف٤/٢٥، وفقًا للمقرر وإذ يضع يف اعتباره

إذا توافرت بدائل جمدية تقنيًا واقتصاديًا ومقبولة من  استخدامًا ضرورياً االستنشاق باجلرعات املقننة ال يعترب 
  الناحية البيئية والصحية، 

تقنيًا ألجهزة االستنشاق  ُمرضَيةإىل االستنتاج الذي توصل إليه الفريق بوجود بدائل  وإذ يشري
 تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية يف بعض الرتكيبات العالجية ملعاجلة الربو باجلرعات املقننة اليت

  ومرض انسداد الشعب اهلوائية املزمن، 
لمواد اخلاضعة حتليل الفريق وتوصياته بشأن إعفاءات االستخدامات الضرورية ل وإذ يضع يف اعتباره

ض انسداد الشعب اهلوائية يت تستخدم لعالج الربو ومر تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة الللرقابة ل
  املزمن،

يف تقليل  ٥ من املادة ١بالتقدم املستمر الذي أحرزته عدة أطراف عاملة مبوجب الفقرة  وإذ يرحب
اعتمادها على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية الذي 

  ائل وحصوهلا على املوافقة التنظيمية وطرحها يف األسواق، البد يواكب تطوير
باملستويات  ٢٠١٤يأذن بإنتاج واستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام   -  ١

الالزمة لتلبية االستخدامات الضرورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ملعاجلة الربو ومرض انسداد 
  ما هو مبني يف مرفق هذا املقرر؛الشعب اهلوائية املزمن، ك

جلنة اخليارات التقنية الطبية تعيينات أن توايف يطلب إىل األطراف اليت تقدم طلبات لل  -  ٢
واملقررات  ٤/٢٥يف املقرر  خدامات الضرورية وفقًا للمعايري الواردةعلومات متكنها من تقييم تعيينات االستمب

  دليل طلب تعيينات االستخدامات الضرورية؛ يف ، على النحو احملددالالحقة ذات الصلة
على أن  ٢٠١٤يشجع األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية يف عام   -  ٣

يف احلصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة الصيدالنية من املخزونات اليت تكون بداية تنظر 



UNEP/OzL.Pro.25/3  

4 

أن تستخدم تلك املخزونات وفقًا للشروط اليت حددها اجتماع  ، شريطةومتاحةفيها تلك املركبات متوافرة 
  ؛٧/٢٨من املقرر  ٢األطراف يف الفقرة 

خمزونات من مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة  متتلكيشجع األطراف اليت   -  ٤
أن  ،٢٠١٤م للتصدير إىل األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية لعا املتاحة ،الصيدالنية

ذه الكميات و  كانون   ٣١يتجاوز  تصال يف موعد الاالجهة أن توافيها ببيانات تبلغ أمانة األوزون 
  ؛٢٠١٣األول/ديسمرب 
يطلب إىل األمانة أن تنشر على موقعها الشبكي تفاصيل املخزونات احملتمل توافرها   -  ٥

  من هذا املقرر؛ ٤املشار إليها يف الفقرة 
كمية مركبات   اقتناءاف املدرجة يف مرفق هذا املقرر بتوخي املرونة الكاملة يف تلتزم األطر   -  ٦

الالزم لتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، وفقاً  ة فلورية من املرتبة الصيدالنية بالقدرالكربون الكلوري
حملليني أو من املخزونات من هذا املقرر، إما من الواردات أو من املنتجني ا ١ملا هو مأذون به يف الفقرة 

  املوجودة؛
طرح أو بيع أي منتجات جديدة من  حتظرحملية  لوائحيطلب أن تنظر األطراف يف سن   -  ٧

ن كانت تلك حىت وإأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية، 
  ؛قد حصلت على موافقة مسبقةاملنتجات 
ا اإلدارية اخلاصة بتسجيل منتجات أجهزة يشجع األطرا  -  ٨ ف على تسريع عمليا

االستنشاق باجلرعات املقننة من أجل التعجيل باالنتقال إىل البدائل اخلالية من مركبات الكربون الكلورية 
  فلورية.

 ]باء/[٢٥المقرر  مرفق

ي أجهزة كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية المأذون بها لالستخدامات الضرورية ف
  ٢٠١٤االستنشاق بالجرعات المقننة لعام 

  (باألطنان املرتية)
  ٢٠١٤  األطراف
  ]٢٣٥,٠٥[  الصني

  ]٢١٢[] ١٠٦[  االحتاد الروسي
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تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات عن بدائل /[جيم]: ٢٥مشروع المقرر   -جيم 
  )١ة ، الفقر ٢٤/٧المواد المستنفدة لألوزون (المقرر 

 مقدم من سويسرا وكندا والمغرب والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية

  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:
إىل اجمللد الثاين من التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  إذ يشري مع التقدير

  ،٢٤/٧املقدم استجابة للمقرر  ٢٠١٣
والتقييم االقتصادي تزويد االجتماع الرابع والثالثني للفريق  التكنولوجياإىل فريق  طلبي  -  ١

 العامل املفتوح العضوية بتقييم لالعتبارات التقنية واالقتصادية املرتبطة مبا يلي:

تطبيق ختفيض تدرجيي عاملي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، يأخذ يف االعتبار اخليارات   ) أ(
 وط األساس وخطوات التخفيض، وآثارها البيئية النسبية وتكاليفها؛املتعلقة خبط

املنتج الثانوي الناجم عن  ٢٣ -تنفيذ تدابري الرقابة على مركب الكربون اهليدروفلوري   ) ب(
على خطوط اإلنتاج غري املشمولة بإطار مشروع آلية  ٢٢ -إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

 ذلك التأثريات والتكاليف البيئية املرتبطة بذلك؛التنمية النظيفة، مبا يف 

، ٢٠١٤آذار/مارس  ١األطراف إىل تزويد أمانة األوزون، يف موعد أقصاه  يدعو  -  ٢
مبعلومات عن نظم اإلبالغ والسياسات واملبادرات املتعلقة بتعزيز التحول عن املواد املستنفدة لألوزون إىل 

خرى على البيئة، وعلى املناخ بصورة خاصة، ويطلب إىل أمانة بدائل تقلل إىل أقصى حد من اآلثار األ
األوزون جتميع املعلومات الواردة إليها وتقدميها إىل الفريق العامل املفتوح العضوية لينظر فيها إبان اجتماعه 

