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  المتحدة للبيئة برنامج األمم

  
لألطراف في بروتوكول  االجتماع الرابع والعشرون

  مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
 ٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦-١٢جنيف، 

  *للجزء التحضريي من جدول األعمال املؤقت ١٥البند 
 التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال

  تعديل مقترح لبروتوكول مونتريال مقدم من واليات ميكرونيزيا الموحدة

 مذكرة من األمانة

، يف مرفق ألمانةمن اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، تعمِّم ا ٩من املادة  ٢عمًال بأحكام الفقرة 
بإخضاع مرّكبات  ملوحدة بتعديل بروتوكول مونرتيالمن واليات ميكرونيزيا ا مقّدماً مقرتحًا  هذه املذكرة،

ا دون أي حترير رمسي.وتعمَّم األمانة . الكربون اهليدروفلورية للرقابة  املقرتح بالصيغة اليت ورد 

                                                            
*  UNEP/OzL.Pro.24/1. 
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  المرفق

بروتوكول مونتريال لرقابة بموجب ربون الهيدروفلورية لمقترح لتعديل يقضي بإخضاع مركبات الك
  بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  فيما يلي نص مقرتح لتعديل بروتوكول مونرتيال يقضي بإخضاع مركبات الكربون اهليدروفلورية للرقابة:
  الفرع األول: التعديل

  ٤، الفقرة ١املادة 
  ل، يستعاض عن عبارة:من الربوتوكو  ١من املادة  ٤يف الفقرة 

  “املرفق جيم أو املرفق هاء”
  بعبارة:

  “املرفق جيم أو املرفق هاء أو املرفق واو”
  ١٠و ٩، الفقرتان ١املادة 

  من الربوتوكول: ١من املادة  ٨تضاف الفقرات التالية بعد الفقرة 
 ٩ملناخ، اليت اعتمدت يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ ا“ االتفاقية اإلطارية”تعين   - ٩

  .١٩٩٢أيار/مايو 
بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ، الذي “ بروتوكول كيوتو”يعين   -  ١٠

  .١٩٩٧كانون األول/ديسمرب   ١١اعُتمد يف 
  ٥، الفقرة ٢املادة 

  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٢من املادة  ٥يف الفقرة 
  “حاء ٢ادة امل”

  بعبارة:
  “ياء ٢حاء و ٢املادتني ”

  ثالثاً. ٥، الفقرة ٢املادة 
  من الربوتوكول: ٢مكرر من املادة  ٥تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

، لفرتة أو أكثر من فرتات الرقابة، أن ٥من املادة  ١مل مبوجب الفقرة عا غريجيوز ألي طرف  -  ثالثاً  ٥”
ياء، شريطة  ٢من املستوى احملسوب الستهالكه احملدَّد يف املادة  ءي جز ينقل إىل طرف آخر مماثل أ

لدى الطرف الذي ينقل اجلزء يتجاوز املستوى احملسوب الستهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق واو  أالّ 
ات ]، وأّال يتجاوز جمموع املستوي٢٠٠٨] كيلوغرام للفرد يف عام [٠.٢٥من مستوى استهالكه احملسوب [

ياء. وعلى كل  ٢احملسوبة اجملّمعة الستهالك األطراف املعنية حدود االستهالك املنصوص عليها يف املادة 
ذا النقل لالستهالك، مبيِّنًا شروط ذلك النقل والفرتة اليت يُنّفذ  طرف من األطراف املعنية أن خيطر األمانة 

  “فيها.
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  ١١(أ) والفقرة  ٨، الفقرة ٢املادة 
  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٢من املادة  ١١(أ) والفقرة  ٨ يف الفقرة

  “طاء ٢ألف إىل  ٢املواد ”
  بعبارة:

  “ياء ٢ألف إىل  ٢املواد ”
  ٩، الفقرة ٢املادة 
اية الفقرة الفرعية  من الربوتوكول ٢من املادة ‘ ١’(أ)  ٩اية الفقرة الفرعية من ‘‘ و’’احلرف ينقل   ٩إىل 
  ‘.٢’(أ) 

