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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  شرونوالع السابعاالجتماع 
  ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٧ - ٤، نريويب
 * من جدول األعمال املؤقت١٣البند 

   مونتريالمناقشة أي تعديالت مقترحة على بروتوكول

 تعديالت مقترحة على بروتوكول مونتريال

 مذكرة من األمانة

 من بروتوكول مونتريال، تعمم األمانة يف مرفقات هذه ٢ من املادة ٩عمالً بأحكام الفقرة 
ملذكرة ستة مقترحات لتعديل بروتوكول مونتريال مقدمة من واليات ميكرونيزيا املوحدة؛ وموريتانيا؛ ا

؛ وآيسلندا والنرويج ازيلالربباالشتراك مع وموريشيوس؛ والواليات املتحدة األمريكية؛ واألرجنتني 
  .وسويسرا مشتركة

ومقترح . من قبل األمانةويعمم نص كل مقترح بصورته الواردة ومل حترر النصوص رمسياً 
نسخة منقحة من مقترح وضع من قبل على املوقع الشبكي لألمانة هو واليات ميكرونيزيا املوحدة 

ومل يتغري مقترح موريتانيا عن النسخة املوضوعة على املوقع . UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/8بالوثيقة 
عدا أنه يقدم يف هذه الوثيقة كترمجة  فيما UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/8/Rev.1الشبكي لألمانة بالوثيقة 

وترد مقترحات واليات ميكرونيزيا املوحدة ومقترح الواليات . دم باللغة الفرنسيةلألصل الذي قُ
املتحدة األمريكية واملقترح املشترك آليسلندا والنرويج وسويسرا دون تغيري عن النسخ اليت تظهر 

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/1.  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/8/Rev.2  

2 

ر املقترح املقدم من موريشيوس واملقترح املشترك ويظه. UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/8/Rev.1بالوثيقة 
  .لألرجنتني والربازيل ألول مرة يف هذه الوثيقة

وهكذا فإن هذه الوثيقة تشتمل يف مرفقاا على مجيع املقترحات املقدمة لتعديل الربوتوكول 
 UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/8 الوثيقتني تلغيالوارد إىل األمانة حىت تارخيه وهي 

  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/8/Rev.1و
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  املرفق األول

  دم من واليات ميكرونيزيا املوحدةاالقتراح املق

  مقترح بتعديل بروتوكول مونتريال

تعديل بروتوكول مونتريال لتعجيل وترية اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي من ] الطرف[يقترح   - ١
 واألطراف غري ٥عاملة باملادة  يف بلدان األطراف الالكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبات 

 اليت توفر الكربون اهليدروكلورية فلورية والسماح مبواصلة استخدام مركبات ٥العاملة باملادة 
  .منافع بيئية وخدمات أساسية رئيسية

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

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

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

  .، أيهما أقل]٢٠٠٦[مستويات االستهالك يف 
  :تنفيذ جدول للتقليل على مراحل تدرجيية •

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

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

  ].٢٠٤٠[من مستوى األساس حبلول ] ٪١٠٠[تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   -
 من مراحل من مستوى األساس يف كل مرحلة] ٪١٥[السماح بإنتاج واستهالك إضافيني بنسبة   - ٣

  .٥اجلدول الزمين للتخفيض لتلبية االحتياجات احمللية األساسية للبلدان العاملة باملادة 
 حيثما توفرت منافع بيئية الكربون اهليدروكلورية فلوريةالسماح مبواصلة استخدام مركبات   - ٤

 مساو يف رئيسية، وتقدمي إعفاءات لالستخدامات األساسية ما كان مناسباً، مع احتمال تدمري
  .املقابل
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شروط اجلدول الزمين املعجل للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
  ٥لألطراف العاملة باملادة 

  : للشروط التالية٥ختضع تدابري الرقابة وفق هذا التعديل بالنسبة لألطراف العاملة باملادة   - ٥
أساس املنح، بتغطية مجيع التكاليف اإلضافية يقوم الصندوق املتعدد األطراف، وعلى   )أ(  

  . لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة مبوجب هذا التعديل٥لألطراف العاملة باملادة 
تراعى يف جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف يف املستقبل، احتياجات األطراف   )ب(  

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

  .الصلة الضرورية بصورة عاجلة لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة مبوجب هذا التعديل
 املطلوبة لتلبية الكربون اهليدروكلورية فلوريةيتم تأمني اإلمدادات الكافية من مركبات   )د(  

  ].٢٠٤٠[ وذلك حىت ٥ية األساسية لألطراف العاملة باملادة االحتياجات احملل
 لتدابري الرقابة مبوجب هذا التعديل على مدى ٥يتوقف امتثال األطراف العاملة باملادة   )ه(  

فعالية تنفيذ الشروط املذكورة أعاله، واليت ميكن زيادة تعزيزها بتقوية االمتثال وقدرات 
  .اإلنفاذ

 من بروتوكول مونتريال احلالية لكي ٥ من املادة ٧ و٦ و٥ و٤ يوسع نطاق الفقرات  )و(  
  .تشمل تدابري الرقابة مبوجب هذا التعديل

املبادئ التوجيهية احلالية للصندوق املتعدد األطراف فيما يتعلق بعدم توفري التمويل ألي مرفق   - ٦
 شركة تلقت مساعدة  أو إىل أي مرفق أو١٩٩٥يوليه /للمواد املستنفدة لألوزون أنشئ بعد متوز

 ، جيب أن الكربون اهليدروكلورية فلوريةمن الصندوق املتعدد األطراف لالنتقال إىل مركبات 
تعدل لتتمشى مع تدابري الرقابة مبوجب هذا التعديل فيما يتعلق باجلدول الزمين املعجل للتخلص 

   .الكربون اهليدروكلورية فلوريةالتدرجيي من مركبات 
  ٥ملعجل للتخلص التدرجيي من هذه املركبات لألطراف غري العاملة باملادة اجلدول الزمين ا

الكربون اهليدروكلورية ، تعدل تدابري الرقابة ملركبات ٥بالنسبة لألطراف غري العاملة باملادة   - ٧
  :لآليت فلورية

  :للتخفيض كاآليتلتعجيل اجلدول الزمين   ♦
ستوى األساس حبلول عام من م] ٪٩٠[ختفيض اإلنتاج واالستهالك بنسبة  -

]٢٠١٠.[  
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من مستوى األساس حبلول ]  يف املائة٩٩,٥[ختفيض اإلنتاج واالستهالك بنسبة  -
من مستوى ]  يف املائة٠,٥[، والسماح بإنتاج واستهالك بنسبة ]٢٠١٥[عام 

 .األساس لصيانة املعدات القائمة

ساس حبلول من مستوى األ]  يف املائة١٠٠[ختفيض اإلنتاج واالستهالك بنسبة  -
  ].٢٠٣٠[عام 

 حيثما توفرت منافع بيئية الكربون اهليدروكلورية فلوريةالسماح مبواصلة استخدام مركبات   - ٨
رئيسية وتوفري إعفاءات لالستخدامات األساسية ما كان مناسباً مع احتمال تدمري مساو يف 

  .املقابل
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  مذكرة معلومات أساسية عن التعديل املقترح
  زيا املوحدةواليات ميكروني

  ملخص

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اليت حتدث بعدها تغريات " نقطة الذروة"ات احلرارة العاملية من االرتفاع فوق وذلك بتأخري درج
 مثل سرعة ذوبان كتلة غرين الند اجلليدية، واليت ميكن يف اية -غري خطية مفاجئة يف املناخ 

وهناك قلق متنام من أنه وما مل .  أمتار٧املطاف أن تؤدي إىل ارتفاع مستويات سطح البحر إىل 
 ١٠اءات عاجلة، فإن نقطة الذروة هذه قد تكون قريبة ووشيكة أي ال تبعد عن تتخذ إجر
  .سنوات

ويشري فيلديرز وآخرون كذلك إىل وجود منافع أخرى حلماية املناخ من إجراء تعديالت إضافية   - ٥
على بروتوكول مونتريال، مبا يف ذلك التعديالت املقترحة للتعجيل بالتخلص التدرجيي من 

 عن طريق جدول زمين متدرج للتخفيض على مراحل ربون اهليدروكلورية فلوريةالكمركبات 
  .يكفل إحراز تقدم فوري ومستمر وميكن قياسه
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الكربون ، إمكانية مراقبة النمو يف مركبات ٢٠١٥ويتيح التعديل املقترح، حىت عام   - ٦
زام األطراف غري العاملة  اليت قد تكون أساسية من الناحية االقتصادية، وإلاهليدروكلورية فلورية

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

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

 يف الكربون اهليدروكلورية فلوريةوسيسمح التعديل املقترح، مبواصلة استخدام مركبات   - ٨
فاملنافع البيئية . االستخدامات اليت توفر منافع بيئية رئيسية ويف االستخدامات األساسية كذلك

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

  .التكاليف واحلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري
التعديل املقترح مساوية أو أعظم مما تعود به وميكن أن تكون املنافع اليت تعود على املناخ من   - ٩

