المقرر  :1/82تعديالت إضافية لبروتوكول مونتريال
أف يعتمد ،كفقان لإلجراءات ادلنصوص عليها يف الفقرة  4من ادلادة  9من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األكزكف ،تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ
ادلبني يف ادلرفق األكؿ لتقرير االجتماع الثامن كالعشرين لألطراؼ؛

تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
المادة  :1التعديل
ادلادة  ،1الفقرة 4
يف الفقرة  4من ادلادة  1من الربكتوكوؿ ،يستعاض عن عبارة:
’’ادلرفق جيم أك ادلرفق ىاء‘‘
بعبارة:
”ادلرفق جيم ،أك ادلرفق ىاء ،أك ادلرفق كاك“

ادلادة  ،2الفقرة 5
يف الفقرة  5من ادلادة  2من الربكتوكوؿ ،يستعاض عن عبارة:
’’كادلادة  2حاء‘‘
بعبارة:
”كادلادتني  2حاء ك 2ياء“

ادلادة  ،2الفقرات ( 8أ) ك( 9أ) ك11
يف الفقرتني ( 8أ) ك 11من ادلادة  2من الربكتوكوؿ ،يستعاض عن عبارة:
’’ادلواد  2ألف إىل  2طاء‘‘
بعبارة:
’’ادلواد  2ألف إىل  2ياء‘‘
تضاؼ الكلمات التالية يف هناية الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة  8من ادلادة  2من الربكتوكوؿ:
’’كجيوز دتديد مثل ىذا االتفاؽ ليشمل التزامات تتعلق باالستهالؾ أك اإلنتاج مبوجب ادلادة  2ياء
شريطة أال يتجاكز إمجايل ادلستويات احملسوبة اجملمعة الستهالؾ أك إنتاج األطراؼ ادلعنية ادلستويات اليت
تتطلبها ادلادة  2ياء‘‘.
يف الفقرة الفرعية (أ) ’ ‘1من الفقرة  9من ادلادة  2من الربكتوكوؿ ،بعد االستخداـ الثاين لكلمة
’’ينبغي؛‘‘
حيذؼ :حرؼ الواك
كيعاد ترقيم الفقرة الفرعية (أ) ’ ‘2من الفقرة  9من ادلادة  2من الربكتوكوؿ لكي تصبح (أ) ’.‘3
كيضاؼ بعد الفقرة الفرعية (أ) ’ ‘1من الفقرة  9من ادلادة  2من الربكتوكوؿ ما يلي ،ليكوف الفقرة
الفرعية (أ) ’:‘2
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”إذا كاف ينبغي إجراء تعديالت على القدرة على إحداث االحًتار العادلي احملددة يف اجملموعة األكىل من
ادلرفق ألف ،كادلرفق جيم ،كادلرفق كاك ،كإف كاف األمر كذلك ،حتديد تلك التعديالت؛ ك‘‘

ادلادة  2ياء
تضاؼ ادلادة التالية بعد ادلادة  2طاء من الربكتوكوؿ:
”ادلادة  2ياء :مركبات الكربوف اذليدركفلورية
 - 1على كل طرؼ أف يضمن بالنسبة لفًتة اإلثين عشر شهران اليت تبدأ يف  1كانوف الثاين/يناير
 ،2119كيف كل فًتة اثين عشر شهران بعد ذلك ،أف ادلستول احملسوب الستهالكو من ادلواد
اخلاضعة للرقابة يف ادلرفق كاك ،ادلعرب عنو مبكافئات ثاين أكسيد الكربوف ،ال يتجاكز النسبة ادلئوية
احملددة ،لكل نطاؽ من السنوات احملددة يف الفقرات الفرعية من (أ) إىل (ق) أدناه ،من ادلتوسط
السنوم للمستويات احملسوبة الستهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق كاك لألعواـ
 2111ك 2112ك ،2113مضافان إليها  15يف ادلائة من ادلستول احملسوب الستهالكو من
ادلواد اخلاضعة للرقابة يف ادلرفق جيم ،اجملموعة األكىل ،على النحو ادلبني يف الفقرة  1من ادلادة 2
كاك ،معربان عنو مبكافئات ثاين أكسيد الكربوف:
(أ)