  الرابع والثالثني؛
ملقدمة يف إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تنظر يف املعلومات ا يطلب  -  ٣

فريق التكنولوجيا والتقييم التقرير بشأن املعلومات اإلضافية عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون، الذي أعده 
دف النظر فيما يلي:٢٤/٧االقتصادي عمًال باملقرر    ، ويف التقارير األخرى ذات الصلة، وذلك 

دائل والتكنولوجيات الناشئة إذا كان تنفيذ املزيد من املشاريع اإليضاحية للتحقق من الب  ) أ(
، ذات دالة االحرتار العاملي املنخفضة، والتكنولوجيات اخلاصة بالتحكم يف انبعاثات املنتجات الثانوية

ملواصلة التقليل إىل احلد األدىن  ٥من املادة  ١سيكون أمرًا مفيدًا ملساعدة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 لص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛من اآلثار على املناخ نتيجة التخ

 ةإىل بدائل وتكنولوجيات ذات دال قدر اإلمكان، ،جتنب التحولاملرتتبة عن  التكاليف  ) ب(
 ةالكربون اهليدروكلوري اتيف املرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبعاملي مرتفعة، احرتار 
  .ةفلوري
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  اشتغال وتنظيم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/[دال]: ٢٥رر مشروع المق  -دال 

  مقدم من استراليا والواليات المتحدة األمريكية
  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:

الذي مت مبوجبه حتديث اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم  ٢٤/٨باملقرر  إذ حييط علماً   
  االقتصادي،

من  ٣باملعلومات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف اجمللد  حييط علمًا أيضاً  إذو  
  ،٢٠١٣تقريره املرحلي لعام 

بأن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بدأ بتنفيذ اختصاصاته املنقحة كما وافقت  إذ يقرو  
  ،٢٤/٨عليها األطراف يف املقرر 

إىل النظر يف إجراء تعديالت على جلان اخليارات التقنية جتّسد تغري أعباء  باحلاجة ر أيضاً إذ يقو
  العمل، واحلاجة إىل خربات ذات صلة، ومتطلبات األطراف،

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي على أن يواصل تطبيق االختصاصات  يشجع  -  ١  
  ؛٢٤/٨املنقحة كما وافقت عليها األطراف مبوجب املقرر 

 ٢٠١٤إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم يف تقريره املرحلي لعام  طلبي  -  ٢  
  املعلومات التالية:

حتديث لعمليات ترشيح األعضاء يف جلان اخليارات التقنية التابعة له، آخذًا يف   (أ)
  من اختصاصاته؛ ٢-٢-٢االعتبار الفرع 
كانون الثاين/يناير   ١اعتبارًا من تشكيلته املقرتحة للجان اخليارات التقنية   (ب)

(ومثال ذلك اجلمع بني جلان اخليارات التقنية احلالية أو تقسيمها، أو احلفاظ عليها يف  ٢٠١٥
  وضعها احلايل)؛
اخليارات اليت تعترب مالئمة لتبسيط التقارير التكنولوجية السنوية املستكملة   (ج)

  .املقدمة إىل األطراف

  التغييرات في عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديهاء]: /[٢٥مشروع المقرر   -هاء 

 والبرازيل وكولومبيا والمغرب أسترالياو االتحاد الروسي مقدم من 

  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:
  :يؤيد إعادة تعيني

ييم االقتصادي  السيد سريغي كوبيلوف من االحتاد الروسي يف فريق التكنولوجيا والتق  (أ)
من اختصاصات  ٣-٢أربع سنوات، وفقًا للبند  لفرتةكرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات 

  الفريق؛



UNEP/OzL.Pro.25/3  

7 

السيدة هيلني توب من أسرتاليا يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كرئيسة مشاركة   (ب)
  من اختصاصات الفريق؛ ٣-٢ند أربع سنوات، وفقاً للب لفرتة للجنة اخليارات التقنية الطبية

السيد إيان بورتر من أسرتاليا يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كرئيس مشارك   (ج)
  من اختصاصات الفريق؛] ٣- ٢أربع سنوات، وفقاً للبند  لفرتةللجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل 

ريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  السيد ميغيل وينسيسالو كوينتريو من كولومبيا يف ف  (د)
  أربع سنوات، وفقًا للبند لفرتةكرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية للرغاوى املرنة والصلبة 

  من اختصاصات الفريق؛ ٣- ٢
السيدة مارتا بيزانو من كولومبيا يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كرئيسة مشاركة   (ه)

  من اختصاصات الفريق؛ ٣- ٢أربع سنوات، وفقاً للبند  لفرتة ية لربوميد امليثيلللجنة اخليارات التقن
السيد روبرتو بيسوتو من الربازيل يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كرئيس مشارك   (و)

من  ٣-٢وفقًا للبند أربع سنوات،  لفرتةللجنة اخليارات التقنية للتربيد والتكييف واملضخات احلرارية 
  ختصاصات الفريق؛ا

 لفرتةالسيد حممد بصري من املغرب كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل   (ز)
  .من اختصاصات الفريق ٣- ٢وفقاً للبند ، أربع سنوات

التمويل اإلضافي [الطوعي] للصندوق المتعدد األطراف لتعظيم الفوائد /[واو]: ٢٥مشروع المقرر   - واو 
 المناخ [من تعجيل التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية]العائدة على 

  مقدم من فريق االتصال
  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:

يشجع األطراف على الرتويج الختيار بدائل مركبات الكربون  ١٩/٦إىل أن املقرر  إذ يشري
سيما اآلثار على املناخ، واليت تليب اعتبارات الصحة والسالمة  آلثار البيئية، الاهليدروكلورية فلورية اليت تقلل ا

  واالعتبارات االقتصادية، 
قد طلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ  ١٩/٦إىل أن املقرر  وإذ يشري

لمشاريع والربامج اخلاصة بتعجيل بروتوكول مونرتيال، أن تعطي األولوية لدى وضع وتطبيق معايري التمويل ل
اليت تركز  ،فلورية، للربامج واملشاريع الفعالة من حيث التكلفة اهليدروكلوريةالتخلص من مركبات الكربون 

من بينها البدائل ومواد االستعاضة اليت تقلل من اآلثار األخرى على البيئة، مبا يف ذلك  ،على مجلة أمور
  وسائر العوامل األخرى ذات الصلة، ،واستخدام الطاقة ،االحرتار العاملي دالة آخذة يف االعتبارعلى املناخ، 