ختفيضات االنبعاثات املستهدفة أصالً من بروتوكول كيوتو، مما جيعل التعديل أحد أكثر 
االستراتيجيات الفعالة من حيث التكلفة للتخفيف من ظاهرة تغري املناخ وتفادي ارتفاع كارثي 

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

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

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

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية لعام /وقد توصل تقرير التقييم العلمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة
 سيقلل من الكربون اهليدروكلورية فلورية، إىل أن تعجيل التخلص التدرجيي من مركبات ٢٠٠٦

  .بلية الستنفاد األوزوناألخطار املستق
املنافع اليت تعود على املناخ من تعجيل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية 

  فلورية

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

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

  .٢٠١٥لكربون يف السنة حبلول  جيغا طن من ثاين أكسيد ا١,٢انبعاثات تساوي 
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وتتوقف املنافع املناخية الشاملة على مدى التحديثات التكنولوجية اليت تنشرها هذه التدابري، مبا   - ١٢
يف ذلك استخدام بدائل ذات قدرة أقل على رفع درجات احلرارة العاملية وتعزيز وحتسني كفاءة 

ويقول . وتقليل معدل التسرب من املعداتالطاقة، وتقليل حجم التعبئة املطلوبة للمربدات، 
 يف املائة من ٨٠فيلديرز وآخرون إنه مت خالل عمليات التخلص التدرجيي السابقة استبدال حنو 

  املواد املستنفدة لألوزون مبواد كيميائية خالية من مركبات الكربون الفلورية، وهي مواد
مزيالت (نوعية وبدائل منتجات مثال ال تستنفد طبقة األوزون، مبا يف ذلك بدائل كيميائية 

  .والتغريات يف عمليات التصنيع واحلفظ) العرق باملسح بدالً من العلب الداسرة
 من اآلثار السلبية الكربون اهليدروكلورية فلوريةويقلل تعجيل التخلص التدرجيي من مركبات   - ١٣

 ، وكذلك من االنبعاثات ريةالكربون اهليدروكلورية فلواليت تقع على تغري املناخ من مركبات 
، وهي ٢٣ –من مركبات الكربون الكلورية فلورية ومن انبعاثات مادة الكربون اهليدروفلورية 

 ةلوريكويتكون كنتاج ثانوي يف إنتاج مركب الكربون هيدرو" غاز احتباس حراري فائق"
  .٢٢ - ةفلوري

ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املنافع اليت تعود على املناخ من السماح مبواصلة استخدام م
  اليت توفر منافع بيئية رئيسية، واالستخدامات األساسية

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

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

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

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

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

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

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

  .م املعدات القائمة عن طريق دورة بقائهاتتوىل مواصلة استخدا
وميكن حتقيق املزيد من محاية األوزون واملناخ بفرض استرجاع وتدمري املواد املستنفدة لألوزون   - ١٧

املوجودة يف البنوك اليت لو ال ذلك لتم انبعاثها يف الغالف اجلوي، بكمية مرجحة بداالت 
  . املسموح االكربون اهليدروكلورية فلورية استنفاد األوزون تساوي أو تفوق حجم مركبات
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كما أن أحكام التخلص التدرجيي مبوجب بروتوكول مونتريال مسحت يف املاضي باستثناءات   - ١٨
لالستخدامات الضرورية واحلرجة للمواد املستنفدة لألوزون لتلبية احتياجات اقتصادية وصحية 

  .ليه يف التعديل املقترحومتعلقة بالسالمة وبيئية، على النحو املنصوص ع
  ضمان اجلدوى التقنية واالقتصادية

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

  .سبتمرب/التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، حسبما هو مناسب، قبل اجتماع أيلول
  ربط تعجيل التخلص التدرجيي بالتمويل الكامل جلميع التكاليف اإلضافية

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

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

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

   .الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبات 
  خامتة

سبتمرب /لنظر يف التعديل املقترح يف الذكرى العشرين لربوتوكول مونتريال يف أيلولمن شأن ا  - ٢٢
 أن يكفل إجراء مناقشة كاملة وتامة لواحدة من أخطر التحديات اليت تواجه طبقة ٢٠٠٧

األوزون وتغري املناخ اليوم، وسيسمح لألطراف بأن تطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم 
يم آخر لآلثار التكنولوجية واالقتصادية لتعجيل التخلص التدرجيي يف إطار االقتصادي إجراء تقي

  .الدراسة اخلاصة بإعادة جتديد املوارد املقبلة للصندوق املتعدد األطراف
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  املرفق الثاين
  االقتراح املقدم من موريتانيا

  مقترح بتعديل بروتوكول مونتريال

ل بروتوكول مونتريال لتعجيل وترية اجلدول الزمين تقترح مجهورية موريتانيا اإلسالمية تعدي  - ١
 واألطراف غري ٢بلدان األطراف العاملة باملادة ال يف الكربون اهليدروكلورية فلوريةللتخلص من مركبات 

 اليت توفر منافع بيئية الكربون اهليدروكلورية فلورية والسماح مبواصلة استخدام مركبات ٥العاملة باملادة 
  .اسيةأس واستخدامات

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

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

عند مستوى ) ٢٠١٦ ( يف الكربون اهليدروكلورية فلوريةك مركبات جتميد إنتاج واستهال  •
 من ]٪x  زائدا ٪ ١٠٠[ أو ]٢٠١٥[أساس قائم إما على مستويات االستهالك يف 

  .، أيهما أقل)٢٠٠٦(مستويات االستهالك يف 
  :تنفيذ جدول للتقليل على مراحل تدرجيية  •

  ؛]٢٠٢٠[ ى األساس حبلولمن مستو) ٪٦٥(تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   ○
  ؛]٢٠٢٥[ستوى األساس حبلول عام ممن ) ٪٩٠(تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   ○
من مستوى األساس حبلول عام ) ٪٩٩,٥(تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   ○

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

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

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

ما توفر منافع بيئية رئيسية ن حيالكربون اهليدروكلورية فلوريةتخدام مركبات السماح مبواصلة اس  - ٤
 خاضعة الكربون اهليدروكلورية فلوريةكرفع كفاءة استخدام الطاقة وعند استخدام مواد بديلة ملركبات 

ن م) ٪xأو (ستوى األساس من املواد املستنفدة لألوزون مكافئة مللربوتوكول كيوتو شريطة تدمري كمية 
  .هذا املستوى

  .تقدمي استثناءات لالستخدامات األساسية عند االقتصاد  - ٥
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شروط اجلدول الزمين املعجل للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لألطراف 
 ٥باملادة  العاملة

  : للشروط التالية٥ختضع تدابري الرقابة وفق هذا التعديل بالنسبة لألطراف العاملة باملادة   - ٦
، على أساس تقدمي منح، ألي زيادة أخرى يف  األطرافاملتعدد صندوقاليستجيب   )أ(  

دابري  لتمكينها من االمتثال لت٥الصندوق من أجل تغطية مجيع التكاليف اإلضافية لألطراف العاملة باملادة 
  الرقابة مبوجب هذا التعديل؛

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

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

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

 لتدابري الرقابة مبوجب هذا التعديل على مدى ٥يتوقف امتثال األطراف العاملة باملادة   )ه(  
زيادة تعزيزها بتقوية القدرات املتعلقة باالمتثال سيجري كورة أعاله، واليت الشروط املذ فعالية تنفيذ
  واإلنفاذ؛
سوف   من بروتوكول مونتريال٥ من املادة ٧ و٦ و٥ و٤من املسلم به أن الفقرات   )و(  
  .دابري الرقابة مبوجب هذا التعديلتشمل ت

 يتعلق بعدم توفري التمويل ألي مرفق املبادئ التوجيهية احلالية للصندوق املتعدد األطراف فيما  - ٧
 أو إىل أي مرفق أو شركة تلقت مساعدة من ١٩٩٥ هيولي/ للمواد املستنفدة لألوزون أنشئ بعد متوز

 مع سق، جيب أن تعدل لتتالكربون اهليدروكلورية فلوريةالصندوق املتعدد األطراف لالنتقال إىل مركبات 
للتخلص التدرجيي من مركبات   يتعلق باجلدول الزمين املعجلتدابري الرقابة مبوجب هذا التعديل فيما

  .الكربون اهليدروكلورية فلورية
  اجلدول الزمين املعجل للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لألطراف غري العاملة

  ٥باملادة 
ربون اهليدروكلورية الك، تعدل تدابري الرقابة ملركبات ٥بالنسبة لألطراف غري العاملة باملادة   - ٨

  : على النحو التايلفلورية
  :التعجيل باجلدول الزمين للتخفيض على خطوات  •  

  ؛]٢٠١٠[من مستوى األساس حبلول عام ) ٪٩٠(تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   ○
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من مستوى األساس حبلول عام ) ٪٩٩,٥(تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   ○
من مستوى األساس لصيانة ) ٪٠,٥(هالك بنسبة ؛ والسماح بإنتاج واست]٢٠١٥[