  من الربوتوكول: ٢من املادة ‘ ٢’(أ)  ٩ف الفقرة الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية تضاو 
ما إذا كان ينبغي إجراء تعديالت على قدرات االحرتار العاملي املنصوص عليها يف املرفقني جيم ‘ ٣’ ”
  "واو، وإذا كان األمر كذلك، ما هي هذه التعديالت؛ و

  ‘‘:بتوافق اآلراء’’الربوتوكول، تضاف الصياغة التالية بعد عبارة من  ٢(ج) من املادة  ٩يف الفقرة 
  ‘‘‘:٢’و‘ ١’(أ)  ٩مبوجب الفقرتني الفرعيتني ’’

  من الربوتوكول مبا يلي: ٢(ج) من املادة  ٩ويستعاض عن الفاصلة املنقوطة يف الفقرة 
ا بتوافق اآلراء ، تتخذ األطر ‘٣’(أ)  ٩ولدى اختاذ تلك القرارات مبوجب الفقرة الفرعية . ’’ اف قرارا

  ‘‘فقط؛
  ياء ٢املادة 

  (ط) من الربوتوكول ٢تضاف املادة التالية بعد املادة 
  ياء: مرّكبات الكربون اهليدروفلورية ٢املادة 

كانون الثاين/يناير   ١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف   - ١
شر شهراً بعد ذلك، أّال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد ويف كل فرتة اثين ع ،]٢٠١٥[

اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن [مخسة ومثانني] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة 
ئداً ] من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو، زا٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤الستهالكه يف األعوام [

املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد 
أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة، أّال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه السنوي من هذه املواد عن متوسط 

من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف  ]٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤املستويات احملسوبة إلنتاجه يف األعوام [
املرفق واو زائدًا املواد املدَرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. غري أنه، من أجل سّد االحتياجات احمللية 

، جيوز أن يتجاوز مستوى اإلنتاج احملسوب ذلك ٥من املادة  ١األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ عشرة يف املائة من املتوسط السنوي احملسوب إلنتاجه يف األعوام [احلد بنسبة تصل إىل

املرفق واو زائداً املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق اجملموعة األوىل من ] من املواد املدرجة يف ٢٠٠٦و
  جيم.
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كانون الثاين/يناير   ١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف   - ٢
ويف كل فرتة اثين عشر شهراً بعد ذلك، أّال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد  ،]٢٠١٨[

اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن [سبعني] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف 
خلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو زائدًا املواد املدرجة يف ] من املواد ا٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤األعوام [

اجملموعة األوىل من املرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، 
بالنسبة لنفس الفرتة، أّال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه من هذه املواد عن [سبعني] يف املائة من متوسط 

] من املواد املدرجة يف املرفق واو زائداً ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام [امل
املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. غري أنه من أجل سّد االحتياجات احمللية األساسية 

نتاجه احملسوب ذلك احلّد بنسبة جيوز أن يتجاوز مستوى إ ٥من املادة  ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
] ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف األعوام [

  املرفق واو زائداً املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم.من املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من 
كانون الثاين/يناير   ١ة لفرتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف على كل طرف أن يضمن، بالنسب  - ٣
يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد  ] ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أالّ ٢٠٢١[

اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن [مخسة ومخسني] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة 
] من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو، زائداً ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ه يف األعوام [الستهالك

املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد 
نوي من هذه املواد عن [مخسة أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة، أّال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه الس
] من ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ومخسني] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف األعوام [

املواد املدرجة يف املرفق واو زائدًا املواد املدَرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. غري أنه، من أجل سّد 
، جيوز أن يتجاوز مستوى ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 

إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من املتوسط السنوي احملسوب الستهالكه يف 
املرفق واو زائدًا املواد املدرجة  اجملموعة األوىل من] من املواد املدرجة يف ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤األعوام [
  موعة األوىل من املرفق جيم.يف اجمل

] ٤٣كانون الثاين/يناير [  ١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٤
يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة  ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أالّ 
وأربعني] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف  للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن [مخسة

] من املواد املدرجة يف املرفق واو زائدًا املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤األعوام [
اجملموعة األوىل من املرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، 

نسبة لنفس الفرتة، أّال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه من هذه املواد عن [مخسة وأربعني] يف املائة من بال
] من املواد املدرجة يف املرفق ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام [

ه من أجل سّد االحتياجات احمللية واو زائدًا املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. غري أن
جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلّد  ٥من املادة  ١األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 ٢٠٠٥و ٢٠٠٤بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف األعوام [
املرفق واو زائداً املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق  ألوىل مناجملموعة ا] من املواد املدرجة يف ٢٠٠٦و

  جيم.
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كانون الثاين/يناير   ١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف   - ٥
واد ] ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أّال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من امل٢٠٢٧[

اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن [ثالثني] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف 
] من املواد املدرجة يف املرفق واو زائدًا املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤األعوام [

مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، اجملموعة األوىل من املرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج 
بالنسبة لنفس الفرتة، أّال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه من هذه املواد عن [ثالثني] يف املائة من متوسط 

] من املواد املدرجة يف املرفق واو زائداً ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام [
 اجملموعة األوىل من املرفق جيم. غري أنه من أجل سّد االحتياجات احمللية األساسية املواد املدرجة يف

جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلّد بنسبة  ٥من املادة  ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
] من ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف األعوام [ ١٠تصل إىل 

  املرفق واو زائداً املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. اجملموعة األوىل مناملواد املدرجة يف 
كانون الثاين/يناير   ١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف   - ٦
ملستوى احملسوب الستهالكه السنوي من ] ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أّال يزيد ا٢٠٣٠[

اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن [مخسة عشر] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة  املواد
] من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو زائداً ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤الستهالكه يف األعوام [

وىل من املرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد املواد املدرجة يف اجملموعة األ
أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة، أّال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه من هذه املواد عن [مخسة عشر] 

] من املواد ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام [ يف
رجة يف املرفق واو زائدًا املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. غري أنه من أجل سّد املد

جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه  ٥من املادة  ١االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ت احملسوبة إلنتاجه يف األعوام احملسوب ذلك احلّد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويا

املرفق واو زائدًا املواد املدرجة يف  اجملموعة األوىل من] من املواد املدرجة يف ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤[
  اجملموعة األوىل من املرفق جيم.

كانون الثاين/يناير   ١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف   - ٧
كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أّال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد ] ويف  ٢٠٣٢[

اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن [عشرة] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف 
او زائدًا املواد املدرجة ] من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤األعوام [

اجملموعة األوىل من املرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن،  يف
بالنسبة لنفس الفرتة، أّال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه من هذه املواد عن [عشرة] يف املائة من متوسط 

] من املواد املدرجة يف املرفق واو ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ ٢٠٠٤م [املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوا
املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. غري أنه من أجل سّد االحتياجات احمللية األساسية  زائداً 

جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلّد  ٥من املادة  ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ عشرة يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام [تصل إىل بنسبة

املرفق واو زائدًا املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من  اجملموعة األوىل من] من املواد املدرجة يف ٢٠٠٦و
  جيم. املرفق
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كانون الثاين/يناير   ١يف  على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ  - ٨
يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه السنوي من املواد  ، ويف كل فرتة إثين عشر شهرًا بعد ذلك، أالّ ٢٠١٥

 املدرجة يفمنتجات ثانوية من صناعة مواد اجملموعة األوىل كاملدرجة يف اجملموعة الثانية من املرفق واو املولدة  
انبعاثات مواد اجملموعة الثانية من املرفق واو احلدود اليت تضمن أن تثناء باس ،املرفق جيم، صفرًا يف املائة
انبعاثات مواد اجملموعة الثانية إضافة إىل ع مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم، الناجتة عن املرافق اليت تصنِّ 

ي سنوياً] من مواد طن مرت  ٢.١٤املرفق واو الناجتة عن املرافق اليت تقوم بتدمري [أكثر من  املدرجة يف
يف املائة] من جمموع مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم  ٠.١اجملموعة الثانية من املرفق واو ال تتجاوز [

ثانوية. وألغراض هذه الفقرة، وبغض  نتجاتنتج مواد اجملموعة الثانية من املرفق واو كمتاملصنعة يف عمليات 
، فإن املستوى احملسوب من إنتاج مواد اجملموعة ٥من املادة  ١قرة النظر عن تعريف اإلنتاج الوارد يف الف

  يف مرفق آخر. وأرت يف املوقع مِّ دة كمنتجات ثانوية تشمل الكميات اليت دُ املولَّ  واو الثانية من املرفق
 على كل طرف أن يضمن أال يتم أي تدمري ملواد اجملموعة الثانية املدرجة يف املرفق واو الناجتة من  - ٩

باستخدام التكنولوجيات اليت توافق عليها  نتج مواد اجملموعة األوىل املدرجة يف املرفق جيم إالاملرافق اليت تُ 
  األطراف.