 2119إىل  91 :2123يف ادلائة

(ب)  2124إىل  61 :2128يف ادلائة
(ج)  2129إىل  31 :2133يف ادلائة
(د)

 2134إىل  21 :2135يف ادلائة

(ق)  2136كما بعده 15 :يف ادلائة
 - 2كبصرؼ النظر عن أحكاـ الفقرة  1من ىذه ادلادة ،قد تقرر األطراؼ أف أحد األطراؼ سيضمن
بالنسبة لفًتة اإلثين عشر شهران اليت تبدأ يف  1كانوف الثاين/يناير  ،2121كيف كل فًتة إثين عشر
شهران بعد ذلك ،أف ادلستول احملسوب الستهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة يف ادلرفق كاك ،ادلعرب
عنو مبكافئات ثاين أكسيد الكربوف ،ال يتجاكز النسبة ادلئوية احملددة ،لكل نطاؽ من السنوات
احملددة يف الفقرات الفرعية من (أ) إىل (ق) أدناه ،من ادلتوسط السنوم للمستويات احملسوبة
الستهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق كاك لألعواـ  2111ك 2112ك،2113
مضافان إليها  25يف ادلائة من ادلستول احملسوب الستهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة يف ادلرفق
جيم ،اجملموعة األكىل ،على النحو ادلبني يف الفقرة  1من ادلادة  2كاك ،معربان عنو مبكافئات ثاين
أكسيد الكربوف:
(أ)

 2121إىل  95 :2124يف ادلائة

(ب)  2125إىل  65 :2128يف ادلائة
(ج)  2129إىل  31 :2133يف ادلائة
(د)

 2134إىل  21 :2135يف ادلائة

(ق)  2136كما بعده 15 :يف ادلائة
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 - 3على كل طرؼ ينتج ادلواد اخلاضعة للرقابة يف ادلرفق كاك ،أف يضمن بالنسبة لفًتة اإلثين عشر
شهران اليت تبدأ يف  1كانوف الثاين/يناير  ،2119كيف كل فًتة اثين عشر شهران بعد ذلك ،أف
ادلستول احملسوب إلنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة يف ادلرفق كاك ،ادلعرب عنو مبكافئات ثاين
أكسيد الكربوف ،ال يتجاكز النسبة ادلئوية احملددة ،لكل نطاؽ من السنوات احملددة يف الفقرات
الفرعية من (أ) إىل (ق) أدناه ،من ادلتوسط السنوم للمستويات احملسوبة إلنتاجو من ادلواد
اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق كاك لألعواـ  2111ك 2112ك ،2113مضافان إليها  15يف
ادلائة من ادلستول احملسوب إلنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة يف ادلرفق جيم ،اجملموعة األكىل،
على النحو ادلبني يف الفقرة  2من ادلادة  2كاك ،معربان عنو مبكافئات ثاين أكسيد الكربوف:
(أ)

 2119إىل  91 :2123يف ادلائة

(ب)  2124إىل  61 :2128يف ادلائة
(ج)  2129إىل  31 :2133يف ادلائة
(د)

 2134إىل  21 :2135يف ادلائة

(ق)  2136كما بعده 15 :يف ادلائة
 - 4كبصرؼ النظر عن أحكاـ الفقرة  3من ىذه ادلادة ،قد تقرر األطراؼ أف أحد األطراؼ ادلنتجة
دلواد خاضعة للرقابة يف ادلرفق كاك سيضمن بالنسبة لفًتة اإلثين عشر شهران اليت تبدأ يف  1كانوف
الثاين/يناير  ،2121كيف كل فًتة اثين عشر شهران بعد ذلك ،أف ادلستول احملسوب إلنتاجو من
ادلواد اخلاضعة للرقابة يف ادلرفق كاك ،ادلعرب عنو مبكافئات ثاين أكسيد الكربوف ،ال يتجاكز النسبة
ادلئوية احملددة ،لكل نطاؽ من السنوات احملددة يف الفقرات الفرعية من (أ) إىل (ق) أدناه ،من
ادلتوسط السنوم للمستويات احملسوبة إلنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق كاك
لألعواـ  2111ك 2112ك ،2113مضافان إليها  25يف ادلائة من ادلستول احملسوب إلنتاجو من
ادلواد اخلاضعة للرقابة يف ادلرفق جيم ،اجملموعة األكىل ،على النحو ادلبني يف الفقرة  2من ادلادة
 2كاك ،معربان عنو مبكافئات ثاين أكسيد الكربوف:
(أ)

