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لألطراف في بروتوكول  االجتماع الرابع والعشرون
  مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠١٢وفمبر تشرين الثاني/ن ١٦-١٢جنيف، 
  *يمن جدول األعمال املؤقت للجزء التحضري  ١٥البند 

 التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال

مقدم من كندا والمكسيك والواليات المتحدة  بروتوكول مونتريالى لعتعديل مقترح 
  األمريكية

  مذكرة من األمانة

، يف مرفق ماية طبقة األوزون، تُعمم األمانةمن اتفاقية فيينا حل ٩من املادة  ٢ عمًال بأحكام الفقرة
تعديل بروتوكول لمقرتحًا مشرتكًا مقدمًا من كندا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية  هذه املذكرة،

ا دون  بالصيغةم املقرتح قد. ويُ التدرجيي ملرّكبات الكربون اهليدروفلورية ضفباخلمونرتيال فيما يتعلق  اليت ورد 
  .رمسي أي حترير

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

  مرّكبات الكربون الهيدروفلوريةل التدريجي التخفيضبشأن نص التعديل المقترح 
  : التعديل١المادة 

  ٤، الفقرة ١املادة   -ألف 
  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ١من املادة  ٤يف الفقرة 

  ‘‘املرفق جيم أو املرفق هاء’’
  بعبارة:

  ‘‘ء، أو املرفق واواملرفق جيم، أو املرفق ها’’
  ٥، الفقرة ٢املادة   -باء 

  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٢من املادة  ٥يف الفقرة 
  ‘‘حاء ٢واملادة ’’

  بعبارة:
  ‘‘ياء ٢حاء و ٢واملادتني ’’

  ثالثاً  ٥، الفقرة ٢املادة   - جيم 
  من الربوتوكول: ٢مكرراً من املادة  ٥تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

، أن ينقل إىل طرف آخر ٥من املادة  ١جيوز ألي طرف غري عامل مبوجب الفقرة   -  ثالثاً  ٥’’
أي جزء من املستوى احملسوب الستهالكه احملدد يف  ، لفرتة واحدة أو أكثر من فرتات الرقابة،مماثل

رفق واو يتجاوز املستوى احملسوب الستهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف امل ياء، شريطة أالّ  ٢املادة 
غرام للفرد يف عام كيلو ] ١٠٠٠لدى الطرف الذي ينقل اجلزء من مستوى استهالكه احملسوب [

عة الستهالك األطراف املعنية حدود يتجاوز إمجايل املستويات احملسوبة اجملمّ  ] وأالّ ٢٠٠٨[
ألمانة ياء. وعلى كل طرف من األطراف املعنية أن خيطر ا ٢االستهالك املنصوص عليها يف املادة 

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

  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٢من املادة  ١١(أ) و ٨يف الفقرتني 
  ‘‘طاء ٢ألف إىل  ٢املواد ’’

  بعبارة:
  ‘‘ياء ٢ألف إىل  ٢املواد ’’
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  ٩الفقرة  ،٢املادة   -هاء 
اية الفقرة الفرعية  ‘‘و’’ينقل احلرف  من الربوتوكول ويضاف يف  ٢من املادة  ‘١’(أ)  ٩من 

  .‘٢’(أ)  ٩اية الفقرة الفرعية 
  من الربوتوكول: ٢من املادة  ‘٢’(أ)  ٩وتضاف الفقرة الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية 

درات إحداث االحرتار العاملي احملددة ما إذا كان ينبغي إجراء تعديالت على ق  ‘٣’ ’’
  ‘‘يف املرفقني جيم وواو، وإن كان األمر كذلك، حتديد تلك التعديالت؛

عند اختاذ ’’من الربوتوكول، تضاف الصياغة التالية بعد عبارة  ٢(ج) من املادة  ٩يف الفقرة 
  :‘‘تلك القرارات

  :‘‘‘٢’و ‘١’(أ)  ٩مبوجب الفقرتني الفرعيتني ’’
  من الربوتوكول مبا يلي: ٢(ج) من املادة  ٩الفقرة  اية يف املنقوطةعن الفاصلة ويستعاض 

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

  ياء ٢املادة   - واو 
  طاء من الربوتوكول: ٢تضاف املادة التالية بعد املادة 

  فلوريةياء: مركبات الكربون اهليدرو  ٢ة املاد’’
كانون   ١عشر شهرًا اليت تبدأ يف  ثينعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اال  -  ١

عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد املستوى احملسوب  اثين]، ويف كل فرتة ٢٠١٦الثاين/يناير [
يف املائة من  ]تسعني[ ق واو، عنالستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرف

زائداً  ،متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو
اد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق املو من مخسة ومثانني يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة 

نتج مادة واحدة . وعلى كل طرف يُ ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥بالنسبة لألعوام  جيم
 املستوى احملسوب إلنتاجه أال يزيدأو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة، 

متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد  [تسعني] يف املائة من من املواد عن السنوي
اخلاضعة للرقابة املواد انني يف املائة من زائدًا مخسة ومثاملدرجة يف املرفق واو اخلاضعة للرقابة 

. ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥بالنسبة لألعوام  املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم
من  ١االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة ب الوفاءغري أنه، من أجل 

لك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من ، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذ٥املادة 
زائدًا مخسة املدرجة يف املرفق واو اخلاضعة للرقابة  املتوسط السنوي احملسوب إلنتاجه من املواد

بالنسبة  املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة املوادومثانني يف املائة من 
  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥لألعوام 

كانون   ١ عشر شهرًا اليت تبدأ يف ثينعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اال  -  ٢
املستوى احملسوب  يزيد العشر شهرًا بعد ذلك، أ اثين]، ويف كل فرتة ٢٠٢٠الثاين/يناير [
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يف املائة من  ]سبعني[ من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن السنوي الستهالكه
زائداً املدرجة يف املرفق واو  اخلاضعة للرقابة ستويات احملسوبة الستهالكه من املوادمتوسط امل

 املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة املوادمخسة ومثانني يف املائة من 
نتج مادة واحدة أو . وعلى كل طرف يُ ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥بالنسبة لألعوام 
 السنوي املستوى احملسوب إلنتاجه ، أّال يزيدملواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتةأكثر من هذه ا
اخلاضعة  من املواد الستهالكهيف املائة من متوسط املستويات احملسوبة  ]سبعني[من املواد عن 

ة يف املدرج اخلاضعة للرقابة املوادزائدًا مخسة ومثانني يف املائة من املدرجة يف املرفق واو  للرقابة
. غري أنه، ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥بالنسبة لألعوام  اجملموعة األوىل من املرفق جيم

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

زائداً مخسة ومثانني يف املدرجة يف املرفق واو  اخلاضعة للرقابة ستويات احملسوبة إلنتاجه من املوادامل
 ٢٠٠٥بالنسبة لألعوام  املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة املوادمن املائة 

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و
كانون   ١ شر شهرًا اليت تبدأ يفع ثينعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اال  -  ٣

املستوى احملسوب  أّال يزيدعشر شهرًا بعد ذلك،  اثين]، ويف كل فرتة ٢٠٢٥الثاين/يناير [
يف املائة من  ]مخسني[ من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن السنوي الستهالكه

زائداً املدرجة يف املرفق واو  لرقابةاخلاضعة ل متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد
 املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة املوادمخسة ومثانني يف املائة من 

. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥بالنسبة لألعوام 
 السنويملستوى احملسوب إلنتاجه ا أال يزيد ،أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة أكثر من هذه املواد

اخلاضعة  من املواد الستهالكهيف املائة من متوسط املستويات احملسوبة  ]مخسني[عن من املواد 
املدرجة يف  اخلاضعة للرقابة املوادزائدًا مخسة ومثانني يف املائة من املدرجة يف املرفق واو  للرقابة

. غري أنه، ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥وام بالنسبة لألع اجملموعة األوىل من املرفق جيم
، ٥من املادة   ١االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة ب الوفاءمن أجل 

جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط 
زائداً مخسة ومثانني يف املدرجة يف املرفق واو  ابةاخلاضعة للرق املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد

 ٢٠٠٥بالنسبة لألعوام  املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة املواداملائة من 
  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و
كانون   ١ عشر شهرًا اليت تبدأ يف ثينعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اال  -  ٤

املستوى احملسوب  عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد اثينفرتة  ]، ويف كل٢٠٢٩الثاين/يناير [
يف املائة من  ]ثالثني[ من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن السنوي الستهالكه