  املعدات املوجودة؛
من مستوى األساس حبلول عام ) ٪١٠٠(تقليل اإلنتاج واالستهالك بنسبة   ○

]٢٠٣٠[.  
ة مجما توفر منافع بيئية ن حيالكربون اهليدروكلورية فلوريةالسماح مبواصلة استخدام مركبات   - ٩
 الكربون اهليدروكلورية فلوريةتخدام املواد بدال من مركبات الطاقة وعند اساستخدام كفاءة رفع ك
كمية مستوى األساس من املواد املستنفدة لألوزون   تدمري ما يعادلةطيربوتوكول كيوتو شر بةشمولامل
  .من هذا املستوى) ٪xأو (

  .ذلك مناسباً ما كان، كلتقدمي إعفاءات لالستخدامات األساسية  - ١٠
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  املرفق الثالث

  ح مقدم من موريشيوساقترا
  مقرر تعديل مقترح: بروتوكول مونتريال

   روح التعاون العاملية حلماية طبقة األوزون االستراتوسفريية اهلشة،إذ يستذكر  
   أن التدابري الرامية إىل محاية طبقة األوزون حتقق أيضاً ختفيضات كبرية يف االنبعاثات املناخية،وإذ يدرك  
 بأنه ميكن حتقيق مكاسب ٢٠٠٦ي توصل إليه تقرير التقييم العلمي لعام  االستنتاج الذوإذ يالحظ  

كبرية يف التخفيف من استنفاد طبقة األوزون من خالل التعجيل خبفض مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
  والتخلص التدرجيي منها،

كبات الكربون  استمرت يف زيادة استهالك مر٥ أن األطراف العاملة مبقتضى املادة وإذ يعي  
اهليدروكلورية فلورية وأن حدوث زيادات أخرى يف هذا االستهالك قد يؤخر من استعادة طبقة األوزون، وأن 

 عاماً وأن انبعاثات مركبات الكربون ٤٠املعدات املعتمدة على هذه املركبات لديها فترات حياة تصل إىل 
   تساهم يف تغري املناخ،٢٣ربون اهليدروفلورية  ومنتجها الفرعي مركبات الك٢٢ -اهليدروكلورية فلورية 

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

ورية فلورية الصديقة للبيئة وإذ يالحظ التحديات والقيود اليت تواجه توفري بدائل مركبات الكلور اهليدروكل
بصورة مستدامة وحتقق مردودية تكاليفها فضال عن احلصول على التكنولوجيا واملساعدات املالية لتيسري حتول 

  ٥األطراف العاملة مبقتضى املادة 
  بتمويل التكاليف اإلضافية٥ االلتزام األكيد الذي قطعته األطراف غري العاملة مبقتضى املادة وإذ يالحظ  

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

لإلسراع بوترية التخلص التدرجيي من املركبات اهليدروكلورية فلورية، وإذ يأخذ علماً بالنتائج األولية 
ري بشأنه التحديات اليت تواجه تقدمي املساعدات التقنية واملالية لألطراف العاملة مبقتضى لالستقصاء الذي أج

   للتحول عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،٥املادة 
 أن التقرير اخلاص بشأن  محاية طبقة األوزون و نظام املناخ العاملي الذي اشترك يف إصداره وإذ يعي  

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

  الكربون اهليدروفلورية اليت تعترب من غازات االحتباس احلراري شديدة القوة،
   يف ضمان أال تؤدي التدابري اليت تتخذ حلماية طبقة األوزون إىل تفاقم تغري املناخ العاملي، يرغبوإذ  
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 أن كالً من طبقة األوزون واملناخ سوف يستفيدان من التدابري الفورية اليت تتخذها وإذ يالحظ  
اليت تواجه بروتوكول األطراف وأن هذا االقتراح سوف يضمن إجراء مناقشات كاملة ودقيقة بشأن التحديات 
  ،٢٠٠٧سبتمرب /مونتريال، ويوفر فرصة الختاذ إجراءات خالل االجتماع التاسع عشر لألطراف يف أيلول

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

 واألطراف غري العاملة ٥ن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف األطراف العاملة مبقتضى املادة التدرجيي م
، ويتيح استمرار استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت توفر منافع بيئية كبرية ٥مبقتضى املادة 

  .واالستخدامات األساسية
، سوف تعدل تدابري الرقابة على مركبات الكربون ٥ملادة بالنسبة لألطراف العاملة مبقتضى ا  - ٢

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

  :عة األوىل من املرفق جيم على النحو التايلاخلاضعة للرقابة يف امو
 أنه خالل فترة االثىن ٥ من املادة ١يضمن كل طرف من األطراف العاملة مبقتضى الفقرة   )أ(  

، ويف كل فترة أثىن عشر شهراً بعد ذلك لن تتجاوز ٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١عشر شهراً اليت تبدأ من 
ج املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق جيم، سنوياً، عن مستوياته احملسوبة من استهالك وإنتا

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

، ويف كل فترة أثىن عشر شهراً بعد ذلك، لن تتجاوز ٢٠٢٥يناير / كانون الثاين١عشر شهراً اليت تبدأ من 
مستوياته احملسوبة من استهالك وإنتاج املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق جيم سنوياً، عن 

  .يف املائة من مستويات خط األساس لكل منها] عشرة[
 أنه خالل فترة االثىن ٥ املادة  من١يضمن كل طرف من األطراف العاملة مبقتضى الفقرة   )ج(  

، ويف كل فترة اثىن عشر شهراً بعد ذلك، لن تتجاوز ٢٠٣٠يناير / كانون الثاين١عشر شهراً اليت تبدأ من 
املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق جيم سنوياً، عن ] وإنتاج[ مستوياته احملسوبة من استهالك 

وسوف تقتصر مستويات اإلنتاج واالستهالك املسموح ا . يات األساس لكل منهايف املائة من مستو] نصف[
  .٢٠٣٠يناير / كانون الثاين١مبقتضى هذه الفقرة الفرعية على خدمة معدات التربيد وتكييف اهلواء املوجودة يف 

ضافيني يف من اإلنتاج عند مستوى خط األساس لإلنتاج واالستهالك اإل]  يف املائة١٥[يسمح بنسبة   - ٣
كل مرحلة من اجلدول الزمين للخفض حىت تاريخ التخلص التدرجيي لتلبية االحتياجات احمللية يف األطراف 

  .٥العاملة مبقتضى املادة 
يسمح باستمرار استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف بعض االستخدامات حيثما توجد   - ٤

  :د املستنفدة لألوزون املتاحة حيثمنافع بيئية كبرية بشرط تدمري املوا
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حتقق هذه االستخدامات منافع بيئية كبرية استناداً إىل عوامل تشمل املنافع املناخية وحتسني   )أ(  
كفاءة الطاقة واخنفاض الطلب على املواد اخلاضعة للرقابة مبقتضى بروتوكول كيوتو، واحلد من انبعاثات املواد 

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

  .إلمكانيات استنفاد األوزون، عن الكمية املعفاة
يسمح باإلعفاءات لالستخدامات األساسية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حسب مقتضى   - ٥

  .احلال
  : للشروط التالية٥بالنسبة لألطراف العاملة مبقتضى املادة ختضع تدابري الرقابة يف هذا التعديل   - ٦

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

  .التعديل
سوف يراعي التجديد املقبل للصندوق املتعدد األطراف االحتياجات النوعية لألطراف العاملة   )ب(

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

  .ن التكنولوجيات الالزمة لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة الواردة يف هذا التعديليتصل بذلك م
سوف تتوافر إمدادات كافية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الالزمة لتلبية   )د(

  ].٢٠٤٠[ حىت عام ٥االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبقتضى املادة 
 لتدابري الرقابة الواردة يف هذا التعديل ٥ امتثال األطراف العاملة مبقتضى املادة سوف يتوقف  )ه(

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

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

 أو ألي مرفق أو منشأة حصلت على مساعدات من ١٩٩٥يوليه /املواد املستنفدة لألوزون املنشأة بعد متوز
 فلورية، لكي تتسق هذه املبادئ الصندوق املتعدد األطراف لالنتقال إىل مركبات الكربون اهليدروكلورية

التوجيهية مع تدابري الرقابة الواردة يف هذا التعديل فيما يتعلق باإلسراع بوترية التخلص التدرجيي من مركبات 
  .الكربون اهليدروكلورية فلورية

، سوف تعدل تدابري الرقابة على مركبات الكربون ٥بالنسبة لألطراف غري العاملة مبقتضى املادة   - ٨
  :اهليدروكلورية فلورية لإلسراع جبدول  اخلفض على خطوات على النحو التايل

من مستوى خط األساس حبلول عام ]  يف املائة٩٠[خفض اإلنتاج واالستهالك بنسبة   )أ(  
]٢٠١٠.[  
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من مستوى خط األساس حبلول عام ]  يف املائة٩٩,٥[خفض اإلنتاج واالستهالك بنسبة   )ب(  
  .من مستوى خط األساس خلدمة املعدات احلالية]  يف املائة٠,٥[تاج واالستهالك بنسبة مع توفري اإلن] ٢٠١٥[
يسمح باستمرار استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف بعض االستخدامات حيثما توجد   - ٩