إىل أن املبادئ التوجيهية إلعداد خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون وإذ يشري   
ا اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الرابع واخلمسني، قد تضمنت تشجيع الل جنة اهليدروكلورية فلورية اليت أقر

دف إىل  للبلدان والوكاالت على أن تتقصى احلوافز املالية والفرص احملتملة للحصول على موارد إضافية 
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وفقًا للفقرة  ،الفوائد البيئية خلطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةتعظيم 
  ، ١٩/٦(ب) من املقرر  ١١الفرعية 

تشمل اآللية ’’من بروتوكول مونرتيال تنص على أن  ١٠من املادة  ٢ة إىل أن الفقر  وإذ يشري  
وجيوز أن تشمل أيضًا أشكاًال أخرى من التعاون املتعدد  ،صندوقًا متعدد األطراف ١املنشأة مبوجب الفقرة 

  ،‘‘األطراف واإلقليمي والثنائي
  من بروتوكول مونرتيال متّكن ...] ١٠بأن الفقرة  يذّكروإذ [
ا .....]تات املاحنة ال تفرض أي شروط على إىل أن اجله وإذ يشري[   ربعا
يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تنظر يف وسائل [استالم و] إدارة التربعات املقدمة على   - ١[

حنو مستقل عن [أو] [و] باإلضافة إىل املسامهات املعلن عنها يف الصندوق املتعدد األطراف، وذلك على 
  [ثالث] [أربع] سنوات [سنة واحدة]؛ حنو جترييب لفرتة
] [اليت مل تسدد ٥من املادة  ١[يدعو] [حيث] األطراف [غري العاملة مبوجب الفقرة   -  ٢

ا يف الصندوق املتعدد األطراف بأكملها ويف املوعد احملدد] [أو الكيانات األخرى] [املنظمات  مسامها
ن تقدم على حنو طوعي، [دون شروط حمددة]، موارد مالية واملؤسسات املتعددة األطراف و/أو املالية]، إىل أ

  جديدة وإضافية [غري مشروطة] للصندوق املتعدد األطراف؛
الفوائد البيئية [للتخلص التدرجيي املعّجل من مركبات الكربون بغرض تعظيم ) ١(الخيار 

، املتأتية عن أنشطة خباملنا األوزون، ال سيما ما يتعلق  غري محاية طبقةمن اهليدروكلورية فلورية] 
الصندوق املتعدد األطراف اليت تتجاوز األهلية احلالية للحصول على التمويل واخلارجة عنها 

  مبوجب اختصاصات الصندوق املتعدد األطراف وسياساته؛
[للتخلص التدرجيي املعّجل من مركبات الكربون  املناخيةالفوائد بغرض تعظيم ) ٢(الخيار 

[من أنشطة الصندوق املتعدد األطراف] اليت تتجاوز األهلية احلالية للحصول ة] اهليدروكلورية فلوري
  على التمويل واخلارجة عنها مبوجب اختصاصات الصندوق املتعدد األطراف وسياساته؛

املناخية [ومنها األنشطة يف إطار خطط إدارة التخلص  لألنشطة اليت تعّظم الفوائد) ٣(الخيار 
اليت تتجاوز التمويل املؤهل مبوجب [املبادئ  كربون اهليدروكلورية فلوريةمن مركبات التدرجيي ال

تدرجيي الن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية] [عتبات فعالية التكلفة للتخلص أالتوجيهية بش
]، ولألنشطة غري املؤهلة [حالياً] مبوجب اختصاصات من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

  تعدد األطراف وسياساته؛الصندوق امل
  [يطلب كذلك إىل اللجنة التنفيذية:  -  ٣

أن تنظر يف التقارير ذات الصلة الصادرة عن الوكاالت املنفّذة اليت كان من املفرتض   (أ)
تقدميها إىل اجتماعها التاسع والستني، ومن ذلك العناصر والشروط املتعلقة حبشد املوارد اليت طلبت اللجنة 

االتنفيذية توض   ؛يحات بشأ
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ا عن الطريق إىل حشد   (ب) أن تقّيم هذه التقارير عن حشد املوارد وأن تقوم بدمج توصيا
  م بالفعالية مقارنة بالتكلفة ويعود بالنفع يف جمال التخفيف من آثار تغري املناخ؛سللموارد يت

الشتغاله  أن تضع مبادئ توجيهية إلدارة التمويل اإلضايف الطوعي، مبا يف ذلك تقييم  (ج)
  خالل الفرتة التجريبية؛]

للمبادئ املتعلقة  ٢٠١٣يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تضطلع باستعراض عام   -مكرراً  ٣[
بالتكاليف اإلضافية املؤهلة ملشاريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، بغية االرتقاء 

ام البدائل ذات دالة االحرتار العاملي املنخفضة، اليت تزيد عن عتبة البدء باستخد عبتوافر التمويل ملشاري
  فعالية التكلفة، حينما تستدعي الضرورة ذلك؛]

يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تقدم إىل االجتماع السادس والعشرين لألطراف تقريراً عن   -  ٤
  التقدم احملرز بشأن هذا املقرر؛

 ٥من املادة  ١ألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة [يؤكد أن أي تربعات تصل من ا  -  ٥
ستكون [جديدة [وإضافية]] ولن تؤثر يف أي [التزامات] [تعهدات] حالية أو [مستقبلية] لتلك األطراف 

ا بالتخلص  ٥من املادة  ١بتقدمي متويل ثابت وكاف لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  لكي متتثل اللتزاما
  ؛]١٩/٦ربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب بروتوكول مونرتيال، وفقاً للمقرر [املعجل] من مركبات الك

] ٥من املادة  ١يؤكد أن أي تربعات تقدمها األطراف [غري العاملة مبوجب الفقرة   - (بديًال) ٥[
ستكون جديدة وإضافية، ومل تؤثر يف [أي التزامات حالية ومستقبلية لتلك األطراف] [املسامهات العادية 

لك األطراف] يف الصندوق املتعدد األطراف الرامية إىل توفري متويل ثابت وكاف لألطراف العاملة مبوجب لت
ا بالتخلص التدرجيي [امل ٥من املادة  ١الفقرة  جل] من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية علتمتثل اللتزاما

  ؛]١٩/٦مبوجب بروتوكول مونرتيال، وفقاً للمقرر 
] ستكون ٥من املادة  ١يؤكد أن أي تربعات [من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   - مكرراً  ٥[