من هذه املادة على كمية مواد اجملموعة الثانية املدرجة يف املرفق واو  ٨ال تنطبق أحكام الفقرة   -  ١٠
ألوىل املدرجة يف املرفق جيم إذا كان تدمري هذه املواد قد متت الناجتة كمواد ثانوية من صناعة مواد اجملموعة ا

املوافقة عليه كمشروع يف إطار آلية التنمية النظيفة مبوجب بروتوكول كيوتو اعتبارًا من أول كانون الثاين/يناير 
  بالفعل مع ذلك االتفاق. وكان تدمري هذه الكمية متفقاً  ٢٠١٠
  ٣املادة 

  من الربوتوكول عن عبارة: ٣يستعاض يف ديباجة املادة 
  “طاء ٢ألف إىل  ٢”

  بعبارة:
  “ياء ٢ألف إىل  ٢”

  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ٣يف ديباجة املادة 
  “املرفق جيم أو املرفق هاء”

  بعبارة:
  “واواملرفق جيم أو املرفق هاء أو املرفق ”

اية الفقرة الفرعية (أ)    :من الربوتوكول ٣من املادة ‘ ١’تضاف العبارة التالية يف 
  “.أو احملّدد على أساس قدرات االحرتار العاملي احملّددة هلذه املادة يف املرفق جيم أو املرفق واو، ”

اية الفقرة الفرعية (ج) من املادة   ‘‘و’’ وتنقل الـنقوطة من الربوتوكول بفاصلة م ٣يستعاض عن النقطة يف 
اية الفقرة الفرعية (ب) من املادة  اية الفقرة الفرعية  ٣يف    (ج).من الربوتوكول إىل 

اية املادة    (ج): ٣من الربوتوكول بعد الفقرة  ٣تضاف الفقرة التالية يف 
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اثات من هذه املواد من املرفق واو، وذلك جبمع مجيع االنبع ة املدرجة يفد) انبعاثات مواد اجملموعة الثاني”(
[أكثر من املرفق جيم، أو من املرافق اليت تقوم بتدمري  املدرجة يفاملرافق اليت تنتج مواد اجملموعة األوىل 

املرفق واو يف كل سنة. وبالنسبة للمرافق  املدرجة يف] طن مرتي من] مواد اجملموعة الثانية ١.٦٩] [٢.١٤[
املرفق جيم، فإن االنبعاثات تساوي كمية مواد اجملموعة الثانية  درجة يفاملاليت تنتج مواد اجملموعة األوىل 

مبا يف ذلك الكميات اليت تنبعث نتيجة التسرب من املعدات  ،املرفق واو املولدة يف املرفق املدرجة يف
إىل  باستثناء الكميات اليت دمرت يف املوقع أو خزنت يف املوقع أو رحلت ،والعمليات واملؤكسدات احلرارية

  ‘‘.هاخارج املوقع لبيعها أو رحلت إىل خارج املوقع لتدمري 
  .سابعاً  ١، الفقرة ٤املادة 

  من الربوتوكول: ٤سادساً من املادة  ١تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 
أي من حيظر كل طرف، يف غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استرياد  -  سابعاً  ١”

  “،ة يف املرفق واو من أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكولدرجللرقابة املاملواد اخلاضعة 
  .سابعاً  ٢، الفقرة ٤املادة 

  من الربوتوكول: ٤من املادة  سادساً  ٢تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 
حيظر كل طرف، يف غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير أٍي من  - سابعًا  ٢”
  “واو إىل أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكولاد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق املو 

  .رابعاً  ٣، الفقرة ٤املادة 
  من الربوتوكول: ٤من املادة  ثالثاً  ٣تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

