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 المتحدة للبيئة برنامج األمم

  

مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 الثالثوفاضتادي و  االجتماع

 0211 آب/أغسطس 5 - 1 ،اؿمونًتي

 من جدوؿ األعماؿ اظتؤقت 5البند 

 التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال

 التعديل المقترح على بروتوكول مونتريال

 مذكرة من األمانة

من اتفاقية فيينا ضتماية طبقة األوزوف، تُعمم األمانة يف مرفق  9من اظتادة  2 عماًل بأحكاـ الفقرة
رة مقًتحًا مشًتكًا مقدمًا من كندا واظتكسيك والواليات اظتتحدة األمريكية بتعديل بروتوكوؿ ىذه اظتذك

التدرجيي ظترّكبات الكربوف اعتيدروفلورية. ويُػَعمَّم ىذا اظتقًتح بالصورة اليت ورد  بالتخفيضمونًتياؿ فيما يتعلق 
 هبا دوف أي حترير رشتي من قبل األمانة.

 

                                                           
 UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/1. 
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 المرفق

 مرّكبات الكربون الهيدروفلوريةل التدريجي التخفيضبشأن مقترح نص التعديل ال
 : التعديل1اظتادة 

 4، الفقرة 1اظتادة  -ألف 
 من الربوتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 1من اظتادة  4يف الفقرة 
 ’’اظترفق جيم أو اظترفق ىاء‘‘ 

 بعبارة:
 ’’، أو اظترفق ىاء، أو اظترفق واواظترفق جيم‘‘ 

 5، الفقرة 2اظتادة  -باء 
 من الربوتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 2من اظتادة  5يف الفقرة 
 ’’حاء 2واظتادة ‘‘ 

 بعبارة:
 ’’ياء 2حاء و 2واظتادتني ‘‘ 

 ثالثاً  5، الفقرة 2اظتادة  -جيم 
 من الربوتوكوؿ: 2مكرراً من اظتادة  5تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة 

، أف ينقل إىل 5من اظتادة  1مبوجب الفقرة جيوز ألي طرؼ غري عامل   -ثالثاً  5‘‘
أي جزء من اظتستوى احملسوب  ، لفًتة واحدة أو أكثر من فًتات الرقابة،طرؼ آخر مماثل

يتجاوز اظتستوى احملسوب الستهالؾ اظتواد  ياء، شريطة أالّ  0الستهالكو احملدد يف اظتادة 
زء من مستوى استهالكو اطتاضعة للرقابة يف اظترفق واو لدى الطرؼ الذي ينقل اصت

يتجاوز إرتايل اظتستويات  [ وأالّ 0228غراـ للفرد يف عاـ ]كيلو [ 1222احملسوب ]
 0عة الستهالؾ األطراؼ اظتعنية حدود االستهالؾ اظتنصوص عليها يف اظتادة احملسوبة اجملمّ 

ناً ياء. وعلى كل طرؼ من األطراؼ اظتعنية أف خيطر األمانة هبذا النقل لالستهالؾ، مبي
 ’’شروط ذلك النقل والفًتة اليت ينفذ فيها.

 11)أ( و 8، الفقرتاف 2اظتادة  -داؿ 
 من الربوتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 2من اظتادة  11)أ( و 8يف الفقرتني 

 ’’طاء 2ألف إىل  2اظتواد ‘‘ 
 بعبارة:

 ’’ياء 2ألف إىل  2اظتواد ‘‘ 
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 9، الفقرة 2اظتادة  -ىاء 
من الربوتوكوؿ  2من اظتادة  ’1‘)أ(  9اية الفقرة الفرعية من هن ’’و‘‘ينقل اضترؼ 

 .’2‘)أ(  9ويضاؼ يف هناية الفقرة الفرعية 
 من الربوتوكوؿ: 2من اظتادة  ’2‘)أ(  9وتضاؼ الفقرة الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية 

ددة ما إذا كاف ينبغي إجراء تعديالت على قدرات إحداث االحًتار العاظتي احمل ’3‘ ‘‘
 ’’يف اظترفقني جيم وواو، وإف كاف األمر كذلك، حتديد تلك التعديالت؛

عند ‘‘من الربوتوكوؿ، تضاؼ الصياغة التالية بعد عبارة  2)ج( من اظتادة  9يف الفقرة 
 :’’اختاذ تلك القرارات

 :’’’2‘و ’1‘)أ(  9مبوجب الفقرتني الفرعيتني ‘‘
 من الربوتوكوؿ مبا يلي: 2)ج( من اظتادة  9فقرة ال هناية يف اظتنقوطةويستعاض عن الفاصلة 

، تتخذ األطراؼ قراراهتا ’3‘)أ(  9ولدى اختاذ تلك القرارات مبوجب الفقرة الفرعية ‘‘
 ’’بتوافق اآلراء فقط؛

 ياء 2اظتادة  -واو 
 طاء من الربوتوكوؿ: 2تضاؼ اظتادة التالية بعد اظتادة 

 لوريةياء: مركبات الكربوف اعتيدرو ف 2اظتادة 
  1على كل طرؼ أف يضمن، بالنسبة لفًتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف  - 1 