 2121إىل  95 :2124يف ادلائة

(ب)  2125إىل  65 :2128يف ادلائة
(ج)  2129إىل  31 :2133يف ادلائة
(د)

 2134إىل  21 :2135يف ادلائة

(ق)  2136كما بعده 15 :يف ادلائة
 - 5تنطبق الفقرات من  1إىل  4من ىذه ادلادة فيما عدا ما تقرره األطراؼ للسماح مبستول اإلنتاج
أك االستهالؾ لتلبية االستخدامات اليت تتفق األطراؼ على أهنا استخدامات معفاة.
 - 6على كل طرؼ يقوـ بتصنيع ادلواد ادلدرجة يف اجملموعة األكىل من ادلرفق جيم أك يف ادلرفق كاك ،أف
يضمن ،بالنسبة لفًتة االثين عشر شهران اليت تبدأ يف  1كانوف الثاين/يناير  ،2121كيف كل فًتة
اثين عشر شهران بعد ذلك ،أف انبعاثاتو من ادلواد ادلدرجة يف اجملموعة الثانية من ادلرفق كاك ادلولدة
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يف كل منشأة إنتاج تقوـ بتصنيع ادلواد ادلدرجة يف اجملموعة األكىل من ادلرفق جيم أك يف ادلرفق كاك،
يتم تدمريىا بالقدر ادلمكن عمليان باستخداـ تكنولوجيا توافق عليها األطراؼ يف نفس فًتة اإلثين
عشر شهران ادلعنية.
 - 7على كل طرؼ أف يضمن أال يتم أم تدمري دلواد اجملموعة الثانية ادلدرجة يف ادلرفق كاك ادلتولدة من
ادلرافق اليت تُنتج مواد اجملموعة األكىل ادلدرجة يف ادلرفق جيم أك ادلرفق كاك إال باستخداـ
التكنولوجيات اليت توافق عليها األطراؼ.

ادلادة 3
بالنص التايل:
يستعاض عن ديباجة ادلادة  3من الربكتوكوؿ
ّ

” - 1ألغراض ادلادة  2كادلواد من  2ألف إىل  2ياء كادلادة  ،5يقوـ كل طرؼ بالنسبة لكل رلموعة
من ادلواد ادلدرجة يف ادلرفق ألف أك ادلرفق باء أك ادلرفق جيم أك ادلرفق ىاء أك ادلرفق كاك ،بتحديد
ادلستويات احملسوبة اخلاصة بو لكل من“:
يستعاض عن الفاصلة ادلنقوطة النهائية يف الفقرة الفرعية (أ) ’ ‘1من ادلادة  3من الربكتوكوؿ بالعبارة
التالية:
” ،إال حسب احملدد خالؼ ذلك يف الفقرة 2؛“
النص التايل يف هناية ادلادة  3من الربكتوكوؿ:
يضاؼ ّ
”؛ ك

(د) انبعاثات مواد اجملموعة الثانية من ادلرفق كاك اليت تنتج يف كل منشأة إنتاج تولد ادلواد ادلدرجة يف
اجملموعة األكىل من ادلرفق جيم أك ادلرفق كاك مبا يف ذلك ،من مجلة أمور ،الكميات اليت تنبعث نتيجة
التسرب من ادلعدات كمنافذ العمليات كأجهزة التدمري ،كلكن باستثناء الكميات احملتجزة من أجل
االستخداـ أك التخزين.
م  - 2عندح ساب مستويانت اإلتاج ك االستهالؾ كالواردات كالصادرات كاالنبعاثات ،مع ربنا عنها
تائفاك مب ثين أاكسيد ركلابوف ،من ريف الد ةرجداد الدوالدفق ككا كوميف املجعةر ىل يف الدكاأل فقيج
فق ألغر دةاء2اض الداي كةرقفلا ررنا من الدادة  2ك ةرقفلا)1د( مندةاالد  ،3على كل طرفؼ أ
يستقلـ داالت ادخدرة علىادإح ث يلداعلاالحتنار ا لتلك ومدة يف املجداد املحوالدعة ىلكاأل منرالد
،فلأ كيف الدرج قفيم كرالدفق كاك‘‘.