عاً تضع األطراف، يف غضون [ثالث] سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، وتب -  رابعاً  ٣”
من االتفاقية، قائمة ترد يف مرفق وتتضّمن املنتجات احملتوية على  ١٠لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو. وعلى األطراف اليت مل تعرتض على املرفق وفقًا لتلك 
استرياد تلك املنتجات من أي دولة اإلجراءات أن حتظر، يف غضون سنة واحدة من بدء سريان املرفق، 

  “ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول.
  .رابعاً  ٤، الفقرة ٤املادة 

  من الربوتوكول: ٤ثالثاً من املادة  ٤تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 
تضع األطراف، يف غضون [ثالث] سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، وتبعاً  -  رابعاً  ٤”

من االتفاقية، قائمة ترد يف مرفق وتتضّمن املنتجات احملتوية على  ١٠ص عليها يف املادة لإلجراءات املنصو 
املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو. وعلى األطراف اليت مل تعرتض على املرفق وفقًا لتلك 

من أي دولة  اإلجراءات أن حتظر، يف غضون سنة واحدة من بدء سريان املرفق، استرياد تلك املنتجات
  “ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول.
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  ٧و ٦و ٥، الفقرات ٤املادة 
  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ٤من املادة  ٧و ٦و ٥يف الفقرات 

  “املرفقات ألف وباء وجيم وهاء”
  بعبارة:

  “املرفقات ألف وباء وجيم وهاء وواو”
  ٨، الفقرة ٤املادة 

  وكول، يستعاض عن عبارة:من الربوت ٤من املادة  ٨يف الفقرة 
  “ثالثاً  ٤إىل  ١الفقرات ”

  بعبارة:
  “.رابعاً  ٤إىل  ١الفقرات ”

  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ٤من املادة  ٨يف الفقرة 
  “طاء ٢ألف إىل  ٢املواد ”

  بعبارة:
  “ياء ٢ألف إىل  ٢املواد ”

  باء ٤املادة 
  من الربوتوكول: باء ٤من املادة  ٢تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

، أو يف غضون ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١على كل طرف أن يقوم، يف موعد ال يتجاوز  -  مكرر ٢”
ثالثة أشهر من تاريخ بدء سريان هذه الفقرة عليه، أيهما أبعد، بإنشاء وتنفيذ نظام ترخيص السترياد 

يرها واملستصلحة، املدرجة يف املرفق واو. وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة، اجلديدة واملستعملة واملعاد تدو 
هذا يقرر أنه ليس يف وضع ميّكنه من إنشاء وتنفيذ  ٥من املادة  ١وجيوز ألي طرف عامل مبوجب الفقرة 

كانون الثاين/يناير   ١أن يؤخِّر اختاذ تلك اإلجراءات حىت  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١حبلول نظام ال
٢٠١٦.“  
  ٤، الفقرة ٥املادة 

  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ٥من املادة  ٤الفقرة يف 
  “طاء ٢ألف إىل  ٢ املواد”

  بعبارة:
  “ياء ٢ألف إىل  ٢املواد ”

  ٦و ٥، الفقرتان ٥املادة 
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  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ٥من املادة  ٦و ٥يف الفقرتني 
  “طاء ٢املادة ”

  بعبارة:
  “ياء ٢طاء و ٢املادتني ”

  .رابعاً  ٨ة ، الفقر ٥املادة 
  من الربوتوكول: ٥من املادة  ثالثاً  ٨تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل يف املرفق واو، جيوز لكل طرف عامل مبوجب ”
بة ارقتثاله لتدابري الة، أن يؤخِّر اممن هذه املادة، من أجل الوفاء باحتياجاته احمللية األساسي ١  الفقرة

، كأساس المتثاله ياء ملدة ست سنوات، وأن يستعمل ٢من املادة  ٧إىل  ١ املنصوص عليها يف الفقرات
الستهالكه وإنتاجه [من املواد املدرجة يف اجملموعة  احملسوب بة، متوسط املستوى السنويارقلتدابري ال

  “].٢٠٠٩ لغاية ٢٠٠٧األوىل من املرفق جيم عن املدة من 
  ٦املادة 

  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ٦يف املادة 
  “طاء ٢ألف إىل  ٢املواد ”