  :منافع بيئية كبرية بشرط تدمري املواد املستنفدة لألوزون احلالية حيث 
ستخدامات منافع بيئية كبرية استناداً إىل عوامل من بينها املنافع املناخية، وحتسني حتقق هذه اال  )أ(  

كفاءة الطاقة وخفض الطلب على املواد اخلاضعة للرقابة مبقتضى بروتوكول كيوتو واحلد من انبعاثات املواد 
  .املستنفدة لألوزون

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

يسمح بإعفاءات االستخدامات األساسية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حسب مقتضى   - ١٠
 .احلال
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  الرابعاملرفق 

  اقتراح مقدم من الواليات املتحدة األمريكية

يات املتحدة األمريكية لتعجيل وترية التخلص من مركبات الكربون مقترح تعديل مقدم من الوال
  اهليدروكلورية فلورية

  اهلدف
  التعجيل بإصالح طبقة األوزون بتعجيل وترية التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

  معلومات أساسية
فعندما وقع . ستنفدة لطبقة األوزونكبريا يف إاء استهالك املواد املفعليا حقق بروتوكول مونتريال تقدما 

 مليون باوند سنويا من املواد ٢، كانت الواليات املتحدة تستهلك أكثر من ١٩٨٧الربوتوكول يف عام 
 مليون باوند سنويا من ١,٨ نمأكثر استرياد ووحىت اآلن متكنا من إاء إنتاج . املستنفدة لطبقة األوزون

  . يف املائة٩٠ أي ما يعادل خفضا بنسبة –ون املواد الكيميائية املستنفدة لألوز
 فرصا للتعجيل بإصالح طبقة الكربون اهليدروكلورية فلوريةويتيح التعجيل بوترية التخلص من مركبات 
وقد اتفقت األطراف يف إطار الربوتوكول على احلد من . األوزون فضال عن فوائده احملتملة للمناخ

في عام وعلى إائه تدرجييا ليبلغ ذروته باإلاء التام رية فلوريةالكربون اهليدروكلواستهالك مركبات 
 ٥ بالنسبة لألطراف العاملة باملادة ٢٠٤٠يف عام و ،)١ (٥باملادة  بالنسبة لألطراف غري العاملة ٢٠٣٠

انظر اجلدول الزمين احلايل (، فيتم التخلص من االستهالك خبطوات خفض توصل إىل التاريخ النهائي )١(
  ).١ يف الشكل البياين الكربون اهليدروكلورية فلورية استهالك مركبات خلفض

ويقدر فريق .  أساسا يف أجهزة تكييف اهلواء والتربيدالكربون اهليدروكلورية فلوريةوتستخدم مركبات 
 يف املائة من ٧٥التقييم االقتصادي للتكنولوجيا أن قطاعي تكييف اهلواء والتربيد يستحوذان على حنو 

وتستعمل هذه املركبات أيضا . HCFC-22ستهالك العاملي هلذه املركبات ويستخدمان أساسا املركب اال
وتتوفر حاليا بدائل مناسبة تقنيا ومتاحة . يف تصنيع اللدائن الرغوية، وكمذيبات ومواد مثبطة للحريق

  .الكربون اهليدروكلورية فلوريةملعظم استخدامات مركبات  جتاريا
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دليل برنامج األمم ( اجلدول الزمين احلايل لربوتوكول مونتريال خلفض االستهالك - ١ الشكل البياين
  )املتحدة للبيئة لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
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  التعديل املقترح للتعجيل بوترية التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

 فرصة للتعجيل بإصالح الكربون اهليدروكلورية فلوريةلزمين للتخلص من ميثل التعجيل بوترية اجلدول ا
ومن املهم أيضا . طبقة األوزون وخفض ما ينجم عن هذه املركبات من أخطار على صحة اإلنسان

عناصر الواردة يف الوعندما تنظر األطراف يف . مراعاة اآلثار اإلجيابية والسلبية لالقتراح على تغري املناخ
قتراح، ينبغي أال نكتفي بتحليل ودراسة املنافع اليت تتحقق بالنسبة لطبقة األوزون هذا اال

االستراتوسفريي، ولكن علينا أيضا أن نقوم بتحليل ودراسة ما يتحقق من تأثريات إجيابية بالنسبة للنظام 
  .املناخي

 ال يستبعد أحدها لوريةالكربون اهليدروكلورية ف والعناصر املقترحة لتعديل عملية التخلص من مركبات 
 طرائق عديدة للتعجيل بالتخلص من هذه املركبات وميكنها تنفيذ  أن ختتارألطرافإذ ميكن لو. اآلخر

 أدناه النسب املئوية املقدرة خلفض االنبعاثات عما هو ١ويتضمن اجلدول . مجيع العناصر يف آن واحد
ويسهم كل خيار من هذه اخليارات يف .  املقترحةقائم يف اجلدول الزمين احلايل بالنسبة ملختلف العناصر

  .التعجيل، وقد يفيد أيضا النظام املناخي عقب حساب املكاسب اليت تتحقق فيما يتعلق بالطاقة
   العناصر املقترحة للتعجيل بوترية التخلص من الكربون اهليدروكلورية فلورية- ١اجلدول   

  االقتراح  العنصر

النسبة املئوية خلفض 
ثات عن القيم االنبعا

  الدارجة

  قيمة اخلفض باألطنان
القدرة على استنفاد (

  األوزون
  )١ (٥إضافة خطوات خفض مؤقتة بالنسبة لألطراف العاملة باملادة   ١

   يف املائة٦٥  =٢٠٢٠  -
   يف املائة٩٠  =٢٠٢٥  -

  ٤٧٢ ٠٠٠   يف املائة٤١

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

  ٣١٩ ٠٠٠   يف املائة٢٨

حتديد تاريخ أبكر للبلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو للتخلص من هذه   ٣
  ) سنوات لكل منهما١٠تقدمي التاريخ مبقدار (املركبات 

  )١ (٥لألطراف غري العاملة باملادة   ٢٠٣٠بدال عن   ٢٠٢٠  - 
  )١ (٥ادة لألطراف العاملة بامل  ٢٠٤٠بدال عن   ٢٠٣٠  -

  ٢٩٠ ٠٠٠   يف املائة٢٥

التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على أساس   ٤
  ∗. التقسيم إىل جمموعتني مع خفض متقدم لألسوأ–“ األسوأ أوال”

  ٢٩٠ ٠٠٠   يف املائة٢٥

بطبقة اعتماد ج يزيد من سرعة خفض مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت تلحق أكرب ضرر   ∗
، وهو وسيلة فعالة من “األسوأ أوال”شيع استخداما، وهو النهج الذي يطلق عليه تعبري األوزون واأل

ومتثل تقديرات خفض .  فيما يتعلق بطبقة األوزون لتحقيق فوائدحيث التكلفة فوائد يف األجل القريب
 HCFC-141bاملركبات حسابات أولية تقريبية بافتراض معاجلة “ األسوأ أوال”االنبعاثات يف ج 

  . معا كمجموعة وجعلها خاضعة خلفض متقدم يف عملية التخلص منهاHCFC-142b وHCFC-22و
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  التعديالت القانونية للنص

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

 HCFC-141bكه احملسوب من املركبات يضمن كل طرف أيضا أال يزيد مستوى استهال  
 الكميةعن مخسة وعشرين يف املائة من سنويا ، للفترات نفسها، HCFC-142b وHCFC-22و

  ؛]على أساس نسب القدرة على استنفاد األوزون[ من هذه املادة ١املشار إليها يف الفقرة 
  :، اجلملة التالية٤تضاف يف اية الفقرة   )٢(

 HCFC-141bيضمن كل طرف أيضا أال يزيد مستوى استهالكه احملسوب من املركبات   
 من ١ املشار إليها يف الفقرة الكميةعن مخسة يف املائة من إ، سنويا،  HCFC-142b وHCFC-22و

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

 ويف كل فترة اثين عشر شهرا ،٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١ة اإلثىن عشر شهرا اليت تبدأ يف يف فتر  
اضعة للمراقبة مستوى استهالكه احملسوب من املواد اخل بعد ذلك يضمن كل طرف أال يزيد
  ؛عن نقطة الصفر الواردة يف اموعة األوىل باملرفق جيم

 ٨، ويعاد ترقيم الفقرة “٦” حاليا لتصبح ٧ الفقرة وعلى ذلك، يعاد ترقيم. ٦حتذف الفقرة   )٤(
  .“٧”حاليا لتصبح 

احلالة االستثنائية للبلدان النامية بالنسبة ملركبات الكربون اهليدروكلورية ):  مكررا ثانيا٨ (٥املادة 
  فلورية 

رة يف اجلملتني كلتيهما بالعبا“ 2016”، يستعاض عن العبارة )أ( مكررا ثانيا ٨يف الفقرة   )١(
  ؛“2010”يف اجلملتني كلتيهما بالعبارة “ 2015”، ويستعاض عن العبارة “2011”

