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  المتحدة للبيئة برنامج األمم

  
االجتماع السادس والعشرون لألطراف في 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٢١-١٧، ريسبا

  *تعمال املؤقألمن جدول ا (ز) ٤البند 
المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال: التعديالت 

  المقترحة على بروتوكول مونتريال

من كندا والمكسيك والواليات المتحدة  التعديل المقترح على بروتوكول مونتريال المقدم
 األمريكية

  مذكرة من األمانة
من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، تعمم األمانة مقرتحًا مشرتكاً  ٩من املادة  ٢حكام الفقرة عمًال بأ

ما يتعلق باخلفض يقضي بتعديل بروتوكول مونرتيال في كندا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكيةمقدمًا من  
رمسي من ا دون حترير ورد اليت  ةصور الاملقرتح بهذا لوري (أنظر املرفق). ويعمم التدرجيي ملركب الكربون اهليدروف

  .ِقبل األمانة

                                                            
* UNEP/OzL.Conv.10/1-UNEP/Ozl.Pro.26/1. 
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  المرفق
بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية المقدم إلى  ٢٠١٤موجز: مقترح أمريكا الشمالية لعام 

  بروتوكول مونتريال
مقرتح التعديل الذي قدمته أمريكا الشمالية هو مبثابة نقطة انطالق للمناقشات الرامية العتماد تعديل على 

يال يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية اليت ُتستخدم على نطاق واسع كبدائل للمواد املستنفدة بروتوكول مونرت 
  لألوزون اليت جيري التخلص منها تدرجيياً يف إطار بروتوكول مونرتيال.

  أمريكا الشمالية: لمقترحالعناصر الرئيسية 
 مرفق جديد هو املرفق واوشكل  يفيف قائمة من مرّكبات الكربون اهليدروفلورية مركباً  ١٩درج ي. 

 يقرتحبدائل جلميع تطبيقات مركبات الكربون اهليدروفلورية، ولذلك يف الوقت احلايل بأنه قد ال توجد  يسلِّم 
 (أنظر أدناه). التدرجيي الكامل. التخلصحىت مستوى معّني، يف مقابل  اً تدرجيي ختفيضاً 

 ٥غري العاملة مبوجب املادة لبلدان يف اواالستهالك  التدرجيي لإلنتاج منفصلة للخفضأحكامًا قرتح ي 
 مقيسة بدالة االحرتار العاملي. (أنظر الشكل أدناه) العاملة مبوجبهاوالبلدان 

o من متوسط إنتاج مركبات  ٪١٠٠كنسبة قدرها  ٥ن العاملة مبوجب املادة سب خط األساس للبلداحي
استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية من متوسط  ٪٤٠الكربون اهليدروفلورية وإنتاجها ونسبة قدرها 

 .٢٠١٢-٢٠١١وإنتاجها خالل الفرتة  فلورية

o  من متوسط إنتاج  ٪١٠٠كنسبة قدرها  ٥حيسب خط األساس للبلدان غري العاملة مبوجب املادة
استهالك مركبات الكربون من متوسط  ٪٨٥مركبات الكربون اهليدروفلورية وإنتاجها ونسبة قدرها 

 .٢٠١٠-٢٠٠٨ وإنتاجها خالل الفرتة يدروكلورية فلوريةاهل

o كمقياس مقارنًة باملقياس التقليدي الذي يستخدمه بروتوكول مونرتيال وهو  يستخدم دالة االحرتار العاملي
 دالة استنفاد األوزون.

لبلدان وا ٥مركبات الكربون الهيدروفلورية للبلدان العاملة بموجب المادة  ضيخفالمقترحة لتخطوات ال
  مئوية من خط األساس) هنسبك( هاغير العاملة بموجب

  
 
 
 

  
  
  
  

 

والبلدان غير العاملة بموجبها  ٥خطوات تخفيض مركبات الكربون الهيدروفلورية للبلدان العاملة بموجب المادة 
 )(النسبة المئوية من خط األساس
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 ٥ بموجب المادة لةالبلدان العام خطوات
 ٥ البلدان غير العاملة بموجب المادة خطوات
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  حكاماً حتّد من االنبعاثات الثانوية للمركب أيتضّمنHFC-23. 

 لصادرات وواردات مرّكبات الكربون اهليدروفلورية وحيظر واردات وصادرات هذه  يشرتط إصدار تراخيص
 املرّكبات إىل غري األطراف.

 الثانوية اوانبعاثـا هاإنتاج مرّكبات الكربون اهليدروفلورية واستهالكاإلبالغ عن  يشرتط. 