[جديدة وإضافية] ومستقلة عن املسامهات املنتظمة يف الصندوق املتعدد األطراف كجزء من عملية التجديد 
  ].املنتظم للموارد

  دروكلورية فلوريةتمويل مرافق إنتاج مركبات الكربون الهي/[زاي]: ٢٥مشروع المقرر   - زاي 

  مقدم من األرجنتين والهند
 إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:[

الذي ينص على أن يكون التمويل من خالل الصندوق املتعدد األطراف  ١٩/٦إىل املقرر  يشريإذ 
متكني األطراف بغرض ليها لتنفيذ بروتوكول مونرتيال منتظمًا وكافيًا لتغطية مجيع التكاليف اإلضافية املتفق ع

من بروتوكول مونرتيال من االمتثال للجدول الزمين املعجل للتخلص  ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 
  من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعي اإلنتاج واالستهالك معاً،التدرجيي 
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من بروتوكول مونرتيال مل توافق  ٥دة من املا ١إىل أن األطراف العاملة مبوجب الفقرة  وإذ يشري
التدرجيي لتخلص تحقيق ال إال بعد التوصل إىل توافق يف اآلراء على أن تتلقى متويًال كافياً  ١٩/٦على املقرر 

  ، دون أي استثناءات حمددة،يف قطاعي اإلنتاج واالستهالك معاً 
ورية فلورية قد دخلت بالفعل حيز بأن أوىل تدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكل وإذ يقرّ 

من خالل جتميد ملستوى خط األساس لعام  ٥من املادة  ١النفاذ بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ،٢٠١٥يف املائة عن خط األساس يف عام  ١٠وختفيض بنسبة  ٢٠١٣

دون إنتاج كمية  قد حالت ٥من املادة  ١أن بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة  ويقّدر رّ يقإذ و  
هائلة من املواد املستنفدة لألوزون بتنظيمها لرتاكم قدرات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وذلك من 

  ،١٩/٦خالل تطبيقها تدابري تنظيمية وقائية على إنتاج هذه املركبات قبل إنفاذ تدابري الرقابة مبوجب املقرر 
ائية لتمويل التخلص التدرجيي من إنتاج حيال عدم التوصل إ وإذ يعرب عن انشغاله ىل صيغة 

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لدى تلك األطراف رغم مرور أكثر من مخس سنوات على اعتماد 
  ، ١٩/٦املقرر 

اليت من بروتوكول مونرتيال  ٥من املادة  ١الفقرة  إىل أن بعض األطراف العاملة مبوجبوإذ يشًري 
تاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد جتد نفسها يف حالة عدم امتثال اللتزامات متتلك مرافق إلن

  التخلص التدرجيي املعّجل إذا مل تقدم هلا املساعدة املالئمة من خالل الصندوق املتعدد األطراف،
من خالل الصندوق املتعدد  منتظم وكافٍ متويل بتقدمي  ١٩/٦مقصد املقرر  يؤكد  -  ١
 ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة مجيع متكني بغرض لتغطية مجيع التكاليف اإلضافية املتفق عليها األطراف 

من تنفيذ التخلص التدرجيي املعجل من إنتاج مركبات الكربون  من بروتوكول مونرتيال ٥من املادة 
  اهليدروكلورية فلورية، ومنها األطراف اليت متتلك مرافق خمتلطة؛

لتنفيذية للصندوق املتعدد األطراف على االنتهاء من حتديد التمويل ملرافق اللجنة ا حيث  -  ٢
أولوية، والبدء بإجراء مراجعة تقنية كمسألة ذات  ،واملوافقة عليهإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

  ملرافق اإلنتاج لدى األطراف اليت متتلك منشآت خمتلطة؛
إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، يف معرض إمتامها لتحديد  يطلب  -  ٣

التمويل املقدم لقطاع اإلنتاج لدى تلك األطراف، أن تأخذ يف االعتبار أيضًا أي إجراءات تنظيمية تتخذها 
بون مركبات الكر لتقييد إنتاج  من بروتوكول مونرتيال ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة األطراف 

ا قبل تواريخ التخلص التدرجيي ذات الصلة، وينجم عنها ختفيض ملموس للمواد  اهليدروكلورية فلورية يف بلدا
  ].املستنفدة لألوزون وفوائد بيئية أخرى
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اختصاصات الدراسة عن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ /[حاء]: ٢٥مشروع المقرر   -حاء 
 ٢٠١٧ - ٢٠١٥ترة بروتوكول مونتريال للف

  مقدم من فريق االتصال
  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:

ا األطراف بشأن االختصاصات إذ يشري دراسات جتديد موارد ل السابقة إىل املقررات اليت اختذ
  الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال،

ا األطراف بشأن التجديدات السابقة ملوارد الصندوق إىل املقررات اليت ا وإذ يشري أيضاً  ختذ
  املتعدد األطراف،

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعد تقريرًا لتقدميه إىل االجتماع   -  ١
 الرابعوالعشرين لألطراف، وأن يقدمه عن طريق الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه  السادس
والعشرين لألطراف من البت بشأن املستوى املالئم لتجديد موارد  السادسلتمكني االجتماع  والثالثني،

  ؛٢٠١٧  - ٢٠١٥الصندوق املتعدد األطراف للفرتة 
 فريق يف اعتباره، عند إعداد التقرير املشار إليه يف الفقرة السابقة، مجلة أمور،الأن يضع   -  ٢
  ما يلي: من بينها

ة واملقررات ذات الصلة، اليت وافقت عليها األطراف يف بروتوكول مجيع تدابري الرقاب  (أ)
لبلدان ذات حجم االستهالك لمونرتيال واللجنة التنفيذية، خصوصًا ما يتعلق منها باالحتياجات اخلاصة 

والعشرون لألطراف واللجنة  امسواملقررات اليت وافق عليها االجتماع اخل ،املنخفض واملنخفض للغاية
، حيث أن تلك املقررات سوف تستلزم مصروفات من السبعني واحلادي والسبعنييف اجتماعيها التنفيذية 

  ؛٢٠١٧ - ٢٠١٥الصندوق املتعدد األطراف أثناء الفرتة 
 ٥ من املادة ١ احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكني مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة  (ب)

طاء من  ٢زاي، و ٢هاء، و ٢ -  ألف ٢ال للمواد من بروتوكول مونرتيال من احملافظة على االمتث
  الربوتوكول؛

 ٥من املادة  ١احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكني مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة   (ج)
يف حاء من الربوتوكول  ٢واو و ٢الوفاء بالتزامات االمتثال املنصوص عليها يف املادتني املثابرة على من 