زائداً املدرجة يف املرفق واو  اخلاضعة للرقابة متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد
 املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة املواد يف املائة من مخسة ومثانني

. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥بالنسبة لألعوام 
 السنوي املستوى احملسوب إلنتاجه فرتة أال يزيدأكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس ال
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 اخلاضعة للرقابة ائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواديف امل ]ثالثني[عن 
املدرجة يف اجملموعة  اخلاضعة للرقابة املوادزائدًا مخسة ومثانني يف املائة من املدرجة يف املرفق واو 
. غري أنه، من أجل ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥بالنسبة لألعوام  األوىل من املرفق جيم

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

زائداً مخسة ومثانني يف املدرجة يف املرفق واو  اخلاضعة للرقابة املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد
 ٢٠٠٥بالنسبة لألعوام  املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة املوادن املائة م

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و
كانون   ١ عشر شهرًا اليت تبدأ يف ثينعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اال  -  ٥

احملسوب املستوى  ال يزيدعشر شهرًا بعد ذلك، أ اثين]، ويف كل فرتة ٢٠٣٣الثاين/يناير [
يف املائة من  ]عشر [مخسة املدرجة يف املرفق واو عن اخلاضعة للرقابة من املوادالسنوي الستهالكه 

زائدًا مخسة املدرجة يف املرفق واو  اخلاضعة للرقابة متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد
بالنسبة لألعوام  عة األوىل من املرفق جيماملدرجة يف اجملمو  اخلاضعة للرقابة املوادومثانني يف املائة من 

. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥
 [مخسةمن املواد عن  السنوي املستوى احملسوب إلنتاجه ، أال يزيدأن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة

املدرجة يف  اخلاضعة للرقابة من املواديف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه  ]عشر
املدرجة يف اجملموعة األوىل من  اخلاضعة للرقابة املوادزائدًا مخسة ومثانني يف املائة من املرفق واو 
 الوفاء. غري أنه، من أجل ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥بالنسبة لألعوام  املرفق جيم

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

 املوادزائدًا مخسة ومثانني يف املائة من املدرجة يف املرفق واو  اخلاضعة للرقابة إلنتاجه من املواد
 ٢٠٠٦و ٢٠٠٥بالنسبة لألعوام  عة األوىل من املرفق جيماملدرجة يف اجملمو  اخلاضعة للرقابة

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧و
يقوم بتصنيع املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم أو يف املرفق  على كل طرف  -  ٦

، ويف  ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١ عشر شهرًا اليت تبدأ يف ثينأن يضمن، بالنسبة لفرتة اال واو،
من املواد املدرجة يف  النبعاثاتهاملستوى احملسوب  ر شهرًا بعد ذلك، أّال يتجاوزعش اثينفرتة  كل

يف كل خط إنتاج يقوم بتصنيع املواد املدرجة  منتجات ثانويةكاجملموعة الثانية من املرفق واو املولدة  
ملنتجة يف هذا ] يف املائة من جمموع املواد ا٠,١[ يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم أو يف املرفق واو

اإلنتاج اليت ينطبق االلتزام الوارد يف هذه الفقرة على االنبعاثات من خطوط  وال .اخلط لإلنتاج
يف إطار آلية التنمية النظيفة ويهدف إىل ضبط االنبعاثات من  لديها مشروع متت املوافقة عليه

االنبعاثات مشمولة باملشروع املواد املدرجة يف اجملموعة الثانية من املرفق واو، طاملا كانت هذه 
ا تواصل توليد أرصدة خلفض االنبعاثات.   التابع آللية التنمية النظيفة وأ
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على كل طرف أن يضمن أال يتم أي تدمري ملواد اجملموعة الثانية املدرجة يف املرفق واو   -  ٧
باستخدام  إالو املرفق واو أالناجتة من املرافق اليت تُنتج مواد اجملموعة األوىل املدرجة يف املرفق جيم 

  .‘‘التكنولوجيات اليت توافق عليها األطراف
  ٣املادة   - زاي 

  من الربوتوكول بالنّص التايل: ٣يستعاض عن ديباجة املادة 
ياء واملادة  ٢ ألف إىل ٢و ٢، وألغراض املواد ٢باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة   - ١’’
موعة من املواد الواردة يف املرفق ألف أو املرفق باء أو املرفق ، على كل طرف، فيما يتعلق بكل جم٥