) أ(قرتني الفرعيتني احلاليتني  مكررا ثانيا بني الف٨الفقرتان الفرعيتان التاليتان يف الفقرة : تدرج  )٢(
  ):ب(و
 من هذه املادة أال يزيد مستوى استهالكه ١يضمن كل طرف يعمل مبوجب الفقرة   )ب(  
 الواردة يف اموعة األوىل باملرفق جيم، لفترة االثىن عشر  اخلاضعة للرقابةحملسوب من املوادا

 سنويا، ، ولكل فترة اثىن عشر شهرا بعد ذلك،٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١شهرا اليت تبدأ من 
ويضمن . ٢٠١٠عن مخسة وثالثني يف املائة من مستوى استهالكه احملسوب من هذه املواد يف 

-HCFC وHCFC-22 وHCFC-141bكل طرف أيضا أال يزيد مستوى استهالكه من املركبات 

142b ا عن مخسة وعشرين يف املائة، سنويا، من مستوى استهالكه احملسوب منخالل الفترة ذا 
  ؛٢٠١٠هذه املواد يف 
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ه ه املادة أال يزيد مستوى استهالك من هذ١يضمن كل طرف يعمل مبوجب الفقرة   )ج(  
 الواردة يف اموعة األوىل باملرفق جيم، لفترة االثىن عشر اخلاضعة للرقابةسوب من املواد احمل

، ولكل فترة اثىن عشر شهرا بعد ذلك، سنويا، ٢٠٢٥يناير / كانون الثاين١شهرا اليت تبدأ من 
ويضمن كل . ٢٠١٠عن عشرة يف املائة من مستوى استهالكه احملسوب من هذه املواد يف 

 HCFC-142b وHCFC-22 وHCFC-141bا أال يزيد مستوى استهالكه من املركبات طرف أيض
للفترات ذاا، سنويا، عن مخسة يف املائة من مستوى استهالكه احملسوب من هذه املواد يف 

  ؛٢٠١٠
) ج( ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية ،“)د(” لتصبح ةالياحل) ب( يعاد ترقيم الفقرة الفرعية ،وعلى ذلك

  .“)و(”حاليا لتصبح ) د(، ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية “)ه(” لتصبح ةالياحل
  .“٢٠٣٠”بالعبارة “ ٢٠٤٠”احلالية، يستعاض عن عبارة ) ب( مكررا ٨يف الفقرة الفرعية   )٣(
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  اخلامساملرفق 

  األرجنتني والربازيلاقتراح مقدم من 
  معلومات أساسية

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

ووفقاً للجدول الزمين . ولذا البد من فرض رقابة على استخدامها والتخلص منها يف اية املطاف. مونتريال
، سوف خيضع إنتاج واستهالك ٥ابة يف بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بالبلدان العاملة مبقتضى املادة للرق

يناير / كانون الثاين١ اعتباراً من ٢٠١٥مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للتجميد عند مستويات عام 
  .٢٠٤٠، ويتعني التخلص منها ائياً حبلول عام ٢٠١٦

كول مونتريال تقدماً كبرياً يف التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لطبقة األوزون ولقد حقق بروتو  
وتنطوي مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، باإلضافة إىل . كما يسهم إسهاماً كبرياً يف معاجلة تغري املناخ

ملي نتيجة لالرتفاع النسيب يف إمكانياا على استنفاد طبقة األوزون، على تأثريات كبرية على االحترار العا
  .إمكانياا على حتقيق االحترار العاملي

وتدرك األرجنتني والربازيل أنه ال ميكن حتقيق خفض يف معدالت النمو الكبرية احلالية لتصل إيل النمو   
ويعين .  على أن يعقبه خفض على مراحل، دون معاجلة أمناط االستخدام يف وقت مبكر٢٠١٦الصفري عام 

ك، انه البد من البدء مسبقاً قبل هذا التاريخ يف اإلجراءات الالزمة للرقابة على استهالك مركبات الكربون ذل
وتشمل التحديات والقيود اليت . ٢٠١٦اهليدروكلورية فلورية وخفضها لضمان االمتثال للتجميد املقرر عام 
ورية فلورية الصديقة للبيئة واملستدامة واليت تواجه هذه اإلجراءات عدم توافر بدائل مركبات الكربون اهليدروكل

حتقق مردودية تكاليفها، وانعدام فرص احلصول على التكنولوجيا والتمويل لتيسري التحول دون فرض أعباء ال 
  .داعي هلا على السالمة االقتصادية للبلد وعلى املستهلكني والصناعة

ن أن يتمكن بروتوكول مونتريال من توفري ويهدف التعديل الذي تقترحه األرجنتني والربازيل ضما  
الدعم خلفض انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون حلماية طبقة األوزون، ومواصلة اإلسهام، كفائدة إضافية، يف 

  .جتنب التغري اخلطر يف املناخ
وث وسوف يسهم التعديل املقترح يف احلد من خماطر استنفاد األوزون يف املستقبل الذي يتسبب يف حد  

املياه البيضاء وسرطان اجللد، واختالل جهاز املناعة البشرية وتدهور النظم اإليكولوجية وتدمري اإلنتاجية 
والسكان الذين يعيشون يف بلدان نصف الكرة اجلنويب معرضون بصورة خاصة لآلثار الضارة الستنفاد . الزراعية

وقد . يكا يف منتصف مثانينات القرن املاضيطبقة األوزون حيث اكتشف ثقب يف طبقة األوزون فوق أنتاركت
أغسطس املاضي أن استعادة طبقة األوزون /اتسع ثقب األوزون منذ ذلك الوقت، وأعلن العلماء يف شهر آب

سوف تتأخر حىت وقت متأخر من القرن احلادي والعشرين وذلك جزئياً نتيجة للزيادة املتوقعة يف انبعاثات 
  .ة فلوريةمركبات الكربون اهليدروكلوري
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كما ميكن أن يسهم التعديل املقترح إسهاماً كبرياً يف اجلهود اجلارية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة   
وسوف يعتمد ذلك على . اإلطارية لتغري املناخ وبروتوكول كيوتو للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري

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

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

  .األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
وتقترح األرجنتني والربازيل، للمضي قدماً، تعديالً على تدابري الرقابة على مركبات الكربون   

 التخلص التدرجيي من هذه اهليدروكلورية فلورية يف بروتوكول مونتريال لإلسراع باجلدول الزمين لعملية
ويعترب ذلك .  وتلك العاملة مبقتضى هذه املادة٥املركبات يف كل من األطراف غري العاملة مبقتضى املادة 

مشروطاً، بالنسبة هلذه البلدان األخرية مبوافقة اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف على تقدمي التمويل 
جراء تغيري يف معايري التمويل للسماح بتمويل التكاليف اإلضافية املرتبطة وعلى ذلك اقترح أيضاً إ. الكايف

  .للتكنولوجيا اخلالية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية" بالتمويل املزدوج"

  اقتراح مقرر
أن التدابري يف إطار بروتوكول مونتريال قد أسهمت يف جتنب حدوث تغري خطري يف املناخ إذ يالحظ   
  ل التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون القوية اليت هي أيضاً من غازات االحتباس احلراري،من خال

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

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

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

  :إن اجتماع األطراف التاسع عشر يقرر  
 من بروتوكول مونتريال، التعديالت التالية ٢ من املادة ٩يعتمد، وفقاً لإلجراء الوارد يف الفقرة   - ١

واالخنفاضات يف إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم من 
  :الربوتوكول

ع بوترية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف األطراف العاملة اإلسرا
  ٥مبقتضى املادة 

، تعدل تدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية ٥بالنسبة لألطراف العاملة مبقتضى املادة   - ٢
  :فلورية إىل
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০   عند مستوى ] ٢٠١٢[ورية فلورية يف مركبات الكربون اهليدروكلجتميد إنتاج واستهالك
  ].٢٠١٠[خط األساس ملستويات االستهالك يف 

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

 :خفض إنتاج واستهالك] ٢٠١٥[حبلول  §

 ومركبات الكربون ،٢٢ –مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
من مستوى ]  يف املائة٢٠[ب بنسبة ١٤٢ب و١٤١ -اهليدروكلورية فلورية 

 خط األساس

]  يف املائة١٠[ بنسبة ١٢٤ و١٢٣ –مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
  من مستوى خط األساس

 :خفض إنتاج واستهالك] ٢٠٢٠[حبلول  §

كبات الكربون ، ومر٢٢ –مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
من مستوى ]  يف املائة٤٠[ب بنسبة ١٤٢ب و١٤١ –اهليدروكلورية فلورية 

 خط األساس

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

]  يف املائة٢٠[نسبة ب٢٢٥ – ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ١٢٤
  من مستوى خط األساس

 :خفض إنتاج واستهالك] ٢٠٢٥[حبلول  §

، ومركبات الكربون ٢٢ –مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
من مستوى ]  يف املائة٦٥[ب بنسبة ١٤٢ب و١٤١ –اهليدروكلورية فلورية 

