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االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠٠٩ نوفمرب/ين الثاينتشر ٨ - ٤  مصر،،ببورت غال

 *من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي) أ (٦البند 
املواد ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العاملي 

التعديل ): ٢٠/٨املقرر (البديلة للمواد املستنفدة لألوزون 
  املقترح على بروتوكول مونتريال

  * من جدول األعمال املؤقت للجزء رفيع املستوى١٠البند 
اعتماد مقررات االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف 

  بروتوكول مونتريال

  مونتريالمشاريع مقررات وتعديالت مقترحة على بروتوكول 

  إضافة
  مذكرة من األمانة

عمم األمانة يف مرفق هذه املذكرة  من اتفاقية فيينا، ت٩ من املادة ٢عمالً بأحكام الفقرة   - ١
تكملة ملقترح تعديل مقترحاً مشتركاً من كندا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية دف أن يكون 

ويرد هذا املقترح األخري يف الفرع باء من . ريشيوسأن قدمته والية ميكرونيزيا املوحدة وموسبق 
  .ويتضمن املرفق أيضاً نقاط موجزة للتعديل املقترح. UNEP/OzL.PrO.21/3الفصل الثاين من الوثيقة 

٢ -  ا الواردة ومل حترر رمسياً بواسطة األمانةوتعمم حمتويات املرفق بصور.  
                                                        

*  UNEP/OzL.PrO.21/1. 
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  املرفق
الكربون اهليدرو فلورية املقدم إىل بروتوكول اقتراح بشأن مركبات : النقاط املوجزة

  مونتريال من أمريكا الشمالية

يعترب مقترح أمريكا الشمالية توضيحاً أو تكملة للمقترح املقدم من موريشيوس وميكرونيزيا   - ١
مايو املوعد / أيار٤ تقدميه قبل  الربوتوكول يف هذا العام وقد متيخضع رمسياً للدراسة مبوجبسالذي 

  :وفيما يلي العناصر الرئيسية لذلك املقترح.  لتقدمي التعديالت احملددائيالنه
 من مركبات الكربون اهليدرو فلورية احملددة باعتبارها تشكل ٢٠يورد املقترح   )أ(

  ؛)فلورية نات اهليدرويلفومبا يف ذلك مادتان يشار إليهما أحياناً باأل(املرفق واو اجلديد يف الربوتوكول 
دم وجود بدائل جلميع تطبيقات مركبات الكربون اهليدرو فلورية وبذلك يقر بع  )ب(

   آلية التخلص التدرجيي التام؛بدالً من املقترح آلية للتقليل التدرجيي يستخدم
بشأن التقليل التدرجيي ) ٥البلدان غري العاملة باملادة (يضع أحكاماً للبلدان املتقدمة   )ج(

  :يلي ما تتضمنمن إنتاجها واستهالكها 
استخدام خط األساس ملتوسط اإلنتاج واالستهالك السنويني ملركبات   ‘١’

الكربون اهليدرو كلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدرو فلورية يف 
  ؛٢٠٠٦ – ٢٠٠٤السنوات 

  ؛٢٠١٣الشروع يف التقليل التدرجيي يف عام   ‘٢’
خلط األساس يف  يف املائة ١٥ قدره للتقليل التدرجيي حتديد مستوى ائي  ‘٣’

  .٢٠٣٣عام 
للتقليل التدرجيي من إنتاجها ) ٥البلدان العاملة باملادة ( للبلدان النامية اًيضع أحكام  )د(

  :واستهالكها وذلك مبا يلي
 ملركبات توسط اإلنتاج واالستهالك السنوياستخدام خط أساس مل  ‘١’

ية للفترة الكربون اهليدرو كلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدرو فلور
  ؛٢٠٠٦ – ٢٠٠٤

  ؛٢٠١٦الشروع يف التقليل التدرجيي يف عام   ‘٢’
ط األساس يف خل يف املائة ١٥ قدره للتقليل التدرجيي حتديد مستوى ائي  ‘٣’

  .٢٠٤٣عام 
تشمل مراحل التقليل التدرجيي لكل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية خطوات   )ه(