  ‘‘جيم أو املرفق هاء أو املرفق واو، أن حيدِّد مستوياته احملسوبة من:
اية الفقرة الفرعية (ج) من املادة   ‘‘و’’بدًال من النقطة، وينقل حرف  ٣توضع فاصلة منقوطة يف 

اية الفقرة الفرعية (ب) من املادة اية الفقرة الفرعية ( ٣ من    ).جمن الربوتوكول إىل 
اية املادة    من الربوتوكول: ٣يضاف النّص التايل يف 

انبعاثات مواد اجملموعة الثانية من املرفق واو اليت تنتج كمواد ثانوية يف كل خط إنتاج   (د)’’
من مجلة واو مبا يف ذلك،  يقوم بتصنيع املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم أو املرفق

، الكميات اليت تنبعث نتيجة التسرب من املعدات والعمليات وأجهزة التدمري، باستثناء أمور
  الكميات اليت دمرت أو مت بيعها من أجل االستخدام أو خزنت.

عند حساب متوسط مستويات إنتاج واستهالك وواردات وصادرات وانبعاثات املواد   -  ٢
من  ثالثاً  ٥ياء والفقرة  ٢ق واو ويف اجملموعة األوىل يف املرفق جيم ألغراض املادة املدرجة يف املرف

، جيب على كل طرف أن يستعِمل قدرات االحرتار العاملي ٣(د) من املادة  ١والفقرة  ٢املادة 
  .‘‘هلذه املواد على النحو املبنيَّ يف املرفقني جيم وواو

  ، سابعاً ١، الفقرة ٤املادة   -  حاء
  من الربوتوكول: ٤سادساً من املادة  ١ف الفقرة التالية بعد الفقرة تضا
على كل طرف أن حيظر، يف غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة،  - سابعاً  ١’’

  .‘‘استرياد املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو من أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول
  سابعاً  ٢ الفقرة، ٤املادة   -طاء 

  من الربوتوكول: ٤سادساً من املادة  ٢تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 
على كل طرف أن حيظر يف غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير  - سابعاً  ٢’’

  ‘‘املادة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو إىل أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول.
  ٧و ٦و ٥، الفقرات ٤املادة   - ياء

  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٤املادة من  ٧و ٦، ٥يف الفقرات 
  .‘‘املرفقات ألف وباء وجيم وهاء’’
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  مبا يلي:
  .‘‘املرفقات ألف وباء وجيم وهاء وواو’’

  ٨الفقرة  ،٤املادة   -كاف 
  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٤من املادة  ٨يف الفقرة 

  ‘‘طاء ٢ألف إىل  ٢واد امل’’
  مبا يلي:

  ‘‘ياء ٢ألف إىل  ٢املواد ’’
  باء ٤املادة   -الم 

  باء من الربوتوكول: ٤من املادة  ٢تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة   
أو يف غضون ثالثة أشهر  ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١على كل طرف أن يقوم، يف  -مكرر ٢’’

اد وتصدير ه، أيهما أبعد، بوضع وتطبيق نظام لرتخيص استري من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة علي
املواد اخلاضعة للرقابة، اجلديدة أو املستعملة أو املعاد تدويرها أو املستصلحة املدرجة يف املرفق واو. 

يستطيع إنشاء وتطبيق ذلك  يقرر أنه ال ٥من املادة  ١وجيوز ألي طرف عامل مبوجب الفقرة 
كانون   ١ات حىت أن يؤجل اختاذ تلك اإلجراء ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١النظام بتاريخ 

  ‘‘.٢٠١٨الثاين/يناير 
  ٤، الفقرة ٥املادة   -ميم 

  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٥من املادة  ٤يف الفقرة 
  ‘‘طاء ٢ألف إىل  ٢املواد ’’

  مبا يلي:
  ‘‘ياء ٢ألف إىل  ٢املواد ’’

  ٦و ٥، الفقرتان ٥املادة   - نون 
  ستعاض عن عبارة:من الربوتوكول، ي ٥من املادة  ٦و ٥يف الفقرتني   

  ‘‘طاء ٢املادة ’’
  مبا يلي:  