 خط األساس

بون  ومركبات الكر٢١–مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
 – ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ١٢٣ –اهليدروكلورية فلورية 

]  يف املائة٣٠[بنسبة ٢٢٥ – ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ١٢٤
  من مستوى خط األساس

 :خفض إنتاج واستهالك] ٢٠٣٠[حبلول  §

، ومركبات الكربون ٢٢ –مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  §
من مستوى ]  يف املائة١٠٠[ب بنسبة ١٤٢ب و١٤١ –ورية فلورية اهليدروكل

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

]  يف املائة٤٠[بنسبة ٢٢٥ – ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ١٢٤
  ن مستوى خط األساسم

 :خفض إنتاج واستهالك] ٢٠٣٥[حبلول  §

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

]  يف املائة٩٥[بنسبة ٢٢٥ – ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ١٢٤
  اسمن مستوى خط األس

 :خفض إنتاج واستهالك] ٢٠٤٠[حبلول  §

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

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

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

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

يسمح باستمرار استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي أوصى به فريق التكنولوجيا   - ٤
والتقييم االقتصادي مبقتضى معايري وضعها ويوصي األطراف باملوافقة عليها حيثما توجد منافع بيئية كبرية مثل 

 كبديل ملركبات الكربون اهليدروفلورية اخلاضعة للرقابة حتقيق مزايا يف جمال كفاءة الطاقة وحيثما تستخدم املادة
  .مبقتضى بروتوكول كيوتو

يسمح بإعفاءات االستخدامات األساسية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حسب مقتضى   - ٥
  .احلال

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

  : من هذا املقرر٢أن تستوىف الشروط التالية لدى حتقيق اجلدول الزمين للرقابة الوارد يف الفقرة   - ٦
سوف يغطي الصندوق املتعدد األطراف، على أساس املنحة، مجيع التكاليف اإلضافية لألطراف العاملة   )أ(

متثال لتدابري الرقابة املعدلة بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية  لتمكينها من اال٥ من املادة ١مبقتضى الفقرة 
  وسوف تكون مجيع مشاريع هذه املركبات مؤهلة للتمويل بصرف النظر عن فعالية تكاليفها النسبية؛. فلورية
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يتعني على اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تضع وتطبق معايري نوعية بشأن مشاريع   )ب(
كبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتحدد يف ضوئها املشاريع اليت متوهلا أوالً، وضمان أن يتمكن مجيع مر

 من الوفاء بالتزاماا فيما يتعلق بتدابري الرقابة املعدلة بشأن ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبقتضى الفقرة 
  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛

عى عمليات جتديد الصندوق املتعدد األطراف املقبلة مطلب توفري مساعدات مالية وتقنية ينبغي أن ترا  )ج(
 من االمتثال لتدابري الرقابة املعدلة ٥ من املادة ١كافية جديدة وإضافية لتمكني األطراف العاملة مبقتضى الفقرة 

  واملتفق عليها بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
 بالبدائل واإلحالالت ٥ من املادة ١ وجه السرعة تزويد األطراف العاملة مبقتضى الفقرة ينبغي على  )د(

والتكنولوجيات ذات الصلة الالزمة لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة املعدلة املتفق عليها بشأن مركبات 
 ألف من ١٠ع املادة الكربون اهليدروكلورية فلورية وذلك يف ظل ظروف منصفة وأكثر تفضيال متشياً م

  الربوتوكول؛
ينبغي للجنة التنفيذية أن تنظر يف السبل الكفيلة بالتمكني من عملية تبادل املعلومات وتعزيزها فيما   )ه(

، ومن ٥ من املادة ١يتعلق ببدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بني األطراف العاملة مبقتضى الفقرة 
   لألطراف العاملة مبقتضى تلك الفقرة؛٥ من املادة ١قرة األطراف غري العاملة بالف

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

 مؤهلة هلذا التمويل، ويعاد النظر أيضاً يف قواعد األهلية للتمويل الثاين ألي منشأة استخدمت ١٩٩٥ه يولي/متوز
  مساعدات الصندوق يف التحول إىل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف السابق؛

دد يف  بصورة فعالة للجدول الزمين احمل٥يتوقف مدى تنفيذ األطراف العاملة مبقتضى املادة سوف   )ز(
  . من هذا املقرر على التوافر الفعلي للمواد من الصندوق املتعدد األطراف٢الفقرة 

  ٥اإلسراع بوترية التخلص التدرجيي يف األطراف غري العاملة باملادة 
، تعدل تدابري الرقابة على مركبات الكربون ٥بالنسبة لألطراف غري العاملة مبقتضى املادة   - ٧

، مع مراحل وسيطة ]٢٠٢٠[ة لتقدمي موعد التخلص التدرجيي من هذه املركبات إىل اهليدروكلورية فلوري
  .مالئمة
يسمح باستمرار استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي أوصى به فريق التكنولوجيا   - ٨

نافع بيئية كبرية مثل والتقييم االقتصادي مبقتضى معايري وضعها ويوصي األطراف باملوافقة عليها حيثما تتوافر م
حتقيق مزايا يف كفاءة الطاقة وحيثما تستخدم املادة كبديل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اخلاضعة 

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

  .احلال



UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/8/Rev.2 

27 

  لسادسا املرفق

  االقتراح املقدم من أيسلندا والنرويج وسويسرا

  مقترح
بتعديل بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون فيما يتعلق باملواد اخلاضعة للرقابة 

   من املرفق جيميف اموعة األوىل
 عادة طبقة األوزون التحديات الكبرية اليت ال تزال تواجه بروتوكول مونتريال لكفالة إإذ يدرك  

  ؛ ١٩٨٠مستويات ما قبل إىل 
 بالنتيجة اليت توصل إليها فريق خرباء التقييم العلمي من أنه ميكن حتقيق زيادات وإذ حييط علماً  

الكربون اهليدروكلورية ملموسة يف احلد من استنفاد طبقة األوزون من خالل التعجيل خبفض مركبات 
   والتخلص منها؛ فلورية

 روح التعاون العاملية من أجل محاية طبقة األوزون االستراتوسفريي والتزام البلدان ضروإذ يستح  
  املتقدمة بتمويل التكاليف اإلضافية للتخلص من املواد املستنفدة من األوزون،

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

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

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

  (....)املرفق 

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

  كلورية فلوريةمركبات الكربون اهليدرو:  واو٢املادة 

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

 ويف كل فترة اثين ،٢٠١٠يناير / كانون الثاين١يف فترة اإلثىن عشر شهرا اليت تبدأ يف   )أ(  
اوز املستوي احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة  لن يتج،عشر شهرا بعد ذلك

 يف املائة من املستوي احملسوب ٣٥ ، سنويا،املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم
بيد أنه ، لغرض تلبية االحتياجات األساسية احمللية .  من هذه املادة٨املشار إليه يف الفقرة 
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 ، جيوز أن يتجاوز املستوى احملسوب ٥ املادة  من١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
املشار إليه   يف املائة من املستوى احملسوب إلنتاجه١٠إلنتاجه ذلك احلد بنسبة تصل إىل 

  .  من هذه املادة٨يف الفقرة 
 ويف كل فترة اثين ،٢٠١٥يناير / كانون الثاين١يف فترة اإلثىن عشر شهرا اليت تبدأ يف   )ب(  

 لن يتجاوز املستوي احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة ،عشر شهرا بعد ذلك
 يف املائة من املستوي احملسوب ١٠ ، سنويا،املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم

بيد أنه ، لغرض تلبية االحتياجات األساسية احمللية .  من هذه املادة٨املشار إليه يف الفقرة 
 ، جيوز أن يتجاوز املستوى احملسوب ٥ من املادة ١قرة لألطراف العاملة مبوجب الف

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

 ويف كل فترة اثين ،٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١يف فترة اإلثىن عشر شهرا اليت تبدأ يف   )ج(  
 لن يتجاوز املستوي احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة ،عد ذلكعشر شهرا ب

 يف املائة من املستوي احملسوب ٠,٥ ، سنويا،املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم
بيد أنه ، لغرض تلبية االحتياجات األساسية احمللية .  من هذه املادة٨املشار إليه يف الفقرة 
 ، جيوز أن يتجاوز املستوى احملسوب ٥ من املادة ١وجب الفقرة لألطراف العاملة مب

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

 ويف كل فترة اثين عشر ،٢٠٣٠يناير /كانون الثاين ١يف اإلثىن عشر شهرا اليت تبدأ يف   )د(  
 لن يتجاوز املستوي احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة يف ، بعد ذلكشهرا

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

للسماح مبستوى اإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبية الذي تقرره األطراف ، 
  . االستخدامات اليت يتفق األطراف على أا ضرورية 

  الوضع اخلاص للبلدان النامية: را مكر١ الفقرة ،٥املادة 

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

  . وكلما كان مناسبا بعد ذلك١٩٩٦يناير / كانون الثاين١تقرر أنه، ألول مرة، يف   
  : من الربوتوكول تستبدل بكلمة٥من املادة   مكررا١من الفقرة ) أ(ويف الفقرة الفرعية 