  طوة الوسطية النهائية؛انتقالية بني مرحلة الشروع واخل
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بون اهليدرو فلورية على إحداث مركبات الكرمقياس يستخدم قدرات استحداث   )و(
  املمارسة النموذجية لربوتوكول مونتريال يف األخذ بدالت استنفاد األوزون؛دالً من حترار العاملي باال

كبات الكربون يتضمن أحكاماً للحد بشكل صارم من انبعاثات املنتجات الثانوية ملر  )ز(
مثل مركبات ( إنتاج مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية  عن الناجتة٢٣ –اهليدرو فلورية 

  ؛)٢٢ –الكربون اهليدرو كلورية فلورية 
 الكربون اهليدرو فلورية  رخص لصادرات وواردات مركباتيقضي بإدخال نظام  )ح(

  ف؛راً على الواردات والصادرات إىل غري األطراويفرض حظ
وأخرياً يقضي باإلبالغ عن إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدرو فلورية، فضالً   )ط(

  .٢٣ –عن انبعاثات املنتجات الثانوية ملركبات الكربون اهليدرو فلورية 
  :تغري املناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن العالقة مع   - ٢

مقرراً يتصل استصدار ل مونتريال، ويتوخى املقترح إجراء تعديل على بروتوكو  )أ(
  تغري املناخ للتأكيد على اتباع ج بروتوكول مونتريال؛اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  منبذلك 

تغري اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ال يتضمن املقترح أي تغيريات يف أحكام   )ب(
  بون اهليدرو فلورية؛بروتوكول كيوتو، اليت حتكم مركبات الكر/املناخ

تكون التزامات بروتوكول مونتريال متوافقة مع، وإضافة إىل االلتزامات الصادرة عن   )ج(
ولألطراف أن تتبع التزامات . بروتوكول كيوتو/تغري املناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري بروتوكول مونتريال كوسيلة للوفاء ببعض التزاماا مبوجب اتفاقية األ
  .املناخ فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدرو فلورية

  لتقليل التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو فلوريةنص مقترح ل
  ] لصيغة الديباجةيترك فراغ[

  التعديل: ١املادة 
  ٤، الفقرة ١املادة   –ألف 

  :عبارة ن يستعاض ع من الربوتوكول، ١ من املادة ٤يف الفقرة 
  ‘‘املرفق جيم أو املرفق هاء’’  

  :بعبارة
  ‘‘املرفق جيم، أو املرفق هاء، أو املرفق واو’’  
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  ٥، الفقرة ٢املادة   -باء 
  :عبارةيستعاض عن  من الربوتوكول، ٢ من املادة ٥يف الفقرة 
  ‘‘ حاء٢واملادة ’’  

  :يستعاض عنها بعبارة
  ‘‘ ياء٢ حاء و٢املادتان ’’  

   ثالثا٥ً، الفقرة ٢املادة   -جيم 
  : من الربوتوكول٢ مكرر من املادة ٥تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

 أو أكثر من  واحدة، لفترة٥ من املادة ١جيوز ألي طرف غري عامل مبوجب الفقرة   -  ثالثا٥ً ’’
 املادة فترات الرقابة، أن ينقل إىل طرف آخر مماثل أي جزء من املستوى احملسوب الستهالكه احملدد يف

 ياء، شريطة أال يتجاوز املستوى احملسوب الستهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق واو لدى ٢
] ٢٠٠٨[ للفرد يف عام مغراكيلو] ٠,٢٥[الطرف الذي ينقل اجلزء من مستوى استهالكه احملسوب 

د االستهالك املنصوص وأال يتجاوز إمجايل املستويات احملسوبة امعة الستهالك األطراف املعنية حدو
وعلى كل طرف من األطراف املعنية أن خيطر األمانة ذا النقل لالستهالك، مبيناً .  ياء٢عليها يف املادة 

  ‘‘.شروط ذلك النقل والفترة اليت ينفذ فيها
  ١١و) أ (٨، الفقرتان ٢املادة   -دال 

  :ارة عب يستعاض عن من الربوتوكول،٢ من املادة ١١و) أ (٨يف الفقرتني 
  ‘‘ طاء٢ألف إىل  ٢املواد ’’  

  :بعبارة
  ‘‘ ياء٢ ألف إىل ٢املواد ’’  

  ٩، الفقرة ٢املادة   -هاء 
 من الربوتوكول إىل اية الفقرة ٢من املادة ‘ ١’) أ (٩ الفقرة الفرعية ةيف اي‘‘ و’’ينقل احلرف 