  ‘‘ياء ٢طاء و ٢املادتني ’’
  رابعاً  ٨الفقرة  ٥املادة   - سني 

  من الربوتوكول: ٥ثالثاً من املادة  ٨تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة   
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  :من هذه املادة ١حيق لكل طرف عامل مبوجب الفقرة  -  رابعاً  ٨’’
احمللية األساسية، أن يؤجل امتثاله لتدابري الرقابة املنصوص عليها من أجل تلبية احتياجاته   (أ)

ياء ملدة  ٢ من املادة ٣و ٢ياء ملدة سنتني، واملنصوص عليها يف الفقرتني  ٢املادة من  ١ يف الفقرة
من  ٥ياء ملدة مخس سنوات، ويف الفقرة  ٢من املادة  ٤ واملنصوص عليها يف الفقرة ،أربع سنوات

ملدة عشر سنوات، وذلك رهنًا بأي تعديالت تدخل على تدابري الرقابة املنصوص  ياء ٢املادة 
  ؛)٩( ٢ ياء وفقاً للمادة  ٢عليها يف املادة 

ياء، يستخدم  ٢األساس الستهالكه مبوجب املادة  خطولألغراض املتعلقة حبساب   (ب)
من  األوىل اجملموعة متوسط مستويات استهالكه احملسوبة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف

عن متوسط مستويات  عوضاً  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥املرفق جيم يف السنوات 
استهالكه احملسوبة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو زائد مخسة ومثانني يف املائة من 

 ٢٠٠٦و ٢٠٠٥نوات عن الس جيممن املرفق  األوىلاملواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة 
  ؛٢٠٠٨و ٢٠٠٧و

ياء، يستخدم متوسط  ٢األساس إلنتاجه مبوجب املادة  خطولألغراض املتعلقة حبساب   (ج)
من املرفق جيم يف  األوىلمستويات إنتاجه احملسوبة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة 

إنتاجه احملسوبة من عن متوسط مستويات  عوضاً  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥السنوات 
زائد مخسة ومثانني يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة  واملواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق وا

  ؛٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥عن السنوات  جيممن املرفق  األوىلاملدرجة يف اجملموعة 
  :يكفل أال تتجاوز مستويات استهالكه وإنتاجه احملسوبة  (د)

ياء [مائة] يف املائة، وليس [تسعني] يف املائة، من  ٢من املادة  ١غراض الفقرة أل   ‘١’
، على التوايل، من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ةمتوسط مستويات استهالكه وإنتاجه احملسوب

  ؛٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥من املرفق جيم يف السنوات  األوىلاجملموعة 
[مثانني] يف املائة، وليس [سبعني] يف املائة من متوسط  ياء ٢ادة من امل ٢ألغراض الفقرة   ‘٢’

من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة مستويات استهالكه وإنتاجه احملسوبة، على التوايل، 
  ؛٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥من املرفق جيم يف السنوات  األوىل

من  ملائة، وليس [مخسني] يف املائةيف اياء [ستني]  ٢من املادة  ٣ألغراض الفقرة   ‘٣’
من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف متوسط مستويات استهالكه وإنتاجه احملسوبة، على التوايل، 

  ؛٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥من املرفق جيم يف السنوات  األوىلاجملموعة 
من  الثني] يف املائةائة، وليس [ثياء [أربعني] يف امل ٢من املادة  ٤ألغراض الفقرة   ‘٤’

من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف متوسط مستويات استهالكه وإنتاجه احملسوبة، على التوايل، 
  ‘‘.٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥من املرفق جيم يف السنوات  األوىلاجملموعة 
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  ٦املادة   - عني 
  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٦يف املادة   

  ‘‘طاء ٢ ألف إىل ٢املواد ’’
  مبا يلي:  

  ‘‘ياء ٢ألف إىل  ٢املواد ’’
  ثالثاً  ٣و ٣و ٢، الفقرات ٧املادة   - فاء 

يف  ‘‘،١٩٩١يف املرفق هاء، عن سنة  -’’ يضاف السطر التايل بعد السطر الذي ينص على
  من الربوتوكول: ٧من املادة  ٢الفقرة 

  ‘‘،٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥يف املرفق واو، عن السنوات  - ’’
  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٧من املادة  ٣و ٢يف الفقرتني 

  ‘‘جيم وهاء’’
  مبا يلي:  

  ‘‘جيم، وهاء، وواو’’
  مكرر: ٣من الربوتوكول بعد الفقرة  ٧تضاف الفقرة التالية للمادة   

على كل طرف أن يزود األمانة ببيانات إحصائية عن انبعاثاته السنوية من املواد  -  ثالثاً  ٣’’
(د) من الربوتوكول وكذلك عن كمية  ٣اضعة للرقابة يف اجملموعة الثانية من املرفق واو للمادة اخل

املواد املدرجة يف اجملموعة الثانية من املرفق واو اليت يتم مجعها وتدمريها بواسطة تكنولوجيات توافق 
  ‘‘عليها األطراف.