  باستهالك  
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  :عبارة
  .بإنتاج واستهالك  

  ن الناميةالوضع اخلاص للبلدا): أ( مكررا ثانيا ٨ الفقرة ،٥املادة 

 من ٥ مكررا ثانيا من املادة ٨من الفقرة ) أ( تستبدل بالفقرة الفرعية ، مكررا أعاله١عمالً بالفقرة 
  الربوتوكول الفقرة البعد ذلك

أنه يف فترة اإلثىن   من هذه املادة أن يضمن١على كل طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   )أ(
 ، ويف كل فترة اثىن عشر شهرا بعد ذلك،٢٠١٥يناير /اين كانون الث١عشر شهرا اليت تبدأ يف 
موعة األوىل  اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ااحملسوبة الستهالكه من املواد لن تتجاوز املستويات

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

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

التالية بعد ) د(و) ج(و) ب( من الربوتوكول، تدرج الفقرات الفرعية ٥ مكررا ثانيا من املادة ٨ ةيف الفقر
  :أعاله) أ(الفقرة 

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

  : من هذه املادة أن يضمن أنه ١على كل طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   )ج(
 ويف كل فترة اثين ٢٠٢٠ يناير/ كانون الثاين١يف فترة اإلثىن عشر شهرا اليت تبدأ يف   ‘١’  

 لن يتجاوز املستوي احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة ،عشر شهرا بعد ذلك
 يف املائة من املستوي احملسوب ٦٥،  سنويا،للرقابة يف اموعة األويل للمرفق جيم
 .من هذه املادة) أ(الستهالكه املشار إليه يف الفقرة الفرعية 

 ، ويف كل فترة اثين ٢٠٢٥يناير / كانون الثاين١شهرا اليت تبدأ يف يف فترة اإلثىن عشر   ‘٢’  
 لن يتجاوز املستوي احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة ،عشر شهرا بعد ذلك

 يف املائة من املستوي احملسوب ٣٥،  سنويا،للرقابة يف اموعة األويل للمرفق جيم
 . من هذه املادة)أ(الستهالكه املشار إليه يف الفقرة الفرعية 

، ويف كل فترة اثين ٢٠٣٠يناير / كانون الثاين١يف فترة اإلثىن عشر شهرا اليت تبدأ يف   ‘٣’  
 لن يتجاوز املستوي احملسوب الستهالكه من املواد اخلاضعة ،عشر شهرا بعد ذلك

نصف يف املائة من املستوي احملسوب ،  سنويا،للرقابة يف اموعة األويل للمرفق جيم
 .من هذه املادة) أ(تهالكه املشار إليه يف الفقرة الفرعية الس
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 من هذه املادة أنه يف اإلثىن عشر شهرا ١يكفل كل طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   )د(
 لن يتجاوز املستوي احملسوب ، ويف كل فترة اثين عشر شهرا بعد ذلك،٢٠٤٠اليت تبدأ يف يناير 

وال  . نقطة الصفر، سنويا، للرقابة يف اموعة األويل من املرفق جيمالستهالكه من املواد اخلاضعة
بالقدر الذي تقرره األطراف ، للسماح مبستوى  تكون هناك استثناءات يف تطبيق هذه الفقرة إال

  .يت يتفق األطراف على أا ضروريةاإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبية االستخدامات ال

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

 )ه(  من الربوتوكول الفقرات الفرعية٥ مكررا ثانيا من املادة ٨من الفقرة ) ب(تستبدل بالفقرة الفرعية 
  :التالية) ز(و) و(و
نتاج واحدة أو  من هذه املادة ويقوم بإ١على كل طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   )ه(

أكثر من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة األوىل من املرفق جيم أن يضمن أنه يف فترة اإلثىن 
 ، ويف كل فترة اثىن عشر شهرا بعد ذلك، ٢٠١٥يناير / كانون الثاين١عشر شهرا اليت تبدأ يف 

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

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

 أيهما ،٢٠٠٥ يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه واستهالكه يف ١٥٢  ‘٢’  
 .أقل

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

 ويف كل فترة اثىن ،٢٠٢٠يناير / كانون الثاين١يف فترة اإلثىن عشر شهرا اليت تبدأ من   ‘١’  
عشر شهرا بعد ذلك لن تتجاوز املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة 

 يف املائة من املستوي احملسوب إلنتاجه ٦٥ سنويا، ،موعة األوىل من الفقرة جيميف ا
بيد أنه، لغرض تلبية االحتياجات  .من هذه املادة) ه(املشار إليه يف الفقرة الفرعية 

 ، جيوز أن يتجاوز ٥ من املادة ١األساسية احمللية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 يف املائة من املستوى احملسوب ١٠ه ذلك احلد بنسبة تصل إىل املستوى احملسوب إلنتاج

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

 ويف كل فترة اثىن ،٢٠٢٥يناير / كانون الثاين١يف فترة اإلثىن عشر شهرا اليت تبدأ من   ‘٢’  
 املواد اخلاضعة للرقابة عشر شهرا بعد ذلك لن تتجاوز املستويات احملسوبة إلنتاجه من

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

تجاوز  ، جيوز أن ي٥ من املادة ١األساسية احمللية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
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 يف املائة من املستوى احملسوب ١٠املستوى احملسوب إلنتاجه ذلك احلد بنسبة تصل إىل 
 .من هذه املادة )ه(املشار إليه يف الفقرة الفرعية  إلنتاجه

 ويف كل فترة اثىن ،٢٠٣٠يناير / كانون الثاين١يف فترة اإلثىن عشر شهرا اليت تبدأ من   ‘٣’  
ملستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة عشر شهرا بعد ذلك لن تتجاوز ا
 يف املائة من املستوي املطلوب إلنتاجه ٠,٥ سنويا ،يف اموعة األوىل من الفقرة جيم

بيد أنه، لغرض تلبية االحتياجات . من هذه املادة) ه(املشار إليه يف الفقرة الفرعية 
 ، جيوز أن يتجاوز ٥ من املادة ١رة األساسية احمللية لألطراف العاملة مبوجب الفق

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

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

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

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

  .ضرورية

  لناميةالوضع اخلاص للبلدان ا): ط(و) ح( ثالثا، الفقرتان الفرعيتان ٨، الفقرة ٥املادة 

 من الربوتوكول بالفقرتني ٥املادة   مكررا ثانيا من٨من الفقرة ) د(و) ج(الفقرتني الفرعيتني  إىل يشار
  .، علي التوايل)ط(و) ح( الفرعيتني

  مذكرة تفسريية

تشرح هذه املذكرة بشكل موجز األساس املنطقي للتعديل املقترح علي بروتوكول مونتريال وتلخص 
تيسري النظر يف املسائل اليت يعرض هلا املقترح علما بأن هذه  إىل وهي دف. مقترحالعناصر الرئيسية لل

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

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

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

 قد جتاوز كثريا توقعات فريق التقييم  الكربون اهليدروكلورية فلورية أن اإلنتاج العاملي ملركبات،والواقع
 طن حبلول عام ١٦٣٠٠٠ حبدوث زيادة يف هذا اإلنتاج قدرها ١٩٩٨التقين واالقتصادي يف سنة 
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 فإن من ،املعدل احلايل للزيادة  وباقتراض استمرار،وإذا مل تتخذ األطراف إجراءات أخري. ٢٠١٥
 سوف يزيد ٥ اخلاضع للرقابة يف األطراف العاملة باملادة الكربون اهليدروكلورية فلوريةاحملتمل أن إنتاج 

  . ٢٠١٥ طن يف ٧٠٠٠٠٠عن 
قابة كاجلداول الزمنية للتخفيض التدرجيي مؤهلة فورا  اليت تلتزم بتدابري ر٥وتصبح األطراف العاملة باملادة 

أن اختصاصات  إىل ونظرا. للحصول علي املساعدة املالية من الصندوق املتعدد األطراف للربوتوكول
 فمن املهم ،٢٠٠٧ستنجز يف ) ٢٠١١-٢٠٠٩(الصندوق املتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات القادمة 

 الكربون اهليدروكلورية فلوريةول زمنية حمددة للرقابة علي إنتاج أن تعتمد يف الوقت املناسب جدا
 بغية تسهيل مهمة املداوالت املتعلقة بتخصيص األموال اليت ٥واستهالكه يف األطراف العاملة باملادة 

  .ستساعد هذه األطراف علي االمتثال اللتزاماا
 ومن مث منع  اهليدروكلورية فلوريةالكربونالتعجيل بالتخلص من مركبات  إىل ويهدف هذا املقترح

 يستحدث املقترح ،ولتحقيق ذلك ".هي عليه ترك األمور على ما"حدوث العواقب الوخيمة لسيناريو 
  :تدابري رقابة تستهدف

واألطراف ) ١ (٥ يف األطراف غري العاملة باملادة الكربون اهليدروكلورية فلوريةإنتاج مركبات   )١(
 العاملة ذه ملادة