ادلادة  ،4الفقرة  ،1سابعان
تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة  1سادسان من ادلادة  4من الربكتوكوؿ:
’’ 1سابعان  -على كل طرؼ أف حيظر ،عند بدء نفاذ ىذه الفقرة ،استرياد ادلواد اخلاضعة للرقابة
ادلدرجة يف ادلرفق كاك من أم دكلة ليست طرفان يف ىذا الربكتوكوؿ‘‘.
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ادلادة  ،4الفقرة  2سابعان
تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة  2سادسان من ادلادة  4من الربكتوكوؿ:
’’ 2سابعان  -على كل طرؼ أف حيظر عند بدء نفاذ ىذه الفقرة ،تصدير ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة
يف ادلرفق كاك إىل أم دكلة ليست طرفان يف ىذا الربكتوكوؿ‘‘.

ادلادة  ،4الفقرات  5ك 6ك7
يف الفقرات  6 ،5ك 7من ادلادة  4من الربكتوكوؿ ،يستعاض عن عبارة:
’’ادلرفقات ألف كباء كجيم كىاء‘‘
مبا يلي:
”ادلرفقات ألف كباء كجيم كىاء ككاك“

ادلادة  ،4الفقرة 8
يف الفقرة  8من ادلادة  4من الربكتوكوؿ ،يستعاض عن عبارة:
’’ادلواد  2ألف إىل  2طاء‘‘
مبا يلي:
’’ادلواد  2ألف إىل  2ياء‘‘

ادلادة  4باء
تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة  2من ادلادة  4باء من الربكتوكوؿ:
’’ 2مكرر -على كل طرؼ أف يقوـ ،حبلوؿ  1كانوف الثاين/يناير  2119أك يف غضوف ثالثة أشهر
من تاريخ بدء نفاذ ىذه الفقرة عليو ،أيهما أبعد ،بوضع كتطبيق نظاـ لًتخيص استرياد كتصدير ادلواد
اخلاضعة للرقابة ،اجلديدة أك ادلستعملة أك ادلعاد تدكيرىا أك ادلستصلحة ادلدرجة يف ادلرفق كاك .كجيوز ألم
طرؼ عامل مبوجب الفقرة  1من ادلادة  5يقرر أنو ال يستطيع إنشاء كتطبيق ذلك النظاـ حبلوؿ
 1كانوف الثاين/يناير  2119أف يؤجل اختاذ تلك اإلجراءات حىت  1كانوف الثاين/يناير ‘‘.2121

ادلادة 5
يف الفقرة  4من ادلادة  5من الربكتوكوؿ ،يستعاض عن عبارة:
’’ 2طاء‘‘
مبا يلي:
’’ 2ياء‘‘
يف الفقرتني  5ك 6من ادلادة  5من الربكتوكوؿ ،يستعاض عن عبارة:
’’ادلادة  2طاء‘‘
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مبا يلي:
’’ادلادتاف  2طاء ك 2ياء“
يف الفقرة  5من ادلادة  5من الربكتوكوؿ ،كقبل عبارة:
” أم من تدابري الرقابة‘‘
يضاؼ احلرؼ:
”ل ػ ػ“
تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة  8ثالثان من ادلادة  5من الربكتوكوؿ:

” 8رابعان
(أ) كل طرؼ عامل مبوجب الفقرة  1من ىذه ادلادة ،رىنان بأية تعديالت تدخل على تدابري الرقابة
الواردة يف ادلادة  2ياء كفقا للفقرة  9من ادلادة  ،2حيق لو تأجيل امتثالو لتدابري الرقابة ادلنصوص عليها
يف الفقرات الفرعية (أ) إىل (ق) من الفقرة  1من ادلادة  2ياء ،كيف الفقرات الفرعية (أ) إىل (ق) من
الفقرة  3من ادلادة  2ياء ،كتعديل تلك التدابري على النحو التايل:
’ 2124 ‘1إىل  111 :2128يف ادلائة
’ 2129 ‘2إىل  91 :2134يف ادلائة
’ 2135 ‘3إىل  71 :2139يف ادلائة
’ 2141 ‘4إىل  51 :2144يف ادلائة
’ 2145 ‘5كما بعده 21 :يف ادلائة
(ب) كبصرؼ النظر عن أحكاـ الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،قد تقرر األطراؼ أف أحد األطراؼ العاملة
مبوجب الفقرة  1من ىذه ادلادة ،كرىنا بأية تعديالت تدخل على تدابري الرقابة الواردة يف ادلادة  2ياء
كفقا للفقرة  9من ادلادة  ،2حيق لو تأجيل امتثالو لتدابري الرقابة ادلنصوص عليها يف الفقرات الفرعية (أ)
إىل (ق) من الفقرة  1من ادلادة  2ياء ،كيف الفقرات الفرعية (أ) إىل (ق) من الفقرة  3من ادلادة 2
ياء ،كتعديل تلك التدابري على النحو التايل:
’ 2128 ‘1إىل  111 :2131يف ادلائة
’ 2132 ‘2إىل  91 :2136يف ادلائة
’ 2137 ‘3إىل  81 :2141يف ادلائة
’ 2142 ‘4إىل  71 :2146يف ادلائة
’ 2147 ‘5كما بعده 15 :يف ادلائة
(ج) كل طرؼ عامل مبوجب الفقرة  1من ىذه ادلادة ،ألغراض حساب خط أساس استهالكو
مبوجب ادلادة  2ياء ،حيق لو استخداـ متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة
ادلدرجة يف ادلرفق كاك لألعواـ  2121ك 2121ك ،2122زائدان مخسة كستني يف ادلائة من خط أساس
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استهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األكىل ،ادلرفق جيم ،على النحو ادلبني يف الفقرة
 8ثالثان من ىذه ادلادة.
(د) كبصرؼ النظر عن أحكاـ الفقرة الفرعية (ج) أعاله ،قد تقرر األطراؼ أف أحد األطراؼ العاملة
مبوجب الفقرة  1من ىذه ادلادة ،حيق لو أف يستخدـ ،ألغراض حساب خط أساس استهالكو مبوجب
ادلادة  2ياء ،متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق كاك
عن السنوات  ،2124ك 2125ك ،2126زائدا مخسة كستني يف ادلائة من خط أساس استهالكو من
ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األكىل ،ادلرفق جيم ،على النحو ادلبني يف الفقرة  8ثالثان من
ىذه ادلادة.
(ق) كل طرؼ عامل مبوجب الفقرة  1من ىذه ادلادة كينتج ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق
كاك ،حيق لو أف يستخدـ ،ألغراض حساب خط أساس إنتاجو مبوجب ادلادة  2ياء ،متوسط
ادلستويات احملسوبة إلنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق كاك لألعواـ  2121ك2121
ك ،2122زائدان مخسة كستني يف ادلائة من خط أساس إنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف
اجملموعة األكىل ،ادلرفق جيم ،على النحو ادلبني يف الفقرة  8ثالثان من ىذه ادلادة.
(ك) كبصرؼ النظر عن أحكاـ الفقرة الفرعية (ق) أعاله ،قد تقرر األطراؼ أف طرفان من األطراؼ
العاملة مبوجب الفقرة  1من ىذه ادلادة كينتج ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق كاك ،حيق لو أف
يستخدـ ،ألغراض حساب خط أساس إنتاجو مبوجب ادلادة  2ياء ،متوسط ادلستويات احملسوبة
إلنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق كاك لألعواـ  2124ك 2125ك ،2126زائدان
مخسة كستني يف ادلائة من خط أساس إنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األكىل،
ادلرفق جيم ،على النحو ادلبني يف الفقرة  8ثالثان من ىذه ادلادة.
(ز) تنطبق الفقرات الفرعية (أ) إىل (ك) من ىذه الفقرة على ادلستويات احملسوبة لإلنتاج كاالستهالؾ
إال يف احلدكد اليت ينطبق ضمنها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية استنادان إىل معايري تقررىا
األطراؼ‘‘.