  .‘٢’) أ (٩الفرعية 
  :لربوتوكول من ا٢ادة من امل‘ ٢’) أ( ٩تضاف الفقرة الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية 

النظر يف احلاجة إلجراء تعديالت على قدرات إحداث االحترار العاملي احملددة يف   ‘٣’’’
  ‘‘ كذلك، حتديد تلك التعديالت؛تاملرفقني جيم وواو، وإن كان

عند اختاذ ’’ من الربوتوكول، تضاف الصياغة التالية مباشرة بعد عبارة ٢من املادة ) ج (٩يف الفقرة 
  :‘‘هذه القرارات
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  :‘‘‘٢’و‘ ١’) أ (٩مبوجب الفقرتني الفرعيتني ’’  
  : من الربوتوكول مبا يلي٢من املادة ) ج (٩ويستعاض عن الفاصلة املنقوطة يف الفقرة 

، تتخذ األطراف قراراا ‘٣’) أ (٩ولدى اختاذ تلك القرارات مبوجب الفقرة الفرعية . ’’  
  ‘‘بتوافق اآلراء فقط؛

   ياء٢املادة   -او و
  :لربوتوكول طاء من ا٢ملادة التالية بعد املادة تضاف ا

  مركبات الكربون اهليدرو فلورية:  ياء٢املادة 

يناير / كانون الثاين١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ١
السنوي املستوى احملسوب الستهالكه  أال يزيد، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، ]٢٠١٣[

 يف املائة من متوسط املستويات ]تسعني[ ، عنة للرقابة املدرجة يف املرفق واومن املواد اخلاضع
 من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام احملسوبة الستهالكه يف 

وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة . وىل من املرفق جيماملواد املدرجة يف اموعة األزائداً املرفق واو 
  السنوي املستوى احملسوب إلنتاجهأال يزيد ،أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفترة

 من املواد ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام  من املواد عن متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف
غري أنه، من أجل سد . واد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيماملزائداً املدرجة يف املرفق واو 

، جيوز أن يتجاوز ٥ من املادة ١االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من املتوسط السنوي احملسوب 

املواد املدرجة زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[  األعوامإلنتاجه يف
  .يف اموعة األوىل من املرفق جيم

يناير / كانون الثاين١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٢
  السنويى احملسوب الستهالكه املستوأال يزيد، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، ]٢٠١٧[

 يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة ]مثانني[ ، عنة للرقابة املدرجة يف املرفق واومن املواد اخلاضع
املواد زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[  األعوامالستهالكه يف

لى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد وع. املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم
 يف املائة ]مثانني[ املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد عن ، أال يزيدأن يضمن، بالنسبة لنفس الفترة

 من املواد اخلاضعة ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام  من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف
غري أنه، من . املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيمزائداً  للرقابة املدرجة يف املرفق واو

، جيوز أن ٥ من املادة ١أجل سد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات 
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املواد زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[  األعوامه يفاحملسوبة إلنتاج
  .املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم

يناير / كانون الثاين١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٣
  السنوي املستوى احملسوب الستهالكه يزيدال، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أ]٢٠٢٠[

 يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة ]سبعني[ من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن
املواد زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[  األعوامالستهالكه يف

وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد . فق جيماملدرجة يف اموعة األوىل من املر
 ]سبعني[ من املواد عن  السنوي املستوى احملسوب إلنتاجه، أال يزيدأن يضمن، بالنسبة لنفس الفترة

 من املواد ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام   يفالستهالكهيف املائة من متوسط املستويات احملسوبة 
غري أنه، من أجل سد . املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيمزائداً او املدرجة يف املرفق و

، جيوز أن يتجاوز ٥ من املادة ١االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة 

املواد املدرجة زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ األعوام اجه يفإلنت
  .يف اموعة األوىل من املرفق جيم

يناير / كانون الثاين١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٤
  السنوي املستوى احملسوب الستهالكهال يزيدأ، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، ]٢٠٢٥[

 يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة ]مخسني[ من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن
املواد زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام الستهالكه يف 

 وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد. رفق جيماملدرجة يف اموعة األوىل من امل
 ]مخسني[عن من املواد  السنوي املستوى احملسوب إلنتاجه أال يزيد ،أن يضمن، بالنسبة لنفس الفترة

 من املواد ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ األعوام  يفالستهالكهيف املائة من متوسط املستويات احملسوبة 
غري أنه، من أجل سد . املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيمزائداً  واو املدرجة يف املرفق

، جيوز أن يتجاوز ٥ من املادة ١االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة 

املواد املدرجة زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام نتاجه يف إل
  .يف اموعة األوىل من املرفق جيم

يناير / كانون الثاين١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٥
  السنوي املستوى احملسوب الستهالكه أال يزيد فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك،، ويف كل]٢٠٢٩[

 يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة ]ثالثني[ من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن
املواد زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام الستهالكه يف 

وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد .  املرفق جيماملدرجة يف اموعة األوىل من
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 يف املائة من ]ثالثني[ عن  السنوي املستوى احملسوب إلنتاجهفترة أال يزيدأن يضمن، بالنسبة لنفس ال
 من املواد املدرجة يف ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ األعوام متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف

غري أنه، من أجل سد االحتياجات . املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيمزائداً املرفق واو 
، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه ٥ من املادة ١احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

األعوام  يف احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه
املواد املدرجة يف اموعة األوىل زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[

  .من املرفق جيم

يناير / كانون الثاين١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٦
السنوي  املستوى احملسوب الستهالكه يزيدال ، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أ]٢٠٣٣[

 يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة ]مخسة عشرة[ من املواد املدرجة يف املرفق واو عن
املواد زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ األعوام الستهالكه يف

كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد وعلى . املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم
مخسة [ من املواد عن  السنوي املستوى احملسوب إلنتاجه، أال يزيدأن يضمن، بالنسبة لنفس الفترة

 ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام   يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف]عشرة
املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق زائداً ملرفق واو من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ا

 من املادة ١غري أنه، من أجل سد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة . جيم
، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط ٥

 من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[  األعوامبة إلنتاجه يفاملستويات احملسو
  .املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيمزائداً 

يناير / كانون الثاين١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٧
 من السنوي املستوى احملسوب إلنتاجه لك، أال يزيد فترة إثين عشر شهراً بعد ذ، ويف كل٢٠١٣

املواد املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق واو املولدة من منتجات ثانوية من صناعة مواد اموعة 
 يف املائة باستثناء انبعاثات مواد اموعة الثانية من املرفق واو اًاألوىل من املرفق جيم، ال يتجاوز صفر

 املرافق اليت تصنع مواد اموعة األوىل من املرفق جيم، وانبعاثات مواد اموعة الثانية من الناجتة عن
 من مواد اموعة ] طن متري سنويا٢,١٤ً أكثر من[املرفق واو الناجتة عن املرافق اليت تقوم بتدمري 

اموعة األوىل من املرفق  من جمموع مواد ]يف املائة ٠,١[الثانية من املرفق واو اليت جيب أال تتجاوز 
غراض هذه وأل. مواد ثانويةجيم املصنعة يف عمليات إنتاج مواد اموعة الثانية من املرفق واو ك

فإن املستوى احملسوب من  ،٥ من املادة ١، وبغض النظر عن تعريف اإلنتاج الوارد يف الفقرة الفقرة
تشمل الكميات اليت دمرت يف املوقع  تجات ثانويةإنتاج مواد اموعة الثانية من املرفق املولدة كمن

  .ويف مرفق آخر
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على كل طرف أن يضمن أال يتم أي تدمري ملواد اموعة الثانية املدرجة يف املرفق واو الناجتة   - ٨
من املرافق اليت تنتج مواد اموعة األوىل املدرجة يف املرفق جيم إال باستخدام التكنولوجيات اليت توافق 

  .ها األطرافعلي

  ٣املادة   -زاي 
  : من الربوتوكول، عبارة٣يف ديباجة املادة 

  ‘‘ طاء٢ ألف إىل ٢’’
  :يستعاض عنها مبا يلي

  ‘‘ ياء٢ ألف إىل ٢’’
  : عبارة، من الربوتوكول٣ويف ديباجة املادة 

  ‘‘املرفق جيم أو املرفق هاء’’
  :يستعاض عنها مبا يلي

  ‘‘ق واواملرفق جيم أو املرفق هاء أو املرف’’
  : من الربوتوكول مبا يلي٣من املادة ‘ ١’) أ(يستعاض عن الفاصلة املنقوطة األخرية يف الفقرة الفرعية 