ثين عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد اظتستوى [، ويف كل فًتة ا0215كانوف الثاين/يناير ]
يف  [تسعني] احملسوب الستهالكو السنوي من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق واو، عن

 ،توسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق واواظتائة من م
اد اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق زائدًا ستسة وذتانني يف اظتائة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتو 

نتج مادة . وعلى كل طرؼ يُ 0228و 0227و 0226و 0225بالنسبة لألعواـ  جيم
اظتستوى احملسوب  أال يزيدأو أكثر من ىذه اظتواد أف يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة، واحدة 
متوسط اظتستويات احملسوبة إلنتاجو من  ]تسعني[ يف اظتائة من من اظتواد عن السنوي إلنتاجو
لرقابة اطتاضعة لاظتواد زائدًا ستسة وذتانني يف اظتائة من اظتدرجة يف اظترفق واو اطتاضعة للرقابة اظتواد 

 0227و 0226و 0225بالنسبة لألعواـ  اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم
االحتياجات احمللية األساسية لألطراؼ العاملة مبوجب ب الوفاء. غري أنو، من أجل 0228و

، جيوز أف يتجاوز مستوى إنتاجو احملسوب ذلك اضتد بنسبة تصل إىل 5من اظتادة  1الفقرة 
اظتدرجة يف اظترفق اطتاضعة للرقابة  ة من اظتتوسط السنوي احملسوب إلنتاجو من اظتوادعشرة يف اظتائ

اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق  اطتاضعة للرقابة اظتوادزائدًا ستسة وذتانني يف اظتائة من واو 
 .0228و 0227و 0226و 0225بالنسبة لألعواـ  جيم
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ًتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف على كل طرؼ أف يضمن، بالنسبة لف - 0 
اظتستوى  يزيد أالّ ثين عشر شهرًا بعد ذلك، [، ويف كل فًتة ا0217ثاين/يناير ]كانوف ال 1

يف  [ذتانني] ، عنة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق واومن اظتواد اطتاضع السنوي احملسوب الستهالكو
اظتدرجة يف اظترفق واو  اطتاضعة للرقابة واداظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اظت

 اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم اطتاضعة للرقابة اظتوادزائداً ستسة وذتانني يف  اظتائة من 
. وعلى كل طرؼ ينتج مادة واحدة أو 0228و 0227و 0226و 0225بالنسبة لألعواـ 

اظتستوى احملسوب إلنتاجو من  ، أال يزيدًتةأكثر من ىذه اظتواد أف يضمن، بالنسبة لنفس الف
يف اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة إلنتاجو من اظتواد اطتاضعة للرقابة  [ذتانني]اظتواد عن 

اظتدرجة يف اجملموعة  اطتاضعة للرقابة اظتوادزائدًا ستسة وذتانني يف اظتائة من اظتدرجة يف اظترفق واو 
. غري أنو، من 0228و 0227و 0226و 0225بة لألعواـ بالنس األوىل من اظترفق جيم

، جيوز 5 من اظتادة 1االحتياجات احمللية األساسية لألطراؼ العاملة مبوجب الفقرة ب الوفاء أجل
أف يتجاوز مستوى إنتاجو احملسوب ذلك اضتد بنسبة تصل إىل عشرة يف اظتائة من متوسط 

زائداً ستسة وذتانني يف اظتدرجة يف اظترفق واو  عة للرقابةاطتاض اظتستويات احملسوبة إلنتاجو من اظتواد
بالنسبة لألعواـ  اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم اطتاضعة للرقابة اظتواداظتائة من 
 .0228و 0227و 0226و 0225

  1 على كل طرؼ أف يضمن، بالنسبة لفًتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف - 3 
اظتستوى  ال يزيد[، ويف كل فًتة إثين عشر شهرًا بعد ذلك، أ0202اير ]كانوف الثاين/ين

يف  [سبعني] من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق واو عن السنوي احملسوب الستهالكو
اظتدرجة يف اظترفق واو  اطتاضعة للرقابة اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اظتواد

 اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم اطتاضعة للرقابة اظتوادوذتانني يف اظتائة من  زائدًا ستسة
نتج مادة واحدة أو . وعلى كل طرؼ يُ 0228و 0227و 0226و 0225بالنسبة لألعواـ 

 السنوي اظتستوى احملسوب إلنتاجو ، أالّ يزيدأكثر من ىذه اظتواد أف يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة
اطتاضعة  من اظتواد الستهالكويف اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة  [سبعني]د عن من اظتوا
اظتدرجة يف  اطتاضعة للرقابة اظتوادزائدًا ستسة وذتانني يف اظتائة من اظتدرجة يف اظترفق واو  للرقابة

. غري 0228و 0227و 0226و 0225بالنسبة لألعواـ  اجملموعة األوىل من اظترفق جيم
من اظتادة  1االحتياجات احمللية األساسية لألطراؼ العاملة مبوجب الفقرة ب الوفاءن أجل أنو، م
، جيوز أف يتجاوز مستوى إنتاجو احملسوب ذلك اضتد بنسبة تصل إىل عشرة يف اظتائة من 5