  بعبارة:
  “ياء ٢ألف إىل  ٢املواد من ”

  .ثالثاً  ٣و ٣و ٢، الفقرات ٧املادة 
  ، ال تنطبق على النص العريب.٧من املادة  ٢يف الفقرة 

  :ما يلي من الربوتوكول ٧املادة  من ٢يف الفقرة  “؛١٩٩١عن سنة املرفق هاء،  يف”ويضاف بعد 
  “،٢٠٠٩إىل  ٢٠٠٤يف املرفق واو للسنوات من ”

  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ٧من املادة  ٣و ٢يف الفقرتني 
  “جيم وهاء”

  بعبارة:
  “واو جيم وهاء و”

  مكرراً: ٣من الربوتوكول بعد الفقرة  ٧تضاف الفقرة التالية إىل املادة 
م كل طرف إىل األمانة بيانات إحصائية عن انبعاثاته السنوية من مواد اجملموعة الثانية يقدِّ  -  ثالثاً  ٣”

(د) من الربوتوكول وعن كميات مواد اجملموعة الثانية  ٣املدرجة يف املرفق واو اخلاضعة للرقابة وفقاً للمادة 
افق عليها األطراف، وكميات مواد املدرجة يف املرفق واو اليت مت مجعها وتدمريها باستعمال التقنيات اليت تو 

  “ياء. ٢من املادة  ١٠اجملموعة الثانية املدرجة يف املرفق واو اخلاضعة ألحكام الفقرة 



UNEP/OzL.Pro.24/5  

10 

  ١، الفقرة ١٠املادة 
  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ١٠من املادة  ١يف الفقرة 

  ‘‘طاء ٢هاء واملادة  ٢ألف إىل  ٢املواد ’’
  بعبارة:

  “ياء ٢طاء واملادة  ٢هاء واملادة  ٢ ألف إىل ٢املواد ”  
اية الفقرة    من الربوتوكول، بعد اجلملة اليت تنتهي بعبارة: ١٠من املادة  ١يف 

  “لفئات التكاليف اإلضافية.”
  تضاف عبارة:

أن يستفيد من التمويل املقّدم من أي  ٥من املادة  ١وعندما خيتار طرف يعمل مبوجب الفقرة ”
طى ذلك اجلزء عن ية أي جزء من تكاليفه اإلضافية املتفق عليها، ال يـُغَ آلية مالية أخرى لتغط

  “من هذا الربوتوكول. ١٠طريق اآللية املالية مبوجب املادة 
  ١٧املادة 

  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ١٧يف املادة 
  “طاء ٢ إىل ألف ٢املواد ”

  بعبارة:
  “ياء ٢ألف إىل  ٢املواد ”

  واملرفق جيم واملرفق وا
تُعّدل اجملموعة األوىل يف املرفق جيم إلضافة القدرة على إحداث االحرتار العاملي على مدى مائة سنة 

  للمواد التالية:
  سنة ١٠٠القدرة على إحداث االحرتار العاملي على مدى   املادة

HCFC-21 

HCFC-22 

HCFC-123 

HCFC-124 

HCFC-141b 

HCFC-142b 

HCFC-225ca 

HCFC-225cb 

١٥١  
١ ٨١٠  
٧٧  
٦٠٩  
٧٢٥  
٢ ٣١٠  
١٢٢  
٥٩٥  

  يضاف مرفق جديد بعنوان املرفق واو إىل الربوتوكول بعد املرفق هاء، ونصه كما يلي:
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  المواد الخاضعة للمراقبة  المرفق واو:
  سنة ١٠٠القدرة على إحداث االحترار العالمي على مدى   المجموعة والمادة

  اجملموعة 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 
  اجملموعة الثانية
HFC-23 ١٤ ٨٠٠ 

  ١٩٩٩الفرع الثاني: العالقة بتعديالت 
ال جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تودع صك التصديق أو القبول أو املوافقة أو 

أو يف نفس الوقت صكًا مماثًال بشأن التعديل االنضمام هلذا التعديل ما مل تكن قد أودعت من قبل 
  .١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ٣الذي اعتمده االجتماع احلادي عشرة لألطراف يف بيجني يف 