  ‘‘، أو بقدرة االحترار العاملي احملددة بالنسبة هلا يف املرفق واو؛’’
ة منقوطة  من الربوتوكول بفاصل٣من املادة ) ج(يستعاض عن النقطة املوجودة يف اية الفقرة الفرعية 

 من الربوتوكول إىل اية الفقرة ٣من املادة ) ب( املوجود يف اية الفقرة الفرعية ‘‘و’’وينقل احلرف 
  ).ج(الفرعية 

  : من الربوتوكول٣وتضاف الفقرة التالية يف اية املادة 
اد إىل املرافق اليت انبعاثات مواد اموعة الثانية من املرفق واو وذلك جبمع االنبعاثات من هذه املو) د(’’

] ١,٦٩] [٢,١٤[أكثر من [تنتج مواد اموعة األوىل من املرفق جيم، أو من املرافق اليت تقوم بتدمري 
وبالنسبة للمرافق اليت تنتج مواد . مواد اموعة الثانية من املرفق واو يف كل سنة] متري منطن 

ي كمية مواد اموعة الثانية من املرفق واو املولدة اموعة األوىل من املرفق جيم، فإن االنبعاثات تساو
يف املرفق مبا يف ذلك الكميات اليت تنبعث نتيجة التسرب من املعدات والعمليات واملؤكسدات احلرارية 

استثناء الكميات اليت دمرت يف املوقع أو خزنت يف املوقع أو رحلت إىل خارج املوقع لبيعها أو رحلت ب
  ‘‘ .لتدمريإىل خارج املوقع ل

   سابعا١ً، الفقرة ٤املادة   -حاء 
  : من الربوتوكول٤ سادساً من املادة ١تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 



UNEP/OzL.Pro.21/3/Add.1 

9 

على كل طرف أن حيظر، يف غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استرياد  - سابعاً ١’’
  ‘‘. طرف يف هذا الربوتوكولاملادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو من أي دولة غري

   سابعا٢ً، الفقرة ٤املادة   -طاء 
  : من الربوتوكول٤ سادساً من املادة ٢تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

على كل طرف أن حيظر يف غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير املادة  -  سابعا٢ً’’
  ‘‘. دولة غري طرف يف هذا الربوتوكولاخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو إىل أي

  ٧و٦، ٥، الفقرات ٤املادة   -ياء 
  : من الربوتوكول، عبارة٤ املادة ٧ و٦، ٥يف الفقرات 
  ‘‘املرفقات ألف وباء وجيم وهاء’’

  :يستعاض عنها مبا يلي
  ‘‘املرفقات ألف وباء وجيم وهاء وواو’’

  ٨ الفقرة ٤املادة   -كاف 
  : الربوتوكول، عبارة من٤ن املادة  م٨يف الفقرة 

  ‘‘ طاء٢ ألف إىل ٢املواد ’’
  :يستعاض عنها مبا يلي

  ‘‘ ياء٢ ألف إىل ٢املواد ’’

   باء٤املادة   -الم 
  : من الربوتوكول باء٤ من املادة ٢تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

شهر من  أو يف غضون ثالثة أ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١ على كل طرف أن يقوم، يف -  مكرر٢’’
تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة عليه، أيهما أبعد بوضع وتطبيق نظام لترخيص استرياد وتصدير املواد 

وجيوز ألي . اخلاضعة للرقابة اجلديدة أو املستعملة أو املعاد تدويرها أو املستصلحة املدرجة يف املرفق واو
  ء وتطبيق ذلك النظام بتاريخ  يقرر أنه ال يستطيع إنشا٥ من املادة ١طرف عامل مبوجب الفقرة 

  ‘‘.٢٠١٥يناير / كانون الثاين١ أن يؤجل اختاذ تلك اإلجراءات حىت ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١
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  ٤، الفقرة ٥املادة   -ميم 
  : من الربوتوكول، عبارة٥ من املادة ٤يف الفقرة 