زائدًا ستسة اظتدرجة يف اظترفق واو  اطتاضعة للرقابة متوسط اظتستويات احملسوبة إلنتاجو من اظتواد
بالنسبة  اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم اطتاضعة للرقابة اظتوادمن وذتانني يف اظتائة 

 .0228و 0227و 0226و 0225لألعواـ 
  1 على كل طرؼ أف يضمن، بالنسبة لفًتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف - 4 

اظتستوى  أاّل يزيدك، [، ويف كل فًتة إثين عشر شهرًا بعد ذل0205كانوف الثاين/يناير ]
يف  [ستسني] من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق واو عن السنوي احملسوب الستهالكو

اظتدرجة يف اظترفق واو  اطتاضعة للرقابة اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اظتواد
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 اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم اطتاضعة للرقابة اظتوادزائدًا ستسة وذتانني يف اظتائة من 
. وعلى كل طرؼ ينتج مادة واحدة أو 0228و 0227و 0226و 0225بالنسبة لألعواـ 

 السنوياظتستوى احملسوب إلنتاجو  أال يزيد ،أف يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة أكثر من ىذه اظتواد
اطتاضعة  من اظتواد الستهالكوسوبة يف اظتائة من متوسط اظتستويات احمل [ستسني]عن من اظتواد 

اظتدرجة يف  اطتاضعة للرقابة اظتوادزائدًا ستسة وذتانني يف اظتائة من اظتدرجة يف اظترفق واو  للرقابة
. غري 0228و 0227و 0226و 0225بالنسبة لألعواـ  اجملموعة األوىل من اظترفق جيم

من اظتادة  1راؼ العاملة مبوجب الفقرة االحتياجات احمللية األساسية لألطب الوفاءأنو، من أجل 
، جيوز أف يتجاوز مستوى إنتاجو احملسوب ذلك اضتد بنسبة تصل إىل عشرة يف اظتائة من 5

زائدًا ستسة اظتدرجة يف اظترفق واو  اطتاضعة للرقابة متوسط اظتستويات احملسوبة إلنتاجو من اظتواد
بالنسبة  درجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيماظت اطتاضعة للرقابة اظتوادوذتانني يف اظتائة من 

 .0228و 0227و 0226و 0225لألعواـ 
  1 على كل طرؼ أف يضمن، بالنسبة لفًتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف - 5 

اظتستوى  فًتة إثين عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد [، ويف كل0209كانوف الثاين/يناير ]
يف  [ثالثني] ن اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق واو عنم السنوي احملسوب الستهالكو

اظتدرجة يف اظترفق واو  اطتاضعة للرقابة اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اظتواد
 اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم اطتاضعة للرقابة اظتوادزائدًا ستسة وذتانني يف اظتائة من 

. وعلى كل طرؼ ينتج مادة واحدة أو 0228و 0227و 0226و 0225سبة لألعواـ بالن
 السنوي اظتستوى احملسوب إلنتاجو فًتة أال يزيدأكثر من ىذه اظتواد أف يضمن، بالنسبة لنفس ال

 اطتاضعة للرقابة يف اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اظتواد [ثالثني]عن 
اظتدرجة يف اجملموعة  اطتاضعة للرقابة اظتوادزائدًا ستسة وذتانني يف اظتائة من فق واو اظتدرجة يف اظتر 

. غري أنو، من 0228و 0227و 0226و 0225بالنسبة لألعواـ  األوىل من اظترفق جيم
، جيوز 5 من اظتادة 1االحتياجات احمللية األساسية لألطراؼ العاملة مبوجب الفقرة ب الوفاءأجل 

ستوى إنتاجو احملسوب ذلك اضتد بنسبة تصل إىل عشرة يف اظتائة من متوسط أف يتجاوز م
زائداً ستسة وذتانني يف اظتدرجة يف اظترفق واو  اطتاضعة للرقابة اظتستويات احملسوبة إلنتاجو من اظتواد

بالنسبة لألعواـ  اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم اطتاضعة للرقابة اظتواداظتائة من 
 .0228و 0227و 0226و 0225

 على كل طرؼ أف يضمن، بالنسبة لفًتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف - 6 
اظتستوى  ال يزيد[، ويف كل فًتة إثين عشر شهرًا بعد ذلك، أ0233كانوف الثاين/يناير ] 1

يف  [عشر ]ستسة اظتدرجة يف اظترفق واو عن اطتاضعة للرقابة من اظتوادالسنوي احملسوب الستهالكو 
اظتدرجة يف اظترفق واو  اطتاضعة للرقابة اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اظتواد

 اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم اطتاضعة للرقابة اظتوادزائدًا ستسة وذتانني يف اظتائة من 
ادة واحدة أو . وعلى كل طرؼ ينتج م0228و 0227و 0226و 0225بالنسبة لألعواـ 