  )١ (٥ألطراف العاملة باملادة  يف االكربون اهليدروكلورية فلوريةاستهالك مركبات   )٢(
 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجبويرد أدناه وصف موجز لتدابري الرقابة احلالية علي 
  :إحكام بروتوكول مونتريال وللعناصر الرئيسية للمقترح

  توكول مونتريالتدابري الرقابة احلالية مبوجب إحكام برو
  الكربون اهليدروكلورية فلوريةإنتاج مركبات 

 إنتاج -١٩٨٩ عند مستوي أساس ٢٠٠٤جتميد اإلنتاج يف   ):١ (٥األطراف غري العاملة باملادة 
  . فصاعدا٢٠٠٤غري حمدد عند مستوي التجميد من 

 يف املائة من ١٥ميكن جتاوز مستويات اإلنتاج بنسبة تصل إىل           
  .اس لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطرافمستوي األس

 إنتاج - ٢٠١٥ عند مستوي أساس ٢٠١٦جتميد اإلنتاج يف     ):١ (٥األطراف العاملة باملادة 
  . فصاعدا٢٠١٦عند مستوي التجميد من  غري حمدد
  استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

  .١٩٨٩ عند مستوي أساس ١٩٩٦ االستهالك يف جتميد  ):١ (٥األطراف غري العاملة باملادة 
  ؛)٪٦٥- (٢٠١٠و ؛)٪٣٥- (٢٠٠٤: إجراء ختفيضات يف          
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يف التخلص التام ).٪٩٩,٥- (٢٠٢٠؛ و)٪٩٠- (٢٠١٥و          
٢٠٣٠  

  .٢٠١٥ عند مستوي أساس ٢٠١٦جتميد االستهالك يف     ):١ (٥األطراف العاملة باملادة 
  ٢٠٤٠اإلاء التام يف           

  قترحملخص امل
الكربون اهليدروكلورية فلورية وضع جداول زمنية للتعجيل بالتخلص من مركبات  إىل يدعو املقترح

  :تتضمن العناصر التالية
 لكل من األطراف الكربون اهليدروكلورية فلوريةاستحداث خطط للتخفيض التدرجيي يف قطاعات إنتاج  ♦

  .، علي التوايل٢٠٤٠ و٢٠٣٠لص التام منها يف  واألطراف العاملة ا مع التخ٥غري العاملة باملادة 
 ،٥ للبلدان العاملة باملادة الكربون اهليدروكلورية فلوريةاستحداث خطة للتخفيض التدرجيي يف استهالك  ♦

 .٢٠٤٠مع التخلص التام منها يف 

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

 واستهالكه يف األطراف العاملة الكربون اهليدروكلورية فلورية موعدا لتجميد إنتاج ٢٠١٥حتديد عام  ♦
  .٥باملادة 

 : إما٥حتديد مستويات خط األساس لإلنتاج واالستهالك للبلدان العاملة باملادة  ♦

  .٢٠١٤يف  عند املستويات احملسوبة لكل منها -

 . أيهما األقل،٢٠٠٥ائة من املستويات احملسوبة لكل منها يف  يف امل١٥٢أو بنسبة  -

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

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

  .واإلنتاج يف املستقبل
 األطراف  يف٢٠٠٥ يف الكربون اهليدروكلورية فلورية املعامل بني استهالك ٪١٥٢وميثل الرقم   

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

رات استنفاد  كيلو طن من قد٣٠,١ والذي يقدر بنحو ،وضعه فريق التقييم التقين واالقتصادي
 كيلو طن من ٢١وهذا الرقم ميثل حتديثا للقيمة الواردة يف سيناريو التخفيض وهي . لألوزون

 لفريق التقييم التقين ٢٠٠٥نوفمرب /قدرات استنفاد األوزون املشار إليها يف تقرير تشرين الثاين
فريق التقييم التقين /ناخواالقتصادي امللحق بالتقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري امل



UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/8/Rev.2  

34 

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

 ٧٠٠التقييم التقين واالقتصادي، وهي املذكور أعاله وأحدث قيمة مناظرة حمدثة أبلغ عنها فريق 
  .كيلو طن

 ٪١٥٢( عند مستوي خط األساس اجلديد ٢٠١٥ومينح جتميد مستويات اإلنتاج واالستهالك يف   
سيطرة على إنتاجها واستهالكها من  مثاين سنوات لل٥لعاملة باملادة للبلدان ا) ٢٠٠٥من مستويات 
اجلدير بالذكر أن االلتزام ذا التدبري الرقابية ومن . ٢٠١٥مستوي التجميد يف  إىل أجل الوصول

 مؤهلة فورا للحصول علي املساعدة املالية من الصندوق املتعدد ٥جيعل األطراف العاملة باملادة 
  .األطراف

  .٥السماح بنسبة مئوية صغرية من اإلنتاج لتلبية االحتياجات احمللية األساسية يف األطراف العاملة باملادة  ♦
 .عفاءات استخدام أساسية وفقا للمعايري املتفق عليهاالسماح بإ ♦

، حبلول الكربون اهليدروكلورية فلورية يف استخدامها ملركبات ٥اشتراط التزام األطراف العاملة باملادة  ♦
 :ضمان إىل  أي السعي،، بنفس الشروط املطبقة علي األطراف غري العاملة ذه املادة٢٠١٠عام 

حمصورا يف االستخدامات اليت ال تتوفر  اهليدروكلورية فلورية الكربونأن يكون استخدام  -
  .هلا مواد أو تكنولوجيات بديلة أكثر مالءمة للبيئة

 إال يف ، خارج جماالت االستخدام املعتادةالكربون اهليدروكلورية فلوريةعدم استخدام  -
 .حاالت نادرة حلماية احلياة البشرية أو الصحة البشرية

 لالستخدام بطريقة ال تقلل من استنفاد ربون اهليدروكلورية فلوريةالكاختيار مركبات  -
االعتبارات البيئية   بل تليب، باإلضافة إىل ذلك،،األوزون إىل احلد األدىن فحسب

  . واالقتصادية واعتبارات السالمة األخرى 

 ١ملقترحة يف اجلدولني  احلالية وا الكربون اهليدروكلورية فلوريةوترد تدابري الرقابة علي إنتاج واستهالك
  : التوايلى أدناه عل٢و
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   جلدول الزمين احلايل واملقترح للتخلص من إنتاج الكربون اهليدروكلورية فلورية- ١اجلدول 
  )ترد تدابري الرقابة املقترحة حبروف مسيكة(

  الوضع احلايل التدبري الرقايب
للبلدان غري العاملة باملادة 

١ (٥( 

للبلدان  الوضع احلايل
 )١ (٥العاملة باملادة 

 الوضع املقترح
للبلدان غري العاملة 

 )١ (٥باملادة 

الوضع املقترح للبلدان 
 )١ (٥العاملة باملادة 

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

HCFC ١٩٨٩يف 
يف HCFC واستهالك
٪ من ٢,٨ زائدا ١٩٨٩

 يف HCFCاستهالك 
١٩٨٩( 

ساس علي أ (٢٠١٦
متوسط اإلنتاج 
 )٢٠١٥واالستهالك يف 

علي أساس  (٢٠١٥ ]احلايل[
متوسط اإلنتاج 
واالستهالك يف 

٪ ١٢٥ أو ٢٠١٤
من متوسط اإلنتاج 
واالستهالك يف 

 )، أيهما أقل٢٠٠٥

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

  ٢٠٤٠  ٢٠٣٠      التخلص التام
 احمللية االحتياجات

  األساسية
٪ من ١٥– ٢٠٠٤
  األساس

٪ من ١٥– ٢٠١٦
  األساس

٪ من األساس، ١٠
٪ ١: ٢٠٢٠وبعد 

  من األساس

٪ من األساس، ١٠
٪ ١: ٢٠٣٠وبعد 

  من األساس
  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/8/Rev.2  

36 
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  )حبروف مسيكةترد تدابري الرقابة املقترحة (

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

للبلدان العاملة  الوضع احلايل
 )١ (٥باملادة 

للبلدان  الوضع املقترح
 )١ (٥العاملة باملادة 

علي أساس  (١٩٩٦ التجميد
 ١٩٨٩ يف HCFCاستهالك

٪ من استهالك ٢,٨زائدا 
HCFC  ١٩٨٩يف 

 علي أساس (٢٠١٦
 يف HCFC استهالك
٢٠١٥( 

علي أساس  (٢٠١٥
 أو ٢٠١٤استهالك 
٪ من استهالك ١٢٥
 أيهما HCFC من٢٠٠٥

 )أقل

-٢٠٢٠  ٢٠٠٤ ٪٣٥ 

-٢٠٢٥  ٢٠١٠ ٪٦٥ 

-٢٠١٥ ٪٩٠  -- 

-٢٠٣٠  ٢٠٢٠ ٪٩٩,٥ 

 ٢٠٤٠ ٢٠٤٠ ٢٠٣٠  التخلص التام

___________  