، أو الوفاء بتلك االلتزامات، آخذة يف االعتبار االلتزام املطول لألطراف ٢٠٢٠و ٢٠١٥و ٢٠١٣ األعوام
يف إطار اخلطط املعتمدة إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 
  ؛اهليدروكلورية فلورية

املطبق على  ٢٠٢٠ام [تقييم ضرورة زيادة [أو ختفيض] التمويل الالزم لتحقيق هدف ع  (د)[
استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية كلورية بصورة تدرجيية و]احتمال تقسيم التمويل اخلاص 

فيما يتعلق باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية [وإنتاجها]  ٢٠٢٠باهلدف احملدد لعام 
   ٢٠١٧ - ٢٠١٥ارد للفرتة [بالتساوي] [على النحو املالئم] بني عملييت جتديد املو 
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دف عام [ ٢٠٢٠ - ٢٠١٨والفرتة  فيما يتعلق بإنتاج مركبات  ٢٠٢٠، ومعاجلة مسألة التمويل املتعلقة 
  ؛]]٢٠١٧الكربون اهليدروكلورية فلورية بعد عام 

ا،   (ه) مبا يف القواعد واملبادئ التوجيهية اليت تتفق عليها اللجنة التنفيذية يف مجيع اجتماعا
، لتحديد أهلية املشاريع االستثمارية واملشاريع غري ادي والسبعني وحىت ذلك االجتماعاجتماعها احل ذلك

، [[مبا يف ذلك التعزيز املؤسسي] [، والتدابري ملكافحة االجتار غري املشروع واخلطط االستثمارية للتمويل
مشاريع تدمري املواد املستنفدة القطاعية للتخلص]، وتدابري إدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون و 

 ؛لألوزون]

للسوق الدولية وتدابري الرقابة على املواد املستنفدة لألوزون وأنشطة  التأثري املرجح  )و([
آثار على ما يصاحبها من ، و والطلب عليها عرض املواد املستنفدة لألوزون علىالتخلص التدرجيي القطرية 

ينتج عن ذلك من تكاليف إضافية للمشاريع االستثمارية خالل الفرتة  أسعار املواد املستنفدة لألوزون، وما
  ]االستعراض؛ اليت يشملها

[الدروس اليت تستخلصها] [[الصعوبات] [التحديات] اليت ستواجهها الشركات   [[(ز)
، ٢٠١٥بعد عام  ٥من املادة  ١[الكبرية] واملتوسطة والصغرية لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

اليف اإلضافية النامجة عن أنشطة التحويل يف تلك الشركات [، ومراعاة وفورات احلجم والدروس والتك
  املستخلصة يف نفس الوقت]؛]

[وضع منوذج دينامي للتعديل] [[الزيادة] [التخفيض] [االستقرار] الضروري لعتبات   [[(ح)
فلورية بغرض تعظيم الفوائد البيئية يف فعالية التكلفة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية 

سياق التنمية املستدامة] [الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وما يتعلق منها باملناخ] [مع مراعاة تدابري 
دف [منع دخول مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات دالة االحرتار العاملي املرتفعة]  السالمة الالزمة] 

دام بدائل غري مضرة بالبيئة] والوفاء يف الوقت نفسه بالتزامات االمتثال املتعلقة مبركبات [الرتويج الستخ
من هذا املقرر،  ٢الكربون اهليدروكلورية فلورية]. [وكعنصر منفصل من احتياجات التمويل املقدرة يف الفقرة 

 ١كني األطراف العاملة مبوجب الفقرة ينبغي للفريق أن يقدم أرقاماً إرشادية للموارد اإلضافية اليت قد تلزم لتم
من التعامل مع التزامات االمتثال احملتملة املتعلقة بتخفيض مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،  ٥من املادة 

لينظر فيه  ٢٠١٣ملا ينص عليه اقرتاح التعديل املقدم من كندا والواليات املتحدة يف عام  سيما وفقاً  ال
  ؛]]]لعشرين لألطرافاالجتماع اخلامس وا

من هذا املقرر،  ٢عنصر منفصل من احتياجات التمويل املقدرة يف الفقرة ك  - مكرراً)  ٢[[(
 ١ينبغي للفريق أن يقدم أرقاماً إرشادية للموارد اإلضافية اليت قد تلزم لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

البيئة، والوفاء يف الوقت نفسه بالتزامات االمتثال [من تعزيز استخدام البدائل غري املضرة ب ٥من املادة 
املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية] [تعظيم الفوائد البيئية، وما يتعلق منها باملناخ، مع مراعاة تدابري 

متثال السالمة الالزمة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية] [التعامل مع التزامات اال
سيما وفقا ملا ينص عليه اقرتاح التعديل  احملتملة املتعلقة بتخفيض مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ال

  ؛]]]لينظر فيه االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ٢٠١٣املقدم من كندا والواليات املتحدة يف عام 
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دة] [التخفيض] [االستقرار] الضروري [وضع منوذج دينامي للتعديل] [[الزيا  -مكرراً بديلة) ٢([[
لعتبات فعالية التكلفة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بغرض تعظيم الفوائد 
البيئية يف سياق التنمية املستدامة] [الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وما يتعلق منها باملناخ] [مع 

دف منع دخول مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات دالة االحرتار العاملي  مراعاة تدابري السالمة الالزمة] [
املرتفعة والوفاء يف الوقت نفسه بالتزامات االمتثال املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية]. [وكعنصر 

ريق أن يقدم أرقامًا إرشادية من هذا املقرر، ينبغي للف ٢منفصل من احتياجات التمويل املقدرة يف الفقرة 
من التعامل مع  ٥من املادة  ١للموارد اإلضافية اليت قد تلزم لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

التزامات االمتثال احملتملة املتعلقة بتخفيض مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، السيما وفقا ملا ينص عليه 
لينظر فيه االجتماع اخلامس والعشرين  ٢٠١٣والواليات املتحدة يف عام  اقرتاح التعديل املقدم من كندا

  ؛]]]لألطراف
مع النطاق أن يقوم الفريق، لدى إعداد التقرير املشار إليه أعاله، بإجراء مشاورات واسعة   -  ٣

اليت  ذات الصلةمصادر املعلومات على سائر  ، واالطالعواملؤسساتذوي الصلة من األشخاص مجيع 
   مفيدة؛تعترب