 السنوي اظتستوى احملسوب إلنتاجو ، أال يزيدأكثر من ىذه اظتواد أف يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة
اطتاضعة  يف اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اظتواد [عشر ]ستسةمن اظتواد عن 
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اظتدرجة يف  اطتاضعة للرقابة ظتوادازائدًا ستسة وذتانني يف اظتائة من اظتدرجة يف اظترفق واو  للرقابة
. غري أنو، 0228و 0227و 0226و 0225بالنسبة لألعواـ  اجملموعة األوىل من اظترفق جيم

، 5من اظتادة  1االحتياجات احمللية األساسية لألطراؼ العاملة مبوجب الفقرة ب الوفاءمن أجل 
 عشرة يف اظتائة من متوسط جيوز أف يتجاوز مستوى إنتاجو احملسوب ذلك اضتد بنسبة تصل إىل

زائدًا ستسة وذتانني يف اظتدرجة يف اظترفق واو  اطتاضعة للرقابة اظتستويات احملسوبة إلنتاجو من اظتواد
 0225بالنسبة لألعواـ  اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم اطتاضعة للرقابة اظتواداظتائة من 

 .0228و 0227و 0226و
ـو بتصنيع اظتواد اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم أو يق على كل طرؼ - 7 

كانوف الثاين/يناير  1 أف يضمن، بالنسبة لفًتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف يف اظترفق واو،
من اظتواد  النبعاثاتواظتستوى احملسوب  فًتة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أاّل يتجاوز ، ويف كل0214

يف كل خط إنتاج يقـو بتصنيع  منتجات ثانويةكموعة الثانية من اظترفق واو اظتولدة  اظتدرجة يف اجمل
[ يف اظتائة من غتموع اظتواد 2,1] اظتواد اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم أو يف اظترفق واو

 .اظتنتجة يف ىذا اطتط لإلنتاج
عة الثانية اظتدرجة يف على كل طرؼ أف يضمن أال يتم أي تدمري ظتواد اجملمو  - 8 

أو اظترفق واو اظترفق واو الناجتة من اظترافق اليت تُنتج مواد اجملموعة األوىل اظتدرجة يف اظترفق جيم 
 باستخداـ التكنولوجيات اليت توافق عليها األطراؼ. إال

 3اظتادة  -زاي 
 من الربوتوكوؿ بالنّص التايل: 3يستعاض عن ديباجة اظتادة 

 0 ألف إىل 0و 0، وألغراض اظتواد 0ما ىو منصوص عليو يف الفقرة باستثناء  - 1 
، على كل طرؼ، فيما يتعلق بكل غتموعة من اظتواد الواردة يف اظترفق ألف أو اظترفق 5ياء واظتادة 

 باء أو اظترفق جيم أو اظترفق ىاء أو اظترفق واو، أف حيدِّد مستوياتو احملسوبة من:
بداًل من النقطة، وينقل  3ة الفقرة الفرعية )ج( من اظتادة توضع فاصلة منقوطة يف هناي 

من الربوتوكوؿ إىل هناية الفقرة الفرعية  3من هناية الفقرة الفرعية )ب( من اظتادة  ’’و‘‘حرؼ 
 )ح(.

 من الربوتوكوؿ: 3يضاؼ النّص التايل يف هناية اظتادة  
يت تنتج كمواد ثانوية يف كل خط انبعاثات مواد اجملموعة الثانية من اظترفق واو ال )د(‘‘ 

إنتاج يقـو بتصنيع اظتواد اظتدرجة يف اجملموعة األوىل من اظترفق جيم أو اظترفق واو مبا يف ذلك، وليس 
على سبيل اضتصر، الكميات اليت تنبعث نتيجة التسرب من اظتعدات والعمليات وأجهزة التدمري، 

 ’’ل االستخداـ أو خزنت.باستثناء الكميات اليت دمرت أو مت بيعها من أج
عند حساب متوسط مستويات إنتاج واستهالؾ وواردات وصادرات وانبعاثات  - 0 

 ثالثاً  5ياء والفقرة  0اظتواد اظتدرجة يف اظترفق واو ويف اجملموعة األوىل يف اظترفق جيم ألغراض اظتادة 
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قدرات االحًتار العاظتي  ، جيب على كل طرؼ أف يستعِمل3)د( من اظتادة  1والفقرة  0من اظتادة 
 عتذه اظتواد على النحو اظتبنيَّ يف اظترفقني جيم وواو.

 ، سابعاً 1، الفقرة 4اظتادة  - حاء
 من الربوتوكوؿ: 4سادساً من اظتادة  1تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة  
على كل طرؼ أف حيظر، يف غضوف عاـ واحد من تاريخ بدء نفاذ ىذه  - سابعاً  1‘‘ 

الفقرة، استرياد اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق واو من أي دولة ليست طرفًا يف ىذا 
 .’’الربوتوكوؿ

 سابعاً  0 الفقرة، 4اظتادة  -طاء 
 وتوكوؿ:من الرب  4سادساً من اظتادة  0تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة  
على كل طرؼ أف حيظر يف غضوف عاـ واحد من بدء نفاذ ىذه الفقرة،  - سابعاً  0‘‘ 

 ’’تصدير اظتادة اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق واو إىل أي دولة ليست طرفاً يف ىذا الربوتوكوؿ.
 7و 6و 5، الفقرات 4اظتادة  - ياء