  ١، الفقرة ١٠املادة   -صاد 
  ن الربوتوكول، يستعاض عن عبارة:م ١٠من املادة  ١يف الفقرة   

  ‘‘طاء ٢هاء واملادة  ٢ألف إىل  ٢املواد ’’
  مبا يلي:  

  .‘‘ياء ٢طاء، واملادة  ٢هاء، واملادة  ٢ألف إىل  ٢املواد ’’
اية الفقرة    من الربوتوكول: ١٠من املادة  ١يُدرَج النّص التايل يف 

أن يستفيد من متويل من أي آلية  ٥املادة من  ١إذا اختار أحد األطراف العاملة مبوجب الفقرة ’’
مالية أخرى ميكن أن ينتج عنه الوفاء بأي جزء من التكاليف اإلضافية املتفق عليها، فإن ذلك 

من هذا الربوتوكول. وإذا كان لدى  ١٠ُيسّدد من اآللية املالية املنشأة مبوجب املادة  اجلزء ال
ة النظيفة من أجل السيطرة على االنبعاثات الثانوية الطرف مشروع مواَفق عليه مبوجب آلية التنمي

من مرفق أو خط إنتاج، فإن هذا املرفق أو خط اإلنتاج لن يكون  ٢٣  - من الكربون اهليدروفلوري
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من هذا الربوتوكول إىل  ١٠مؤهًال للحصول على دعم يف إطار اآللية املالية املنشأة مبوجب املادة 
  ‘‘ه املرفق أو خط اإلنتاج مشموًال مبشروع آلية التنمية النظيفة.أن حيني الوقت الذي ال يصبح في

  املرفق جيم واملرفق واو  -قاف 
تعدل اجملموعة األوىل يف املرفق جيم إلضافة قدرة إحداث االحرتار العاملي خالل مائة سنة للمواد 

  التالية:
  قدرة إحداث االحترار العالمي لمائة سنة  المادة

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  

 يضاف مرفق جديد بعنوان املرفق واو إىل الربوتوكول، يأيت بعد املرفق هاء، ونصه كما يلي:

  المواد الخاضعة للرقابة  المرفق واو:
  ترار العالمي لمائة سنةالقدرة على إحداث االح  مواد المجموعة
    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  
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  ترار العالمي لمائة سنةالقدرة على إحداث االح  مواد المجموعة
HFC-245ca  ٦٩٣  
HFC-245fa  ١ ٠٣٠  

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

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

   اجملموعة الثانية
HFC-23  ١٤ ٨٠٠  

  ١٩٩٩المادة الثانية: العالقة بتعديل عام 
للتصديق أو القبول أو املوافقة  ال جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تودع أي صك

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

١٩٩٩.  
  مم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لهاالمادة الثالثة: العالقة باتفاقية األ

فلورية من نطاق االلتزامات الواردة ال يقصد من هذا التعديل أن يفضي إىل استثناء مركبات الكربون اهليدرو 
من  ١٠و ٧و ٥و ٢من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف املواد  ١٢و ٤يف املادتني 

غازات االحتباس احلراري غري اخلاضعة لربوتوكول ’’بروتوكول كيوتو التابع لالتفاقية، اليت تنطبق على 
وعلى كل طرف يف هذا التعديل أن يستمر يف تطبيق األحكام احملددة أعاله من اتفاقية األمم  ‘‘مونرتيال.

فلورية وذلك ما بقيت تلك الكربون اهليدرو املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو، على مركبات 
  األحكام نافذة بالنسبة إىل هذا الطرف.