  ‘‘ طاء٢ ألف إىل ٢املواد ’’
  :يستعاض عنها مبا يلي

  ‘‘اء ي٢ ألف إىل ٢املواد ’’

  ٦ و٥، الفقرتان ٥املادة   -نون 
  : من الربوتوكول، عبارة٥ من املادة ٦ و٥يف الفقرتني 
  ‘‘ طاء٢املادة ’’

  :يستعاض عنها مبا يلي
  ‘‘ ياء٢ طاء و٢املادتان ’’

   رابعا٨ً الفقرة ٥املادة   -سني 
  : من الربوتوكول٥ ثالثاً من املادة ٨تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

 من هذه املادة، ومن أجل تلبية احتياجاته احمللية ١ حيق لكل طرف عامل مبوجب الفقرة - اً رابع٨’’
 ياء ملدة ٢ من املادة ٣ و٢و١األساسية، أن يؤجل امتثاله لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الفقرات 

املنصوص عليها  سنوات و ياء ملدة ستة٢ من املادة ٥ و٤ نيت سنوات، واملنصوص عليها يف الفقرثالثة
 ياء ملدة عشرة سنوات، وذلك رهناً بأي تعديالت تدخل على تدابري الرقابة ٢ من املادة ٦ يف الفقرة

  ‘‘).٩ (٢ ياء وفقاً للمادة ٢املنصوص عليها يف املادة 

  ٦املادة   -عني 
  : من الربوتوكول، عبارة٦يف املادة 

  ‘‘ طاء٢ ألف إىل ٢املواد ’’
  :يستعاض عنها مبا يلي

  ‘‘ ياء٢ ألف إىل ٢املواد ’’

   ثالثا٣ً و٣ و٢، الفقرات ٧املادة   -فاء 
 من ٢ يف الفقرة ‘‘،١٩٩١ يف املرفق هاء، عن سنة -’’يضاف السطر التايل بعد السطر الذي ينص على

  : من الربوتوكول٧املادة 
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  ‘‘،٢٠٠٦ و٢٠٠٥، و٢٠٠٤ يف املرفق واو عن السنوات -’’
  : من الربوتوكول، عبارة٧ من املادة ٣ و٢ يف الفقرتني
  ‘‘جيم وهاء’’

  :يستعاض عنها مبا يلي
  ‘‘جيم، وهاء، وواو’’

  : مكرر٣ من الربوتوكول بعد الفقرة ٧تضاف الفقرة التالية للمادة 
 على كل طرف أن يزود األمانة ببيانات إحصائية عن انبعاثاته السنوية من املواد اخلاضعة -  ثالثا٣ً’’

من الربوتوكول وكذلك عن كمية املواد املدرجة ) د (٣ثانية من املرفق واو للمادة للرقابة يف اموعة ال
يف اموعة الثانية من املرفق واو اليت يتم مجعها وتدمريها بواسطة التكنولوجيات اليت توافق عليها 

  ‘‘.األطراف

  ١، الفقرة ١٠املادة   -صاد 
  : من الربوتوكول، عبارة١، الفقرة ١٠يف املادة 

  ‘‘ طاء٢ هاء واملادة ٢ ألف إىل ٢ملواد ا’’
  :يستعاض عنها مبا يلي

  ‘‘ ياء٢ من املادة ٦إىل  ١ طاء، والفقرات من ٢ هاء، واملادة ٢ ألف إىل ٢املواد ’’

  املرفق جيم واملرفق واو  -قاف 
د االحترار العاملي خالل مائة سنة للمواأحداث تعدل اموعة األوىل يف املرفق جيم إلضافة قدرة 

  :التالية
  ائة سنةملاالحترار العاملي إحداث قدرة   املادة

HCFC-21  ١٥١  
HCFC-22  ١ ٨١٠  

HCFC-123  ٧٧  
HCFC-124  ٦٠٩  

HCFC-141b  ٧٢٥  
HCFC-142b  ٢ ٣١٠  

HCFC-225ca  ١٢٢  
HCFC-225cb  ٥٩٥  
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 :يضاف مرفق واو جديد إىل الربوتوكول، وذلك بعد املرفق هاء ونصه كما يلي