 يستعاض عن عبارة: من الربوتوكوؿ، 4اظتادة من  7و 6، 5يف الفقرات   
 ’’اظترفقات ألف وباء وجيم وىاء‘‘ 

 مبا يلي:  
 ’’رفقات ألف وباء وجيم وىاء وواواظت‘‘

 8الفقرة  4اظتادة  -كاؼ 
 من الربوتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 4من اظتادة  8يف الفقرة 

 ’’طاء 0ألف إىل  0اظتواد ‘‘
 مبا يلي: 

 ’’ياء 0ألف إىل  0اظتواد ‘‘
 باء 4اظتادة  -الـ 

 باء من الربوتوكوؿ: 4من اظتادة  0تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة  
، يف  - مكرر 0‘‘  أو يف غضوف  0215كانوف الثاين/يناير   1على كل طرؼ أف يقـو

ثالثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ ىذه الفقرة عليو، أيهما أبعد، بوضع وتطبيق نظاـ لًتخيص استرياد 
لرقابة، اصتديدة أو اظتستعملة أو اظتعاد تدويرىا أو اظتستصلحة اظتدرجة يف وتصدير اظتواد اطتاضعة ل

يستطيع إنشاء  يقرر أنو ال 5من اظتادة  1اظترفق واو. وجيوز ألي طرؼ عامل مبوجب الفقرة 
  1أف يؤجل اختاذ تلك اإلجراءات حىت  0215كانوف الثاين/يناير   1وتطبيق ذلك النظاـ بتاريخ 

 ’’.0217ر كانوف الثاين/يناي
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 4، الفقرة 5اظتادة  -ميم 
 من الربوتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 5من اظتادة  4يف الفقرة 
 ’’طاء 0ألف إىل  0اظتواد ‘‘ 

 مبا يلي:  
 ’’ياء 0ألف إىل  0اظتواد ‘‘ 

 6و 5، الفقرتاف 5اظتادة  -نوف 
 من الربوتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 5من اظتادة  6و 5يف الفقرتني  

 ‘‘طاء 0ادة اظت‘‘ 
 مبا يلي:  

 ’’ياء 0طاء و 0اظتادتني ‘‘ 
 رابعاً  8الفقرة  5اظتادة  -سني 

 من الربوتوكوؿ: 5ثالثاً من اظتادة  8تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة   
 من ىذه اظتادة 1حيق لكل طرؼ عامل مبوجب الفقرة  - رابعاً  8‘‘ 

ف يؤجل امتثالو لتدابري الرقابة اظتنصوص عليها من أجل تلبية احتياجاتو احمللية األساسية، أ - 1
ياء ظتدة  0 من اظتادة 4و 0ياء ظتدة سنتني، واظتنصوص عليها يف الفقرتني  0اظتادة من  1 يف الفقرة

من  5ياء ظتدة ستس سنوات، ويف الفقرة  0من اظتادة  3 أربع سنوات واظتنصوص عليها يف الفقرة
ياء ظتدة عشر سنوات، وذلك رىنًا بأي  0من اظتادة  6الفقرة ياء ظتدة ست سنوات، ويف  0اظتادة 

 ’’(.9) 0 ياء وفقاً للمادة 0ادة تعديالت تدخل على تدابري الرقابة اظتنصوص عليها يف اظت
ياء، يستخدـ  0ولألغراض اظتتعلقة حبساب اطتط األساسي الستهالكو مبوجب اظتادة  - 0

من اظترفق  1واد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة متوسط مستويات استهالكو احملسوبة من اظت
عن متوسط مستويات استهالكو  عوضاً  0228و 0227و 0226و 0225جيم يف السنوات 

احملسوبة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق واو زائد ستسة وذتانني يف اظتائة من اظتواد 
 0226و 0225من اظترفق واو عن السنوات  وىلاألاطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة 

 ؛0228و 0227و
ياء، يستخدـ  0ولألغراض اظتتعلقة حبساب اطتط األساسي إلنتاجو مبوجب اظتادة  - 3

من اظترفق  األوىلمتوسط مستويات إنتاجو احملسوبة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة 
عن متوسط مستويات إنتاجو  عوضاً  0228و 0227و 0226و 0225جيم يف السنوات 

زائد ستسة وذتانني يف اظتائة من اظتواد  واحملسوبة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق وا
 0226و 0225من اظترفق واو عن السنوات  األوىلاطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة 

 ؛0228و 0227و
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 0من اظتادة  1و وإنتاجو احملسوبة ألغراض الفقرة يكفل أال تتجاوز مستويات استهالك - 4
ياء ]مائة[ يف اظتائة، وليس ]تسعني[ يف اظتائة، من متوسط مستويات استهالكو وإنتاجو احملسوب، 

من اظترفق جيم يف السنوات  األوىلعلى التوايل، من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة 
 ’’.0228و 0227و 0226و 0225

 6اظتادة  - عني
 من الربوتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 6يف اظتادة  

 ’’طاء 0ألف إىل  0اظتواد ‘‘ 
 مبا يلي:  