  المادة الرابعة: بدء النفاذ
، ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١أعاله، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف  ٢باستثناء ما أشري إليه يف الفقرة   -  ١

أو القبول أو املوافقة على التعديل من  شريطة أن يتم إيداع عشرين صكًا على األقل من صكوك التصديق
جانب الدول أو املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد 
املستنفدة لطبقة األوزون. ويف حالة عدم استيفاء هذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف 

  الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.اليوم التسعني التايل للتاريخ 
، ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١يبدأ نفاذ التغيريات الواردة يف الفرعني حاء وطاء من املادة األوىل يف   -  ٢

شريطة أن يتم إيداع سبعني صكًا على األقل من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة على التعديل من 
للتكامل االقتصادي األطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة قبل الدول أو املنظمات اإلقليمية 

لطبقة األوزون. ويف حالة عدم استيفاء هذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف اليوم التسعني 
  التايل للتاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.
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هذا القبيل تودعه منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي  ، فإن أي صك من٢و ١ وألغراض الفقرتني  -  ٣
  حيسب إضافة للصكوك اليت تودعها الدول األعضاء يف هذه املنظمة.  ال
، يبدأ نفاذ التعديل ٢و ١وعقب بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو املنصوص عليه يف الفقرتني   -  ٤

للتاريخ الذي يودع فيه صكه للتصديق أو القبول على أي طرف آخر يف الربوتوكول يف اليوم التسعني التايل 
  أو املوافقة.



UNEP/OzL.Pro.24/6  

13 

الخالصة في نقاط: المقترح المقدم من دول أمريكا الشمالية بشأن مرّكبات الكربون 
  فلورية في بروتوكول مونتريالالهيدرو 

  العناصر الرئيسية القتراح أمريكا الشمالية:
  رفق جديد هو املرفق واو، مبا يف ذلك مادتني من مرّكبات الكربون اهليدروفلورية يف م ٢١يضع

 .HFOsجديدتني يشار إليهما أحياناً باسم 

  يعرتف بأنه قد ال توجد بدائل جلميع تطبيقات مركبات الكربون اهليدروفلورية، ولذلك يستخِدم آلية
اء التدرجيي بالكامل. تخفيضلل  التدرجيي حىت مستوى معّني، يف مقابل اإل

 ٥التدرجيي لإلنتاج واالستهالك للبلدان املتقدمة (غري العاملة مبوجب املادة  خفيضتيضع أحكامًا لل (
 .) (أنظر الشكل أدناه)٥والبلدان النامية (العاملة مبوجب املادة 

 إىل متوسط كل من استهالك وإنتاج  استناداً  ٥سب خط األساس للبلدان العاملة مبوجب املادة حي
، مع االعرتاف بأن هناك ٢٠٠٨ - ٢٠٠٥فلورية على مدار السنوات مركبات الكربون اهليدروكلورية 

 .حمدوديات يف بيانات مركبات الكربون اهليدروفلورية يف بعض البلدان

  إىل توليفة من متوسط كل  استناداً  ٥وحيسب خط األساس بالنسبة للبلدان غري العاملة مبوجب املادة
من مركبات الكربون اهليدروكلورية  يف املائة ٨٥رية زائد من استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلو 

 .٢٠٠٨ - ٢٠٠٥فلورية على مدار السنوات 

  يستعمل أوزانًا ترجيحية حبسب القدرة على إحداث االحرتار العاملي ملكّونات مركبات الكربون
ارسات التقليدية باملقارنة مع املم HFCsومركبات الكربون اهليدروفلورية  HCFCsاهليدروكلورية فلورية 

 الحتماالت استنفاد األوزون املنصوص عليها يف بروتوكول مونرتيال.

والبلدان غير العاملة  ٥مركبات الكربون الهيدروفلورية للبلدان العاملة بموجب المادة  تخفيضخطوات 
  مئوية من خط األساس)النسبة ال( ٥بموجب المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ٥لة مبوجب املادة طوات التخفيض للبلدان غري العامخ

 ٥طوات التخفيض للبلدان العاملة مبوجب املادة خ
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  بصرامة من االنبعاثات الثانوية للمركب يتضّمن أحكامًا حتّدHFC-23  الناجتة عن إنتاج املركب
HCFC-22 ويستهدف باألحكام خطوط اإلنتاج اليت ٢٠١٦نتاج اعتبارًا من عام إ، يف كل خط .

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

  وواردات مرّكبات الكربون اهليدروفلورية وحيظر واردات وصادرات هذه يتطّلب ترخيصًا لصادرات
 املرّكبات إىل غري األطراف.