ادلادة 6
يف ادلادة  6من الربكتوكوؿ ،يستعاض عن عبارة:
’’ادلواد  2ألف إىل  2طاء‘‘
مبا يلي:
’’ادلواد  2ألف إىل  2ياء‘‘

ادلادة  ،7الفقرات  2ك 3ك 3ثالثان
يضاؼ السطر التايل بعد السطر الذم ينص على ’’ -يف ادلرفق ىاء ،عن سنة  ‘‘،1991يف الفقرة 2
من ادلادة  7من الربكتوكوؿ:
 يف ادلرفق كاك ،عن السنوات من  2111إىل  ،2113باستثناء أف األطراؼ العاملة مبوجب الفقرة 1من ادلادة  5تقدـ ىذه البيانات عن السنوات من  2121إىل  ،2122أما بالنسبة لألطراؼ العاملة
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مبوجب الفقرة  1من ادلادة  5كاليت تنطبق عليها الفقرات الفرعية (د) إىل (كاك) من الفقرة  8رابعان من
ادلادة  5فتقدـ ىذه البيانات عن السنوات  2124إىل 2126؛“
يف الفقرتني  2ك 3من ادلادة  7من الربكتوكوؿ ،يستعاض عن عبارة:
’’جيم كىاء‘‘
مبا يلي:
’’جيم ،كىاء ،ككاك“
تضاؼ الفقرة التالية للمادة  7من الربكتوكوؿ بعد الفقرة  3مكرر:
” 3ثالثان :على كل طرؼ أف يقدـ إىل األمانة بيانات إحصائية عن انبعاثاتو السنوية لكل منشأة من
ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة الثانية من ادلرفق كاك ،كذلك كفقان للفقرة ( 1د) من ادلادة  3من
الربكتوكوؿ“.

ادلادة  ،7الفقرة 4
يف الفقرة  4من ادلادة  ،7كبعد العبارتني:
”بالبيانات اإلحصائية عن“ ك ”بيانات عن“
تضاؼ عبارة:
”اإلنتاج ك“

ادلادة  ،11الفقرة 1
يف الفقرة  1من ادلادة  11من الربكتوكوؿ ،يستعاض عن عبارة:
’’كادلادة  2طاء‘‘
بعبارة:
”كادلادتني  2طاء ك 2ياء“
النص التايل يف هناية الفقرة  1من ادلادة  11من الربكتوكوؿ:
درج ّ
يُ َ

”إذا اختار أحد األطراؼ العاملة مبوجب الفقرة  1من ادلادة  5أف يستفيد من دتويل من أم آلية مالية
أخرل ميكن أف ينتج عنو الوفاء بأم جزء من التكاليف اإلضافية ادلتفق عليها ،فإف ذلك اجلزء ال يُس ّدد
من اآللية ادلالية ادلنشأة مبوجب ادلادة  11من ىذا الربكتوكوؿ“.

ادلادة 17
يف ادلادة  17من الربكتوكوؿ يستعاض عن عبارة:
”ادلواد من  2ألف إىل  2طاء“
بعبارة:
”ادلواد من  2ألف إىل  2ياء“
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ادلرفق ألف

حيل اجلدكؿ التايل زلل اجلدكؿ اخلاص باجملموعة األكىل من ادلرفق ألف للربكتوكوؿ:
المجموعة

المادة

قدرات استنفاد
األوزون*

القدرة على إحداث االحترار العالمي
في  111عام

اجملموعة األكىل
CFCl3

)(CFC-11

1,1

4 751

CF2Cl2

)(CFC-12

1,1

11 911

C2F3Cl3

)(CFC-113

1,8

6 131

C2F4Cl2

)(CFC-114

1,1

11 111

C2F5Cl

)(CFC-115

1,6

7 371

ادلرفق جيم كادلرفق كاك

حيل اجلدكؿ التايل زلل اجلدكؿ اخلاص باجملموعة األكىل يف ادلرفق جيم من الربكتوكوؿ
المجموعة