  الفرع الثالث: العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ وبروتوكول كيوتو
كربون اهليدروفلورية من نطاق االلتزامات املنصوص ليس من مقاصد هذا التعديل أن يستثين مرّكبات ال

 ١٠و ٧و ٥و ٢من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ ويف املواد  ١٢و ٤عليها يف املادتني 
“. غازات االحتباس احلراري غري املراقَبة مبوجب بروتوكول مونرتيال”من بروتوكول كيوتو اليت تنطبق على 

يف هذا التعديل أن يواصل تطبيق أحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ وعلى كل طرف 
وبروتوكول كيوتو املشار إليها أعاله على مرّكبات الكربون اهليدروفلورية طاملا ظّلت هذه األحكام سارية 

  فيما يتعلق بالطرف املعين.
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  الفرع الرابع: بدء النفاذ
كانون   ١فيما يلي، يدخل هذا التعديل حيِّز النفاذ يف  ٢إليه يف الفقرة  فيما عدا ما أشري  -  ١

شريطة أن تكون عشرون دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي من األطراف  ،٢٠١٤الثاين/يناير 
يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، على األقل، قد أودعت وثائق تصديقها أو 

وهلا أو موافقتها على التعديل. وإذا مل ُيستوف هذا الشرط حبلول ذلك التاريخ، يدخل التعديل حيِّز قب
  النفاذ يف اليوم التسعني التايل للتاريخ الذي ُيستوىف فيه هذا الشرط.

 من الربوتوكول الواردة يف الفرع األول من هذا التعديل حيِّز النفاذ ٤تدخل التغيريات على املادة   -  ٢
بشرط أن تكون سبعون دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي  ،٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١يف 

من األطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، على األقل، قد أودعت وثائق 
ول ذلك التاريخ، يدخل تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها على التعديل. وإذا مل ُيستوف هذا الشرط حبل
  التعديل حيِّز النفاذ يف اليوم التسعني التايل للتاريخ الذي ُيستوىف فيه هذا الشرط.

تُعَترب أي وثيقة من هذا النوع أودعتها منظمة إقليمية للتكامل  ، ال٢و ١ألغراض الفقرتني   -  ٣
  نظمة.االقتصادي إضافة إىل الوثائق اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك امل

، يدخل التعديل حيِّز النفاذ ٢و ١بعد دخول هذا التعديل حيِّز النفاذ، حسب نص الفقرتني   -  ٤
  ألي طرف يف الربوتوكول يف اليوم التسعني التايل على تاريخ إيداعه وثيقة التصديق أو القبول أو املوافقة.
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  مركباتضي بتخفيض بالتعديل القا ٢٠١٢موجز لمقترح واليات ميكرونيزيا الموحدة، لعام 
  بموجب بروتوكول مونتريال الكربون الهيدروفلورية لبروتوكول مونتريال

إىل دعم محاية املناخ مبوجب  ٢٠١١واليات ميكرونيزيا املوحدة لعام التعديل املقدم من مقرتح  يؤدي
، )HFCs(وفلورية إنتاج واستهالك مرّكبات الكربون اهليدر من  التدرجيي التخلصبروتوكول مونرتيال عن طريق 

ويعد التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون وهي جمموعة من غازات االحتباس احلراري شديدة األمهية. 
ا مبوجب اتفاقية فيينا باحلد من اآلثار البيئية الضارة،  اهليدرو فلورية ضرورياً للوفاء بااللتزامات اليت مت التعهد 

اءات املتخذة حلماية طبقة األوزون. وتتمثل املنافع اخ، من جراء اإلجر مبا فيها اآلثار الواقعة على نظام املن
 ٢٠٥٠حبلول عام بليون طن مبكافئ ثاين أكسيد الكربون  ١٠٠ن ذلك يف حتفيض ما يصل إىل عالناجتة 

  مرّكب كيميائي آخر. ١٠٠التدرجيي لنحو  التخفيضيف إطار معاهدة حققت جناحاً يف 
 يتقرر  :ياء ٢المنصوص عليها في المادة  ٢لمادة مستويات خط األساس ألطراف ا

على أساس إنتاج واستهالك مرّكبات الكربون  ٢املادة ب العاملةخط األساس لألطراف 
 .٢٠٠٦إىل عام  ٢٠٠٤من عام  HFCزائدا مرّكبات  (HCFC)اهليدروكلوروفلورية 