  املواد اخلاضعة للرقابة  :واواملرفق 
   االحترار العاملي ملائة سنةإحداثالقدرة على   مواد اموعة
    اموعة األوىل

HFC-32  ٦٧٥  
HFC-41  ٩٢  

HFC-125  ٣ ٥٠٠  
HFC-134  ١ ١٠٠  

HFC-134a  ١ ٤٣٠  
HFC-143  ٣٥٣  

HFC-143a  ٤ ٤٧٠  
HFC-152  ٥٣  

HFC-152a  ١٢٤  
HFC-161  ١٢  

HFC-227ea  ٣ ٢٢٠  
HFC-236cb  ١ ٣٤٠  
HFC-236ea  ١ ٣٧٠  
HFC-236fa  ٩ ٨١٠  
HFC-245ca  ٦٩٣  
HFC-245fa  ١ ٠٣٠  

HFC-365mfc  ٧٩٤  
HFC-43-10mee  ١ ٦٤٠  

HFC-1234yf (HFO-1234yf)  ٤  
HFC-1234ze (HFO-1234ze)  ٦  

  اموعة الثانية
HFC-23  ١٤ ٨٠٠  

  ١٩٩٩  عامالعالقة بتعديل: املادة الثانية
ي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تودع أي صك للتصديق أو القبول أو ال جيوز أل

املوافقة أو االنضمام هلذا التعديل ما مل تكن قد قامت من قبل أو تقوم يف ذات الوقت بإيداع مثل هذا 
 كانون ٣الصك للتعديل الذي مت اعتماده يف االجتماع احلادي عشر لألطراف يف بيجني، 

  .١٩٩٩ديسمرب /األول
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  العالقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو التابع هلا: املادة الثالثة
فلورية من نطاق االلتزامات  ال يقصد من هذا التعديل أن يفضي إىل استثناء مركبات الكربون اهليدرو

 ٧ و٥ و٢ اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف املواد  من اتفاقية األمم املتحدة١٢ و٤الواردة يف املادتني 
غازات االحتباس احلراري غري اخلاضعة ’’ من بروتوكول كيوتو التابع لالتفاقية اليت تنطبق على ١٠و

 وعلى كل طرف يف هذا التعديل أن يستمر يف تطبيق األحكام احملددة أعاله من ‘‘.لربوتوكول مونتريال
 رية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو، على مركبات الكربون اهليدرواتفاقية األمم املتحدة اإلطا

  .فلورية وذلك ما بقيت تلك األحكام نافذة بالنسبة إىل هذا الطرف
  بدء النفاذ: املادة الرابعة

يناير / كانون الثاين١ أعاله، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف ٢وباستثناء ما أشري إليه يف الفقرة   - ١
ن صكاً على األقل من صكوك التصديق أو القبول أو  أن يتم إيداع اثنني وعشري، شريطة٢٠١١

املوافقة على التعديل من جانب الدول أو املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراف يف 
 هذا الشرط يف ذلك استيفاءويف حالة عدم . بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  .خ، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف اليوم التسعني التايل للتاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرطالتاري
 يناير/ كانون الثاين١يبدأ نفاذ التغيريات الواردة يف الفرعني حاء وطاء من املادة األوىل يف   - ٢

 املوافقة على ، شريطة أن يتم إيداع سبعني صكاً على األقل من صكوك التصديق أو القبول أو٢٠١١
للتكامل االقتصادي األطراف يف بروتوكول مونتريال  التعديل من قبل الدول أو املنظمات اإلقليمية

ويف حالة عدم استيفاء هذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ . بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
  .ستيفاء ذلك الشرطهذا التعديل يف اليوم التسعني التايل للتاريخ الذي يتم فيه ا

، فإن أي صك من هذا القبيل تودعه منظمة إقليمية للتكامل ٢ و١وألغراض الفقرتني   - ٣
  .االقتصادي ال حيسب إضافة للصكوك اليت تودعها الدول األعضاء يف هذه املنظمة

ديل ، يبدأ نفاذ التع٢و ١وعقب بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو املنصوص عليه يف الفقرتني   - ٤
على أي طرف آخر يف الربوتوكول يف اليوم التسعني التايل للتاريخ الذي يودع فيه صكه للتصديق أو 

  .القبول أو املوافقة
_____________  