 ‘‘ياء 0ألف إىل  0اظتواد ‘‘ 
 ثالثاً  3و 3و 2، الفقرات 7اظتادة  -فاء 

يف اظترفق ىاء، عن سنة  -‘‘ يضاؼ السطر التايل بعد السطر الذي ينص على 
 من الربوتوكوؿ: 7ادة من اظت 0يف الفقرة  ’’،1991

 ’’،0228و 0227و 0226و 0225يف اظترفق واو، عن السنوات  -‘‘
 من الربوتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 7من اظتادة  3و 0يف الفقرتني  
 ’’جيم وىاء‘‘ 

 مبا يلي:  
 ’’جيم، وىاء، وواو‘‘ 

 مكرر: 3من الربوتوكوؿ بعد الفقرة  7تضاؼ الفقرة التالية للمادة  
على كل طرؼ أف يزود األمانة ببيانات إحصائية عن انبعاثاتو السنوية من  - لثاً ثا 3‘‘ 

)د( من الربوتوكوؿ وكذلك عن   3اظتواد اطتاضعة للرقابة يف اجملموعة الثانية من اظترفق واو للمادة 
لوجيات كمية اظتواد اظتدرجة يف اجملموعة الثانية من اظترفق واو اليت يتم رتعها وتدمريىا بواسطة تكنو 

 ’’توافق عليها األطراؼ.
 1، الفقرة 11اظتادة  -صاد 

 من الربوتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 12من اظتادة  1يف الفقرة  
 ’’طاء 0ىاء واظتادة  0ألف إىل  0 اظتواد‘‘ 

 مبا يلي:  
 ’’ياء 0طاء، واظتادة  0، واظتادة ىاء 0ألف إىل  0اظتواد ‘‘ 

 من الربوتوكوؿ: 12من اظتادة  1فقرة يُدرَج النّص التايل يف هناية ال
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أف يستفيد من دتويل من  5من اظتادة  1إذا اختار أحد األطراؼ العاملة مبوجب الفقرة ‘‘
أي آلية مالية أخرى ديكن أف ينتج عنو الوفاء بأي جزء من التكاليف اإلضافية اظتتفق عليها، فإف 

من ىذا الربوتوكوؿ. وإذا كاف لدى  12ب اظتادة ذلك اصتزء ال ُيسّدد من اآللية اظتالية اظتنشأة مبوج
الطرؼ مشروع مواَفق عليو مبوجب آلية التنمية النظيفة من أجل السيطرة على االنبعاثات الثانوية 

من مرفق أو خط إنتاج، فإف ىذا اظترفق أو خط اإلنتاج لن  HFC-23من الكربوف اعتيدروفلوري 
من ىذا  12لية اظتالية اظتنشأة مبوجب اظتادة يكوف مؤىاًل للحصوؿ على دعم يف إطار اآل

الربوتوكوؿ إىل أف حيني الوقت الذي ال يصبح فيو اظترفق أو خط اإلنتاج مشمواًل مبشروع آلية 
 ’’التنمية النظيفة.

 اظترفق جيم واظترفق واو -قاؼ 
ة تعدؿ اجملموعة األوىل يف اظترفق جيم إلضافة قدرة إحداث االحًتار العاظتي خالؿ مائ

 سنة للمواد التالية:
 قدرة إحداث االحترار العالمي لمائة سنة المادة

HCFC-21 151 
HCFC-22 812 1 

HCFC-123 77 
HCFC-124 629 

HCFC-141b 705 
HCFC-142b 312 0 

HCFC-225ca 100 
HCFC-225cb 595 

 ء، ونصو كما يلي:يضاؼ مرفق جديد بعنواف اظترفق واو إىل الربوتوكوؿ، يأيت بعد اظترفق ىا
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 المواد الخاضعة للرقابة المرفق واو:
القدرة على إحداث االحترار العالمي لمائة  مواد المجموعة

 سنة
  اجملموعة األوىل

HFC-32 675 
HFC-41 90 

HFC-125 522 3 
HFC-134 122 1 

HFC-134a 432 1 
HFC-143 353 

HFC-143a 472 4 
HFC-152 53 

HFC-152a 104 
HFC-161 10 

HFC-227ea 002 3 
HFC-236cb 342 1 
HFC-236ea 372 1 
HFC-236fa 812 9 
HFC-245ca 693 
HFC-245fa 232 1 

HFC-365mfc 794 
HFC-43-10mee 642 1 

HFC-1234yf (HFO-1234yf) 4 
HFC-1234ze (HFO-1234ze) 6 

  اجملموعة الثانية
HFC-23 822 14 

 
 1999 عاـ قة بتعديلاظتادة الثانية: العال

ال جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أف تودع أي صك للتصديق أو 
القبوؿ أو اظتوافقة أو االنضماـ عتذا التعديل ما مل تكن قد قامت من قبل أو أف تقـو يف ذات 