التقرير املشار إليه أعاله يف وقت ميّكنه من توزيعه على  متامأن يسعى الفريق جاهداً إىل إ  -  ٤
  والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية؛ الرابعمجيع األطراف قبل شهرين من االجتماع 

 تساعد ٢٠٢٣ -  ٢٠٢١و ٢٠٢٠ - ٢٠١٨إرشادية للفرتتني  اً الفريق أرقام يقدمأن   -  ٥
  تلك األرقام يف الدراسات املقبلة لتجديد املوارد. يتم حتديثمستوى متويل مستقر وكاف، على أن  يف حتديد

 *لدول الجزرية الصغيرة الناميةفيما يتعلق باوتنفيذ بروتوكول مونتريال /[طاء]: ٢٥مشروع المقرر   -طاء 

  مقدم من ترينيداد وتوباغو وسانت لوسيا وغرينادا وموريشيوس
  الجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:إن ا
تعرتف األمم طرفاً،  ١٩٧من أصل األطراف يف بروتوكول مونرتيال البالغ عددها  هبأن يذكرإذ 
  منها كدول جزرية صغرية نامية، ٣٩ املتحدة بــــ
و، الربازيل، يف أن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعقود يف ريود دي جانري إىل شري وإذ ي  
املستقبل الذي نصبو ’’يف وثيقته اخلتامية املعنونة  قد اعرتف، ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠الفرتة من 

بأن التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون يؤدي إىل زيادة سريعة يف استخدام مركبات ، ‘‘إليه
  )١(،، ويف إطالق تلك املركبات يف البيئةلعاملي املرتفعةاالحرتار ا دالةالكربون اهليدروكلورية فلورية ذات 

الذي اتفقت فيه األطراف على تعجيل التخلص من مركبات الكربون  ،١٩/٦باملقرر  وإذ يسلم  
ا أن تساعد يف  اهليدروكلورية فلورية وشجعت األطراف على الرتويج الختيار بدائل لتلك املركبات من شأ

                                                           
  ‘‘.املستقبل الذي نصبو إليه’’من الوثيقة  ٢٢٢الفقرة   )١(
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االعتبارات املتعلقة تلبية يف تأثريات على املناخ، و ال سيما المن التأثريات البيئية، التقليل إىل احلد األدىن 
  بالصحة والسالمة واالعتبارات االقتصادية األخرى،

على أن الدول  أكدت جمدداً أن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  يالحظوإذ   
تشكل حالة خاصة من حاالت التنمية املستدامة بالنظر إىل نقاط ضعفها  ال تزالاجلزرية الصغرية النامية 

ا، وتعرضها  ،اخلاصة والفريدة من نوعها مبا يف ذلك صغر حجمها وبُعدها، وضيق قاعدة مواردها وصادرا
  )٢(،للتحديات البيئية العاملية والصدمات االقتصادية اخلارجية

املؤمتر الدويل الثالث للدول اجلزرية الصغرية النامية األوزون أن تتصل مبنظمي  إىل أمانةيطلب   
، لتقرتح إدراج بند يف جدول األعمال يتعلق ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ١الذي سيعقد يف آبيا، من 

بالتحديات ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول مونرتيال اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية، وأن تبلغ 
  ه االتصاالت إبان االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية.األطراف بنتائج هذ

_______________  
  ليتناسب ونطاق مشروع املقرر وغرضه وحمتواه.‘‘ املؤمتر الثالث للدول اجلزرية الصغرية النامية’’* تعديل للعنوان األصلي 

  بروتوكول مونتريالالتنقيحات المقترحة على /[ياء]: ٢٥مشروع المقرر   -ياء 

  مقدم من كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية
  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:[

) اليت أعربت فيها ٢٠إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو+ إذ يشري
  مركبات الكربون اهليدروفلورية وإنتاجها، البلدان عن تأييدها إلجراء خفض تدرجيي الستهالك

بارتفاع دالة االحرتار العاملي ملركبات الكربون اهليدروفلورية اليت تستخدم على نطاق واسع   وإذ يقرّ 
  كبدائل للمواد املستنفدة لألوزون اليت جيري التخلص منها تدرجيياً يف إطار بروتوكول مونرتيال،

من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  ١٢و ٤لواردة يف املادتني االلتزامات اوإذ يضع يف اعتباره 
من بروتوكول كيوتو التابع لالتفاقية، اليت تنطبق على غازات  ١٠و ٧و ٥و ٢تغري املناخ، ويف املواد 

االحتباس احلراري غري اخلاضعة لربوتوكول مونرتيال، ودون أن يكون يف نيته استبعاد مركبات الكربون 
  وفلورية من نطاق هذه االلتزامات، اهليدر 

من اتفاقية فيينا، التعديل على  ٩من املادة  ٤، وفقًا لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة يعتمد
بروتوكول مونرتيال املتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية كما ورد يف املرفق [   ] من تقرير االجتماع اخلامس 

  االعتبارات التالية: والعشرين لألطراف، استناداً إىل
من بروتوكول مونرتيال، ختتار  ٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   (أ)

هذه األطراف كخطوط أساس الستهالك وانتاج الكربون اهليدروفلوري، على التوايل، متوسط استهالك 
املائة من استهالك مركبات الكربون  يف ٨٥زائدًا  ٢٠١٠- ٢٠٠٨مركبات الكربون اهليدروفلوري يف الفرتة 

                                                           
  من املرجع نفسه. ١٧٨الفقرة   )٢(
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يف  ٨٥، زائدًا ٢٠١٠-٢٠٠٨اهليدروكلورية فلورية، ومتوسط إنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية يف الفرتة 
املائة من انتاج الكربون اهليدروكلوري فلوري، حمسوبة باستخدام داالت االحرتار العاملي ملركبات الكربون 

 ربون اهليدروكلورية فلورية الواردة يف مرفق هذا املقرر؛اهليدروفلورية ومركبات الك

من بروتوكول مونرتيال، ختتار هذه  ٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة   (ب)
يف املائة من  ٩٠األطراف كخطوط أساس الستهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية، على التوايل، 

يف املائة من متوسط  ٩٠، و٢٠١٠- ٢٠٠٨الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الفرتة متوسط استهالك مركبات 
، حمسوبة باستخدام داالت االحرتار ٢٠١٠-٢٠٠٨إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الفرتة 

 ق هذا املقرر؛العاملي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الواردة يف مرف

من بروتوكول مونرتيال،  ٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   (ج)
 خيفض استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف مرفق هذا املقرر إىل مستوى ال يتجاوز:

  ]؛٢٠١٦خط األساس حبلول عام [ ] يف املائة من مستويات٩٠[  ‘١’
 ]؛٢٠٢٢] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [٦٥[  ‘٢’

 ]؛٢٠٢٩] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [٣٠[  ‘٣’

  ] وما بعده؛٢٠٣٣] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [١٥[  ‘٤’
بات ، خيفض استهالك وإنتاج مرك٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة   (د)

  الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف املرفق هلذا املقرر إىل مستوى ال يتجاوز: 
  ]؛٢٠١٨] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [١٠٠[  ‘١’
 ]؛٢٠٢٥] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [٧٥[  ‘٢’

 ]؛٢٠٣٠] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [٤٠[  ‘٣’

  ] وما بعده؛٢٠٤٣] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [١٥[  ‘٤’
، ٥من املادة  ١ولتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة   (ه)

ُيسمح لألطراف بأن تتجاوز حدود انتاجها بالنسبة لكل خطوة من خطوات اخلفض احملددة يف الفقرتني 
  يف املائة من مستويات خط األساس؛ ١٠، مبا ال يتجاوز من هذا املقرر ٤و ٣

من كل خط انتاج ينتج مركبات  ٢٣-ال تتجاوز االنبعاثات الثانوية للكربون اهليدروفلوري  (و)
] يف املائة من كتلة مركبات الكربون ٠,١الكربون اهليدروكلورية فلورية أو مركبات الكربون اهليدروفلورية [

أو مركبات الكربون اهليدروفلورية املنتجة يف خط االنتاج، باستثناء خطوط االنتاج اليت  اهليدروكلورية فلورية
  تولد أرصدة خفض االنبعاثات يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

يرخص باسترياد وتصدير مركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف مرفق هذا املقرر،   (ز)
  غري األطراف؛ وحيظر استرياد وتصدير هذه املواد إىل
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يتم إبالغ األمانة سنويًا باستهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية واالنبعاثات   (ح)
  ؛٢٣- الثانوية من مركب الكربون اهليدروفلوري

يكون اخلفض التدرجيي الستهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف املرفق   (ط)
مؤهلة للتمويل يف إطار  ٢٣- يف االنبعاثات الثانوية للكربون اهليدروفلوري هلذا املقرر ومتطلبات التحكم

  الصندوق املتعدد األطراف ما مل تكن ممولة من مصادر أخرى.
 ]ياء/[٢٥مرفق المقرر 

  الجزء ألف
  دالة االحترار العالمي المادة

HCFC-21  ١٥١  
HCFC-22  ١ ٨١٠  

HCFC-123  ٧٧  
HCFC-124  ٦٠٩  

HCFC-141b  ٧٢٥  
HCFC-142b  ٢ ٣١٠  

HCFC-225ca١٢٢  
HCFC-225cb٥٩٥  

  الجزء باء
  

    المجموعة األولى 
  دالة االحترار العالمي  المادة

HFC-32  ٦٧٥  
HFC-41  ٩٢  

HFC-125  ٣ ٥٠٠  
HFC-134  ١ ١٠٠  

HFC-134a  ١ ٤٣٠  
HFC-143  ٣٥٣  

HFC-143a  ٤ ٤٧٠  
HFC-152  ٥٣  

HFC-152a  ١٢٤  
HFC-161  ١٢  

HFC-227ea  ٣ ٢٢٠  
HFC-236cb  ١ ٣٤٠  
HFC-236ea١ ٣٧٠  
HFC-236fa٩ ٨١٠  
HFC-245ca٦٩٣  
HFC-245fa١ ٠٣٠  

HFC-365mfc٧٩٤  
HFC-43-10mee١ ٦٤٠  

  المجموعة الثانية 
  

  دالة االحترار العالمي المادة
HFC-23  ١٤ ٨٠٠[  
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  صحتهمواءمة مؤشر تغير المناخ والتحقق من /[كاف]: ٢٥مشروع المقرر   -كاف 

  أوروغواي مقدم من
  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:

من جدول أعمال االجتماع التاسع والستني للجنة التنفيذية للصندوق  ١٠إىل البند  إذ يشري
املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال املتعلق بتقرير عن مؤشر التأثري املناخي الذي وضعه الصندوق 

  )،٦٧/٣٢و ٦٦/٥٣و ٦٥/٤٨و ٦٤/٥١و ٦٣/٦٢و ٦٢/٦٢و ٥٩/٤٥عدد األطراف (املقررات املت
عددًا من الوفود أعربت عن تقديرها للعمل الذي أجنزته أمانة الصندوق  أنوإذ يأخذ يف اعتباره 

حدة املتعدد األطراف لوضع هذا املؤشر، لكنها أشارت إىل أن اهليئات الرئيسية التابعة التفاقية األمم املت
اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومنها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مل تتحقق بعد من بيانات تغري 

  املناخ،
أنه، عقب املناقشات اليت جرت بني عدد من الوفود، اقُرتِح أن توجه املقررات وإذ يضع يف اعتباره 

إىل أن تضطلع الوكاالت التابعة التفاقية األمم املتحدة  اليت اعُتِمدت يف ذلك االجتماع االنتباه إىل احلاجة
ذا التحقق العلمي والتقين، مع اإلقرار بأن اخلطوات السابقة رمبا تكون ضرورية  اإلطارية بشأن تغري املناخ 

  خطوة أوىل يف ذلك االجتاه، )٣(أيضاً، ومع اعتبار التوصية اليت قدمتها اللجنة التنفيذية
ممثل األمانة قد أوضح أن اللجنة التنفيذية واألمانة ال متلكان السلطة اليت أن وإذ حييط علمًا ب

يئات األمم املتحدة األخرى، وأن مثل ذلك الطلب جيب أن يُقدَّم من اجتماع األطراف،   ختوهلما االتصال 
ة لضمان مواءمة املؤشر املذكور والتحقق من صحته، يتعني على الوكاالت التابعوإذ يدرك أنه، 

  لالتفاقيتني بذل جهود مشرتكة،
  أمانة األوزون الختاذ الرتتيبات الالزمة للشروع يف هذه املناقشات. يدعو

  مشاريع المقررات بشأن المسائل اإلدارية  - ثالثاً 

حالة التصديق على اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونتريال وتعديالت  /[ألف ألف]:٢٥مشروع المقرر   -[ألف 
  جتماعاالومونتريال وبيجين لبروتوكول مونترياإلن ن غلندن وكوبنها

