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  المتحدة للبيئة برنامج األمم

  
لألطراف في  االجتماع السادس والعشرون

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
  لطبقة األوزون

  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١- ١٧باريس، 
  *(ز) من جدول األعمال املؤقت ٤البند 

التعديالت المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال: 
 المقترحة على بروتوكول مونتريال

مقدم من كندا والمكسيك والواليات المتحدة  تعديل مقترح على بروتوكول مونتريال
  األمريكية

  مذكرة من األمانة
  إضافة

لألطراف  كندا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكيةدم من  تتضمن اإلضافة احلالية مشروع مقرر مق
  .للنظر فيه

  كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكيةمشروع مقرر مقدم من  

لتخفيض التدريجي لمركبات ايتعلق ب مقترح على بروتوكول مونتريالتعديل ]:    /[٢٦مشروع المقرر 
  يةالكربون الهيدروفلور 

  والعشرين لألطراف يقرر ما يلي: السادسإن االجتماع 
 ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ املعنونةإىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  إذ يشري

استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية يف ض تدرجيي يفختاليت أعربت فيها البلدان عن تأييدها إلجراء 
  )١(وإنتاجها،
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بارتفاع دالة االحرتار العاملي ملركبات الكربون اهليدروفلورية اليت تستخدم على نطاق واسع كبدائل  رّ وإذ يق
 ةبشأن املواد املستنفد للمواد املستنفدة لألوزون اليت جيري التخلص منها تدرجييًا يف إطار بروتوكول مونرتيال

  ،لطبقة األوزون
من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  ١٢و ٤املادتني االلتزامات الواردة يف وإذ يضع يف اعتباره 

من بروتوكول كيوتو التابع لالتفاقية، اليت تنطبق على غازات االحتباس احلراري  ١٠و ٧و ٥و ٢املناخ، ويف املواد 
نطاق هذه  غري اخلاضعة لربوتوكول مونرتيال، ودون أن يكون يف نيته استبعاد مركبات الكربون اهليدروفلورية من

  االلتزامات،
من اتفاقية فيينا، التعديل على بروتوكول  ٩من املادة  ٤، وفقًا لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة يعتمد

والعشرين  السادسمونرتيال املتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية كما ورد يف املرفق [   ] من تقرير االجتماع 
  ت التالية:لألطراف، استناداً إىل االعتبارا

هذه  حتددمن بروتوكول مونرتيال،  ٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   (أ)
األطراف كخطوط أساس الستهالك وانتاج الكربون اهليدروفلوري، على التوايل، متوسط استهالك مركبات 

استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية يف املائة من  ٨٥زائدًا  ٢٠١٠-٢٠٠٨الكربون اهليدروفلوري يف الفرتة 
يف املائة من انتاج  ٨٥، زائدًا ٢٠١٠-٢٠٠٨فلورية، ومتوسط إنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية يف الفرتة 

الكربون اهليدروكلوري فلوري، حمسوبة باستخدام داالت االحرتار العاملي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات 
 وكلورية فلورية الواردة يف مرفق هذا املقرر؛الكربون اهليدر 

هذه  حتددمن بروتوكول مونرتيال،  ٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة   (ب)
متوسط استهالك مركبات  األطراف كخطوط أساس الستهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية، على التوايل

ستهالك مركبات الكربون ايف املائة من  ٤٠ زائداً ، ٢٠١٢- ٢٠١١الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الفرتة 
يف املائة  ٤٠ زائداً  ،٢٠١٢-٢٠١١متوسط إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الفرتة و الكلورية فلورية 

حمسوبة باستخدام داالت االحرتار العاملي ملركبات الكربون اهليدروفلورية  ريةمن إنتاج مركبات الكربون اهليدروفلو 
 ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الواردة يف مرفق هذا املقرر؛

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

  ]؛٢٠١٨خط األساس حبلول عام [ ] يف املائة من مستويات٩٠[  ‘١’
 ]؛٢٠٢٣] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [٦٥[  ‘٢’

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

  ] وما بعده؛٢٠٣٥مستويات خط األساس حبلول عام [] يف املائة من ١٥[  ‘٤’
، خيفض استهالك وإنتاج مركبات ٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة   (د)

  ذا املقرر إىل مستوى ال يتجاوز:الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف املرفق هل
  ]؛٢٠٢٠] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [١٠٠[  ‘١’
 ]؛٢٠٢٥] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [٧٠[  ‘٢’
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 ]؛٢٠٣١] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [٤٠[  ‘٣’

  ] وما بعده؛٢٠٤٥] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [١٥[  ‘٤’
، ُيسمح ٥من املادة  ١ولتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة   (ه)

من  (د)و (ج)لألطراف بأن تتجاوز حدود انتاجها بالنسبة لكل خطوة من خطوات اخلفض احملددة يف الفقرتني 
  يف املائة من مستويات خط األساس؛ ١٠هذا املقرر، مبا ال يتجاوز 

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

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

يرخص باسترياد وتصدير مركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف مرفق هذا املقرر، وحيظر   (ز)
  استرياد وتصدير هذه املواد إىل غري األطراف؛

يتم إبالغ األمانة سنويًا باستهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية واالنبعاثات الثانوية من   (ح)
  ؛٢٣-  فلوريمركب الكربون اهليدرو 

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

  ولة من مصادر أخرى.ما مل تكن مم لتنفيذ بروتوكول مونرتيال،املتعدد األطراف 
_________________  