لألطراؼ يف الوقت بإيداع مثل ذلك الصك للتعديل الذي مت اعتماده يف االجتماع اضتادي عشر 
 .1999كانوف األوؿ/ديسمرب   3بيجني، يف 
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 اظتادة الثالثة: العالقة باتفاقية األمم اظتتحدة اإلطارية بشأف تغري اظتناخ وبروتوكوؿ كيوتو التابع عتا
ال يقصد من ىذا التعديل أف يفضي إىل استثناء مركبات الكربوف اعتيدرو فلورية من 

من اتفاقية األمم اظتتحدة اإلطارية بشأف تغري اظتناخ  10و 4دتني نطاؽ االلتزامات الواردة يف اظتا
غازات ‘‘من بروتوكوؿ كيوتو التابع لالتفاقية، اليت تنطبق على  12و 7و 5و 0ويف اظتواد 

وعلى كل طرؼ يف ىذا التعديل أف يستمر  ’’االحتباس اضتراري غري اطتاضعة لربوتوكوؿ مونًتياؿ.
أعاله من اتفاقية األمم اظتتحدة اإلطارية بشأف تغري اظتناخ وبروتوكوؿ  يف تطبيق األحكاـ احملددة 

كيوتو، على مركبات الكربوف اعتيدرو فلورية وذلك ما بقيت تلك األحكاـ نافذة بالنسبة إىل ىذا 
 الطرؼ.

 اظتادة الرابعة: بدء النفاذ
كانوف   1يف أعاله، يبدأ نفاذ ىذا التعديل  0باستثناء ما أشري إليو يف الفقرة  - 1
، شريطة أف يتم إيداع عشرين صكًا على األقل من صكوؾ التصديق أو 0213الثاين/يناير 

القبوؿ أو اظتوافقة على التعديل من جانب الدوؿ أو اظتنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي 
يفاء ىذا األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اظتواد اظتستنفدة لطبقة األوزوف. ويف حالة عدـ است

الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف اليـو التسعني التايل للتاريخ الذي يتم فيو 
 استيفاء ذلك الشرط.

كانوف   1يبدأ نفاذ التغيريات الواردة يف الفرعني حاء وطاء من اظتادة األوىل يف  - 0
من صكوؾ التصديق أو القبوؿ ، شريطة أف يتم إيداع سبعني صكاً على األقل 0213الثاين/يناير 

أو اظتوافقة على التعديل من قبل الدوؿ أو اظتنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراؼ يف 
بروتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اظتواد اظتستنفدة لطبقة األوزوف. ويف حالة عدـ استيفاء ىذا الشرط يف 

لتايل للتاريخ الذي يتم فيو استيفاء ذلك ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف اليـو التسعني ا
 الشرط.

، فإف أي صك من ىذا القبيل تودعو منظمة إقليمية 0و 1 وألغراض الفقرتني - 3
 للتكامل االقتصادي ال حيسب إضافة للصكوؾ اليت تودعها الدوؿ األعضاء يف ىذه اظتنظمة.

، 0و 1لفقرتني وعقب بدء نفاذ ىذا التعديل، على النحو اظتنصوص عليو يف ا - 4
يبدأ نفاذ التعديل على أي طرؼ آخر يف الربوتوكوؿ يف اليـو التسعني التايل للتاريخ الذي يودع فيو 

 صكو للتصديق أو القبوؿ أو اظتوافقة.
الخالصة في نقاط: المقترح المقدم من دول أمريكا الشمالية بشأن مرّكبات الكربون الهيدروفلورية في 

 بروتوكول مونتريال
 ثل العناصر الرئيسية القًتاح أمريكا الشمالية بشأف مركبات الكربوف اعتيدروفلورية فيما يلي:تتم
  من مرّكبات الكربوف اعتيدروفلورية يف مرفق جديد ىو اظترفق واو، مبا يف ذلك مادتني  02يضع

 .HFOsجديدتني يشار إليهما أحياناً باسم 
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 ية، ولذلك ركبات الكربوف اعتيدروفلور يعًتؼ بأنو قد ال توجد بدائل صتميع تطبيقات م
 التدرجيي حىت مستوى معنّي، يف مقابل اإلهناء التدرجيي بالكامل. تخفيضيستخِدـ آلية لل

 التدرجيي لإلنتاج واالستهالؾ للبلداف اظتتقدمة )غري العاملة مبوجب  تخفيضيضع أحكامًا لل
 .ظر الشكل أدناه(( )أن5( والبلداف النامية )العاملة مبوجب اظتادة 5اظتادة 

إىل متوسط كل  استناداً  5جيسب خط األساس للبلداف العاملة مبوجب اظتادة  -
من استهالؾ وإنتاج مركبات الكربوف اعتيدروكلورية فلورية على مدار السنوات 

، مع االعًتاؼ بأف ىناؾ ػتدوديات يف بيانات مركبات 0228 - 0225
 .الكربوف اعتيدروفلورية يف بعض البلداف

إىل  استناداً  5وحيسب خط األساس بالنسبة للبلداف غري العاملة مبوجب اظتادة  -
توليفة من متوسط كل من استهالؾ وإنتاج مركبات الكربوف اعتيدروفلورية زائد 

من مركبات الكربوف اعتيدروكلورية فلورية على مدار السنوات  يف اظتائة 85
0225 - 0228. 