  يتطّلب اإلبالغ عن إنتاج واستهالك مرّكبات الكربون اهليدروفلورية واالنبعاثـات الثانوية للمركب
HFC -23. 

  ة وختفيض االنبعاثات الثانوية التدرجيي إلنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلوري التخفيضجيعل
 مؤهَّالً للتمويل من الصندوق املتعدد األطراف للربوتوكول. HFC-23للمرّكب 

  ٥الخطوات المحتملة لألطراف العاملة بالمادة   ٥ المحتملة لألطراف غير العاملة بالمادةالخطوات 
  يف املائة ١٠٠  ٢٠١٨  يف املائة ٩٠  ٢٠١٦
   املائةيف ٨٠  ٢٠٢٤  يف املائة ٧٠  ٢٠٢٠
  يف املائة ٦٠  ٢٠٢٩  يف املائة ٥٠  ٢٠٢٥
  يف املائة ٤٠  ٢٠٣٤  يف املائة ٣٠  ٢٠٢٩
  يف املائة ١٥  ٢٠٤٣  يف املائة ١٥  ٢٠٣٣

  :البيئية التراكمية المزايا
  ركبات الكربون اهليدروفلورية تقدر حسب حكومة مل التخفيض التدرجييمزايا تراكمية ناجتة عن

 )MMT CO2eq(مليون طن مرتي من مكاِفئ ثاين أكسيد الكربون  ٢ ٢٠٠الواليات املتحدة بنقص 
مليون طن مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حىت عام  ٨٥  ٠٠٠وحوايل  ٢٠٢٠حىت عام 
٢٠٥٠.  

  مزايا تراكمية من التحكم يف انبعاثات املواد الثانوية منHFC-23  تقدر حسب حكومة الواليات
حىت  )MMT CO2eq( من مكافئ ثاين أكسيد الكربونإضافية ي طن مرت  ١١ ٣٠٠ بكميةاملتحدة 

  .٢٠٥٠عام 
التخفيضات التراكمية لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (بماليين األطنان من مكافئ ثاني 

  ٢٠٥٠ - ٢٠١٦أكسيد الكربون) للفترة 
  ٤٢ ١٠٠  ٥األطراف غري العاملة باملادة 

  ٤٢ ٩٠٠  ٥األطراف العاملة باملادة 
  ٨٥ ٠٠٠  العامل

  ١١ ٣٠٠  )HFC-23(الضوابط على املنتجات الثانوية 
  ٩٦ ٣٠٠  اجملموع العاملي
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  :HCFCالتدريجي لمرّكبات الكربون الهيدروكلورية فلورية  لتخفيضباالعالقة 
 .اء التدرجيي ملرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  هذا التعديل مصّمم بشكل يتوافق مع اإل

 قرتاح بأن مرّكبات الكربون اهليدروفلورية بدائل يف كثري من التطبيقات احلالية ملرّكبات يعرتف اال
الكربون اهليدروكلورية فلورية ومن مث فإن مستويات خط األساس حمددة حبيث تأخذ يف اعتبارها 

 فلورية.اهليدرو مستوى معيناً من االنتقال من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل مرّكبات الكربون 

  وميكن أن تؤّدي جمموعة الكيميائيات البديلة املعروفة والتكنولوجيات اجلديدة وحتسني ممارسات
كبري يف استهالك مرّكبات الكربون اهليدروفلورية ويف نفس الوقت تدعم   ختفيضالتجهيز والتناول إىل 

اء التدرجيي ملرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.  اإل

  قة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخالعال
 .دف إىل محاية النظام املناخي  القصد من هذا املقَرتح دعم اجلهود العاملية الشاملة اليت 

  يشكِّل هذا املقَرتح تعديًال لربوتوكول مونرتيال، وميكن تكملته مبقّرر يف إطار اتفاقية األمم املتحدة
ج بروتوكول مونرتيال.اإلطارية بشأن تغريُّ    املناخ يعتمد 

  ال يغريِّ االقرتاح من أحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ/بروتوكول كيوتو اليت حتكم
انبعاثات مرّكبات الكربون اهليدروفلورية. وميكن لألطراف اتباع االلتزامات املنصوص عليها يف 

 بالتزامات معيَّنة يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ.بروتوكول مونرتيال للوفاء 

_____________ 