  من  ٧إلى  ١في الفقرات  ٢المادة ب العاملةالتدريجي لألطراف  التخفيضجدول
للتقليل  ٢املادة ب العاملةيؤدي جدول التخفيض التدرجيي املقرتح لألطراف  :ياء ٢المادة 

سنوات  ٣يف املائة كل  ١٥من مستوى خط األساس بنسبة  HFCمن استهالك مرّكبات 
 ٢٠٣٠يف املائة من مستوى خط األساس يف عام  ١٥حىت يصل إىل  ٢٠١٥اعتباراً من عام 

 .٢٠٣٢من مستوى خط األساس يف عام نهاية يف اليف املائة  ١٠و

  23تدابير الرقابة للمرّكب-HFC  حيدد املقرتح  :ياء ٢من المادة  ١٠إلى  ٨في الفقرات
ياء تقضي بأن تقوم مجيع األطراف بالوفاء  ٢من املادة  ٩و ٨تدابري للرقابة يف الفقرتني 

تدمري كل ما يتبقى من النواتج و  HCFC-22مبعايري الكفاءة الكيميائية يف إنتاجها للمرّكب 
يف إطار آلية  HFC-23تعفي مشاريع  ١٠. مع ذلك فإن الفقرة HFC-23الثانوية من املرّكب 

 .٩و ٨التنمية النظيفة من أحكام الفقرتني 

  رابعًا من  ٨، المنصوص عليها في الفقرة ٥المادة ب العاملةتدابير الرقابة لألطراف
ا  ٥املادة ب العاملةلألطراف  ٥ من املادة اً رابع ٨تعطي الفقرة  :٥ المادة  ٦فرتة مساح مد

 ١، املنصوص عليها يف الفقرات ٢ سنوات لالمتثال لتدابري الرقابة املقّررة لألطراف يف املادة
رابعًا تستعمل معايري خمتلفة لتحديد  ٨ياء. وإضافة إىل ذلك فإن الفقرة  ٢من املادة  ٧إىل 

 .٥يف املادة  مستوى خط األساس لألطراف

على أساس  ٥من املقرتح ُحيّدد مستوى خط األساس ألطراف املادة  رابعاً  ٨ومبوجب الفقرة 
، ومعىن ذلك أن مستوى خط ٢٠٠٩  - ٢٠٠٧باستعمال بيانات  HCFCإنتاج واستهالك 

األساس يتحّدد باستعمال البيانات احلالية ويراعي النمو احلديث يف القطاعات اليت تعتمد 
  يف املستقبل القريب. HFCّكبات على مر 
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 :يقضي املقرتح بأن يقوم الصندوق املتعدد األطراف بتوفري  التمويل المتعدد األطراف
احملّددة  ٥املنصوص عليها يف املادة التكاليف اإلضافية املتفق عليها لالمتثال لتدابري الرقابة 

ياء،  ٢من املادة  ١٠لفقرة . وبتنفيذ اHFC-23مبوجب التعديل، مبا يف ذلك تدمري املرّكب 
حني يكون التمويل متاحًا من آلية التنمية  HFC-23يستبعد املقرتح التمويل لتدمري املرّكب 

 النظيفة.

 يشار إليهما عادة باسم  ،يتضمن املقرتح مادتني :مواد كيميائية إضافية في المرفق واو
HFOsو نظراً ألن هاتني املادتني هلما عالقة قائمة املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق وا، ب

ما ُيستعَمالن كبدائل ملرّكبات   HFCمبرّكبات   .HFCsو HCFCكما أ

 يربز املقرتح بوضوح  :االعتراف الواضح باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ
تابع التفاقية يقتضي إجراء أي تغيريات أو تعديالت على بروتوكول كيوتو ال أن اعتماده ال

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. فباعتماد التعديل املقرتح تظل انبعاثات مركبات 
ضمن جمموعة الغازات اليت حيكمها بروتوكول كيوتو ولن يطرأ  HFCsالكربون اهليدروفلورية 

فاء بتلك على التزامات األطراف مبوجب بروتوكول كيوتو وال على فرصها يف الو  أي تغيري ال
  االلتزامات.

______________  