 

والبلدان غير العاملة  5لهيدروفلورية للبلدان العاملة بموجب المادة مركبات الكربون ا تخفيضخطوات 
 )نسبة مئوية من خط األساس( 5بموجب المادة 
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  يستعمل أوزانًا ترجيحية حبسب القدرة على إحداث االحًتار العاظتي ظتكّونات مركبات
باظتقارنة مع  HFCsروفلورية ومركبات الكربوف اعتيد HCFCsالكربوف اعتيدروكلورية فلورية 

 اظتمارسات التقليدية الحتماالت استنفاد األوزوف اظتنصوص عليها يف بروتوكوؿ مونًتياؿ.

  يتضّمن أحكامًا حتّد بصرامة من االنبعاثات الثانوية للمركبHFC-23  الناجتة عن إنتاج
كاـ خطوط . ويستهدؼ باألح0214، يف كل خط انتاج اعتباراً من عاـ HCFC-22اظتركب 

اإلنتاج اليت ليس لديها مشاريع معتمدة مبوجب آلية اإلنتاج النظيف من أجل التحكم يف 
 .HFC-23 انبعاثات

  يتطّلب ترخيصًا لصادرات وواردات مرّكبات الكربوف اعتيدروفلورية وحيظر واردات وصادرات
 ىذه اظترّكبات إىل غري األطراؼ.

  ّبات الكربوف اعتيدروفلورية واالنبعاثػات الثانوية يتطّلب اإلبالغ عن إنتاج واستهالؾ مرك
 .HFC -23للمركب 

  التدرجيي إلنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف اعتيدروفلورية وختفيض االنبعاثات  التخفيضجيعل
 مؤىَّالً للتمويل من الصندوؽ اظتتعدد األطراؼ للربوتوكوؿ. HFC-23الثانوية للمرّكب 

 اكمية فيما يلي:وتتمثل المزايا البيئية التر 
  مزايا تراكمية إرتالية ناجتة عن اقًتاح تعديل مركبات الكربوف اعتيدروفلورية تقدر حسب

مليوف طن مًتي من مكاِفئ ثاين أكسيد  98 222حكومة الواليات اظتتحدة بنقص مبقدار 
 .0252حىت عاـ حىت عاـ  (MMT CO2eq)الكربوف 

ات الكربوف اعتيدروفلورية تصل التدرجيي ظتركب التخفيضمزايا تراكمية من  -
من  87022وحوايل  0202حىت عاـ  (MMT CO2eq) 0722يبلغ  نقص إىل

(MMT CO2eq)  0252حىت عاـ، 

من  1322تبلغ  HFC-23مزايا تراكمية من التحكم يف انبعاثات اظتواد الثانوية من  -
(MMT CO2eq إضافية حبلوؿ عاـ )0252منو حىت عاـ  11622و  0202. 

 :HCFCالتدريجي لمرّكبات الكربون الهيدروكلورية فلورية  لتخفيضبا العالقة
 .ىذا التعديل مصّمم بشكل يتوافق مع اإلهناء التدرجيي ظترّكبات الكربوف اعتيدروكلورية فلورية 

  يعًتؼ االقًتاح بأف مرّكبات الكربوف اعتيدروفلورية بدائل يف كثري من التطبيقات اضتالية ظترّكبات
يدروكلورية فلورية ومن مث فإف مستويات خط األساس ػتددة حبيث تأخذ يف الكربوف اعت

اعتبارىا مستوى معينًا من االنتقاؿ من مرّكبات الكربوف اعتيدروكلورية فلورية إىل مرّكبات 
 الكربوف اعتيدرو فلورية.
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  وديكن أف تؤّدي غتموعة الكيميائيات البديلة اظتعروفة والتكنولوجيات اصتديدة وحتسني
كبري يف استهالؾ مرّكبات الكربوف اعتيدروفلورية ويف   ختفيضممارسات التجهيز والتناوؿ إىل 

 نفس الوقت تدعم اإلهناء التدرجيي ظترّكبات الكربوف اعتيدروكلورية فلورية.

 العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ
 الشاملة اليت هتدؼ إىل زتاية النظاـ اظتناخي. القصد من ىذا اظتقًَتح دعم اصتهود العاظتية 

  يشكِّل ىذا اظتقًَتح تعدياًل لربوتوكوؿ مونًتياؿ، وديكن تكملتو مبقّرر يف إطار اتفاقية األمم
 اظتتحدة اإلطارية بشأف تغرير اظتناخ يعتمد هنج بروتوكوؿ مونًتياؿ.

  ية بشأف تغرير اظتناخ/بروتوكوؿ كيوتو ال يغريِّ االقًتاح من أحكاـ اتفاقية األمم اظتتحدة اإلطار
اليت حتكم انبعاثات مرّكبات الكربوف اعتيدروفلورية. وديكن لألطراؼ اتباع االلتزامات اظتنصوص 
عليها يف بروتوكوؿ مونًتياؿ للوفاء بالتزامات معيَّنة يف اتفاقية األمم اظتتحدة اإلطارية بشأف 

 تغرير اظتناخ.

_____________ 