اجملموعة األكىل

CHFCl2
CHF2Cl
CH2FCl
C2HFCl4
C2HF2Cl3
C2HF3Cl2
CHCl2CF3
C2HF4Cl
CHFClCF3
C2H2FCl3
C2H2F2Cl2
C2H2F3Cl
C2H3FCl2
CH3CFCl2
C2H3F2Cl
CH3CF2Cl
C2H4FCl
C3HFCl6
C3HF2Cl5
C3HF3Cl4
C3HF4Cl3
C3HF5Cl2
CF3CF2CHCl2
CF2ClCF2CHClF
C3HF6Cl
C3H2FCl5
C3H2F2Cl4
C3H2F3Cl3
C3H2F4Cl2
C3H2F5Cl
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المادة
**)(HCFC-21
**)(HCFC-22
)(HCFC-31
)(HCFC-121
)(HCFC-122
)(HCFC-123
**)(HCFC-123
)(HCFC-124
**)(HCFC-124
)(HCFC-131
)(HCFC-132
)(HCFC-133
)(HCFC-141
**)(HCFC-141b
)(HCFC-142
**)(HCFC-142b
)(HCFC-151
)(HCFC-221
)(HCFC-222
)(HCFC-223
)(HCFC-224
)(HCFC-225
**)(HCFC-225ca
**)(HCFC-225cb
)(HCFC-226
)(HCFC-231
)(HCFC-232
)(HCFC-233
)(HCFC-234
)(HCFC-235

عدد
اآليسومرات
1
1
1
2
3
3
–
2
–
3
4
3
3
–
3
–
2
5
9
12
12
9
–
–
5
9
16
11
16
9

القدرة على
استنفاد األوزون*
1,14
1,155
1,12
1,14-1,11
1,18-1,12
1,16-1,12
1,12
1,14-1,12
1,122
1,15-1,117
1,15-1,118
1,16-1,12
1,17-1,115
1,11
1,17-1,118
1,165
1,115-1,113
1,17-1,115
1,19-1,11
1,18-1,11
1,19-1,11
1,17-1,12
1,125
1,133
1,11-1,12
1,19-1,15
1,11-1,118
1,23-1,117
1,28-1,11
1,52-1,13

القدرة على إحداث
االحترار العالمي في
111عام ***
151
1811

77
619

725
2311

122
595

المجموعة

*

عدد
اآليسومرات

المادة

القدرة على
استنفاد األوزون*

القدرة على إحداث
االحترار العالمي في
111عام ***

1,19-1,114
12
)(HCFC-241
C3H3FCl4
1,13-1,115
11
)(HCFC-242
C3H3F2Cl3
1,12-1,117
11
)(HCFC-243
C3H3F3Cl2
1,14-1,119
12
)(HCFC-244
C3H3F4Cl
1,11-1,111
12
)(HCFC-251
C3H4FCl3
1,14-1,115
16
)(HCFC-252
C3H4F2Cl2
1,13-1,113
12
)(HCFC-253
C3H4F3Cl
1,12-1,112
9
)(HCFC-261
C3H5FCl2
1,12-1,112
9
)(HCFC-262
C3H5F2Cl
1,13-1,111
5
)(HCFC-271
C3H6FCl
عند اإلشارة إىل مدل قدرات استنفاد األكزكف تستخدـ أعلى قيمة يف ذلك ادلدل لتحقيق أغراض ىذا الربكتوكوؿ ،ترد قدرات
استنفاد األكزكف كقيمة كاحدة حيث مت حتديدىا بناء على احلسابات القائمة على قياسات ادلختربات ،أما القدرات الواردة باعتبارىا
مدل فهي قائمة على تقديرات ،كمن مث فهي تتميز بعدـ تيقن أكرب كيتعلق ادلدل مبجموعة ايسومورية ،كالقيمة العليا ىي تقدير
القدرة على استنفاد األكزكف لاليسومور ذم القدرة ادلنخفضة على استنفاد األكزكف.

** حتدد أكثر ادلواد الصاحلة جتاريان على أف تدرج مقابلها قيم القدرة على استنفاد األكزكف كيما تستخدـ ألغراض ىذا الربكتوكوؿ.
*** يف حالة ادلواد اليت مل حتدد قدرهتا على إحداث االحًتار العادلي تُطبق قيمة افًتاضية قدرىا صفر ،كذلك إىل حني إدراج قيمة للقدرة
على إحداث االحًتار العادلي عن طريق اإلجراء ادلتوخى يف الفقرة ( 9أ) ’ ‘2من ادلادة .2

يُضاؼ ادلرفق التايل إىل الربكتوكوؿ بعد ادلرفق ىاء:

ادلرفق كاك :ادلواد اخلاضعة للرقابة
اجملموعة األكىل

المادة

المجموعة
CHF2CHF2

HFC-134

CH2FCF3

HFC-134a

CH2FCHF2

HFC-143

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

CF3CH2CF2CH3

HFC-365 mfc

CF3CHFCF3

HFC-227ea

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

CF3CH2CF3

HFC-236fa

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10 mee

CH2F2

HFC-32

CHF2CF3

HFC-125

CH3CF3

HFC-143a

CH3F

HFC-41

CH2FCH2F

HFC-152

CH3CHF2

HFC-152a

اجملموعة الثانية
CHF3

HFC-23

قدرات إحداث االحترار العالمي في  111عام
1 111
1 431
353
1 131
794
3 221
1 341
1 371
9 811
693
1 641
675
3511
4471
92
53
124
14 811
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المادة الثانية :العالقة بتعديل عام 1111
ال جيوز ألم دكلة أك منظمة إقليمية للتكامل االقتصادم أف تودع أم صك للتصديق أك القبوؿ أك ادلوافقة أك االنضماـ ذلذا
التعديل ما مل تكن قد قامت من قبل أك يف ذات الوقت بإيداع مثل ذلك الصك للتعديل الذم مت اعتماده يف االجتماع
احلادم عشر لألطراؼ يف بيجني ،يف  3كانوف األكؿ/ديسمرب .1999
المادة الثالثة :العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها
ال يقصد من ىذا التعديل أف يفضي إىل استثناء مركبات الكربوف اذليدركفلورية من نطاؽ االلتزامات الواردة يف ادلادتني 4
ك 12من اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغري ادلناخ أك يف ادلواد  2ك 5ك 7ك 11من بركتوكوؿ كيوتو التابع لالتفاقية.
المادة الرابعة :بدء النفاذ
 - 1باستثناء ما أشري إليو يف الفقرة  2أدناه ،يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف  1كانوف الثاين/يناير  ،2119شريطة أف يتم
إيداع عشرين صكان على األقل من صكوؾ التصديق أك القبوؿ أك ادلوافقة على التعديل من جانب الدكؿ أك ادلنظمات
اإلقليمية للتكامل االقتصادم األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األكزكف .كيف حالة عدـ استيفاء
ىذا الشرط يف ذلك التاريخ ،يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف اليوـ التسعني التايل للتاريخ الذم يتم فيو استيفاء ذلك الشرط.
 - 2تدخل التغيريات على ادلادة  4من الربكتوكوؿ ،مراقبة ادلبادالت التجارية مع غري األطراؼ ،كالواردة يف ادلادة األكىل
من ىذا التعديل حيِّز النفاذ يف  1كانوف الثاين/يناير  ،2133شريطة أف يتم إيداع سبعني صكان على األقل من صكوؾ
التصديق أك القبوؿ أك ادلوافقة على التعديل من جانب الدكؿ أك ادلنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادم األطراؼ يف
بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األكزكف .كيف حالة عدـ استيفاء ىذا الشرط يف ذلك التاريخ ،يبدأ نفاذ ىذا
التعديل يف اليوـ التسعني التايل للتاريخ الذم يتم فيو استيفاء ذلك الشرط.
 - 3ألغراض الفقرتني  1ك ،2فإف أم صك من ىذا القبيل تودعو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادم ال حيسب إضافة
للصكوؾ اليت تودعها الدكؿ األعضاء يف ىذه ادلنظمة.
 - 4كعقب بدء نفاذ ىذا التعديل ،على النحو ادلنصوص عليو يف الفقرتني  1ك ،2يبدأ نفاذ التعديل على أم طرؼ
آخر يف الربكتوكوؿ يف اليوـ التسعني التايل للتاريخ الذم يودع فيو صكو للتصديق أك القبوؿ أك ادلوافقة.
المادة الخامسة :التطبيق المؤقت
جيوز ألم طرؼ من األطراؼ ،يف أم كقت يسبق دخوؿ ىذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لو ،أف يعلن أنو سيطبق بشكل
مؤقت أم تدبري من تدابري الرقابة الواردة يف ادلادة  2ياء ،كما يقابلها من التزامات اإلبالغ يف ادلادة  ،7كذلك إىل حني
دخوؿ التعديل حيز النفاذ.
___________
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