  ألطراف يقرر ما يلي:اخلامس والعشرين لإن االجتماع 
مع الرضى إىل العدد الكبري من البلدان اليت صدقت على اتفاقية فيينا حلماية طبقة  يشري - ١

  األوزون وبروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛

                                                           
  الصادر عن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال. ٦٩/٢٣املقرر   )٣(



UNEP/OzL.Pro.25/3  

18 

، صّدق [...] طرفاً على تعديل لندن ٢٠١٣ أكتوبر/األولتشرين  ١حىت أنه،  إىل يشري - ٢
ن لربوتوكول مونرتيال، وصدق [...] طرفًا على غلربوتوكول مونرتيال، وصدق [...] طرفًا على تعديل كوبنها

 تعديل مونرتيال لربوتوكول مونرتيال، وصدق [...] طرفاً على تعديل بيجني لربوتوكول مونرتيال؛

تعديالت، أو تقبلها أو تنضم إليها على أن الالدول اليت مل تصدق بعد على  مجيع حيث - ٣
 لضمان محاية طبقة األوزون. العاملية ضرورة املشاركة آخذة يف االعتبارتفعل ذلك، 

 /[باء باء]: عضوية لجنة التنفيذ ٢٥مشروع المقرر   -باء 

  ألطراف يقرر ما يلي:خلامس والعشرين لجتماع ااالإن 
ا جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال إىل  مع التقدير شريي  -  ١ األعمال اليت قامت 

  ؛٢٠١٢لربوتوكول مونرتيال يف عام 
كأعضاء يف اللجنة ملدة وكوبا وإيطاليا واملغرب   بنغالديش والبوسنة واهلرسكوضع  يؤكد  -  ٢

ضاء يف اللجنة ملدة عامني اعتباراً من عام آخر، واختيار ....... و ...... و ...... و ...... و ...... أع
  ؛٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١

باختيار ...... للعمل رئيسًا و...... نائبًا للرئيس ومقررًا للجنة التنفيذ ملدة  حييط علماً   -  ٣
  .٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١عام واحد اعتباراً من 

 متعدد األطراف الذية للصندوق /[جيم جيم]: عضوية اللجنة التنفي٢٥مشروع المقرر   -جيم 

  ألطراف يقرر ما يلي:خلامس والعشرين لجتماع االإن ا
ا اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف  يالحظ مع التقدير  -  ١ األعمال اليت قامت 

  ؛٢٠١٣لتنفيذ بروتوكول مونرتيال مبساعدة أمانة الصندوق يف عام 
و..... و ..... و ..... و ...... أعضاء يف اللجنة  اختيار ...... و..... و..... يقرّ   -  ٢

  من الربوتوكول، واختيار ......  ٥من املادة  ١التنفيذية ميثلون األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
و...... و...... و ...... و ...... و...... و ...... أعضاء ميثلون األطراف العاملة مبوجب تلك الفقرة 

  ؛٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١راً من ملدة عام، اعتبا
اختيار ...... رئيسًا و...... نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية ملدة عام، اعتبارًا من  يالحظ  -  ٣

  .٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١

/[دال دال]: الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية من األطراف في ٢٥مشروع المقرر   -دال 
  مونتريال بروتوكول

  ألطراف يقرر:خلامس والعشرين لجتماع ااالإن 
رئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية من األطراف كاختيار السيد ...... و ......   يقرّ 

  .٢٠١٤يف بروتوكول مونرتيال لعام 
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من  ٧مادة /[هاء هاء]: البيانات والمعلومات التي قدمتها األطراف بموجب ال٢٥مشروع المقرر   -هاء 
  بروتوكول مونتريال

  ألطراف يقرر ما يلي:خلامس والعشرين لجتماع االإن ا
أبلغت أن [...] طرفًا من أصل [...] طرفًا اليت ينبغي أن تكون قد  يالحظ مع التقدير  -  ١

ا يف  أبلغت عنقد فعلت ذلك وأن [...] من تلك األطراف  ٢٠١٢عام لبيانات عن    بيانا
 ؛١٥/١٥عمًال باملقرر  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٣٠

  :٢٠١٢عام  بياناتعن حىت اآلن تبلغ ، أن األطـراف التالية مل يالحظ مع ذلك  -  ٢
  ]؛-- [
أّن عدم إبالغ األطراف املذكورة أعاله عن البيانات جيعلها، إىل حني تلقي  يالحظ أيضاً   -  ٣

بيانات مبوجب بروتوكول الاإلبالغ عن ب ااألمانة هلذه البيانات املتأخرة، يف حالة عدم امتثال اللتزاما
  مونرتيال؛

بغية مع الوكاالت املنفذة  الوثيقتلك األطراف، حسب االقتضاء، على العمل  حيثّ   -  ٤
استعراض وضع تلك ب تقوماألمانة على وجه السرعة بالبيانات املطلوبة، ويطلب إىل جلنة التنفيذ أن  موافاة

  ؛يف اجتماعها القادماألطراف 
الرصد أعمال ق ييع املوعد احملددعن البيانات يف األطراف أن عدم إبالغ  حظيال  -  ٥

ا مبوجب بروتوكول مونرتيالالفعالني والتقييم  ا  المتثال األطراف اللتزاما جلنة التنفيذ واجتماع اليت تقوم 
  األطراف ؛
ر كثريًا عمل ييسّ  عامكل من  حزيران/يونيه  ٣٠أن اإلبالغ يف موعد غايته  يالحظ أيضاً   -  ٦

تعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال يف جمال مساعدة األطراف العاملة املاللجنة التنفيذية للصندوق 
  من الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكول؛ ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
هالك واإلنتاج حال توافر األطراف على مواصلة اإلبالغ عن بيانات االست يشّجع  -  ٧

على النحو املتفق عليه يف  ،حزيران/يونيه من كل عام ٣٠األرقام، ويُفضَّل أن يكون ذلك يف موعد غايته 
  .١٥/١٥املقرر 

  والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال السادس/[واو واو]: االجتماع ٢٥مشروع المقرر   - واو 
  يقرر ما يلي: ألطرافخلامس والعشرين لجتماع االإن ا

]، وأن يتم اإلعالن    [ ن لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يفو والعشر  السادسأن يُعقد االجتماع 
  ]يف أقرب وقت ممكن عن املوعد واملكان احملددين لالجتماع.

_________________  