  االنبعاثات الثانوية  وخفضالتدرجيي إلنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية  ضيخفالتجيعل
 .مونرتيال للتمويل من الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول نيمؤهَّل HFC-23للمرّكب 

ة لألطراف غير العاملة بموجب الخطوات المحتمل
  ٥المادة 

الخطوات المحتملة لألطراف العاملة بموجب المادة 
٥  

  يف املائة ١٠٠  ٢٠٢٠  يف املائة ٩٠  ٢٠١٨
  يف املائة ٧٠  ٢٠٢٥  يف املائة ٦٥  ٢٠٢٣
  يف املائة ٤٠  ٢٠٣١  يف املائة ٣٠  ٢٠٢٩
  يف املائة ١٥  ٢٠٤٥  يف املائة ١٥  ٢٠٣٥

  :كميةالبيئية الترا  الفوائد
 ركبات الكربون مب للتعديل املقرتح املتعلقرتاكمية ال الفوائدإىل أن  حكومة الواليات املتحدة تشري تقديرات

حىت عام املكافئ مليون طن مرتي من ثاين أكسيد الكربون  ١١٥ ٠٠٠-٩٣ ٨٠٠ترتاوح بني اهليدروفلورية 
عاماً  ٤٠كربون املكافئ ملدة مليون طن مرتي من ثاين أكسيد ال ١٤١ ١٠٠- ١١٥ ٨٠٠وزهاء  ٢٠٥٠

  .بعد تاريخ سريان التعديل
 للمركبنبعاثات الثانوية االرتاكمية من التحكم يف ال وتقدر حكومة الواليات املتحدة الفوائد HFC-23  مبا

  وزهاء ٢٠٥٠حىت عام  املكافئ مليون طن مرتي إضافية من ثاين أكسيد الكربون ١٢ ٩٠٠ يكافئ
 .عاماً بعد تاريخ سريان التعديل ٤٠ن ثاين أكسيد الكربون املكافئ ملدة مليون طن مرتي م ١٥ ٧٠٠

  (مليون طن مرتي من ثاين أكسيد الكربون املكافئ) ٢٠٥٠آماد فوائد االستهالك الرتاكمية حىت عام 
 ١٠٢ ١٠٠ -  ٨٠ ٩٠٠ اإلمجايل العاملي

 ١٢ ٩٠٠ فوائد االنبعاثات الثانوية

 ١١٥ ٠٠٠ -  ٩٣ ٨٠٠ ٢٠١٤إمجايل فوائد املقرتح لعام 

 عاماً (مليون طن مرتي من ثاين أكسيد الكربون املكافئ) ٤٠آماد فوائد االستهالك الرتاكمية لفرتة 

 ١٢٥ ٤٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ اإلمجايل العاملي

 ١٥ ٧٠٠ فوائد االنبعاثات الثانوية

 ١٤١ ١٠٠ - ١١٥ ٨٠٠ ٢٠١٤إمجايل فوائد املقرتح لعام 



UNEP/OzL.Pro.26/5  

4 

  :HCFCمرّكبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من يجي التدر  بالتخلصالعالقة 
 التطبيقات احلالية ملرّكبات الكربون  بعضبدائل يف متثل بأن مرّكبات الكربون اهليدروفلورية  املقرتح يسلم

مستوى معني من االنتقال  حبيث تتواءم معمستويات خط األساس  فقد ُحدِّدتاهليدروكلورية فلورية ومن مث 
 الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل مرّكبات الكربون اهليدروفلورية. من مرّكبات

  العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ
 دف إىل محاية النظام املناخي.إىل هذا املقَرتح  يرمي  دعم اجلهود العاملية الشاملة اليت 

 اتفاقية األمم  ذي صلة يصدر عنمبقّرر  استكماله، وميكن يشكِّل هذا املقَرتح تعديًال لربوتوكول مونرتيال
ج بروتوكول مونرتيال.  املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ يعتمد 

  ِّمن أحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ/بروتوكول كيوتو اليت حتكم  املقرتحال يغري
 ية.انبعاثات مرّكبات الكربون اهليدروفلور 
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  المقدم لمرّكبات الكربون الهيدروفلوريةالتدريجي  ضيخفتالبشأن  من أمريكا الشماليةنص التعديل المقترح 

  : التعديل١المادة 
  ٤، الفقرة ١املادة   -ألف 

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

  بعبارة:
  ‘‘املرفق هاء، أو املرفق واواملرفق جيم، أو ’’

  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 

  كول:من الربوتو  ٢مكرراً من املادة  ٥تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 
، أن ينقل إىل طرف آخر مماثل، لفرتة ٥من املادة  ١جيوز ألي طرف غري عامل مبوجب الفقرة   - ثالثاً  ٥’’

ياء، شريطة  ٢واحدة أو أكثر من فرتات الرقابة، أي جزء من املستوى احملسوب الستهالكه احملدد يف املادة 
بة يف املرفق واو لدى الطرف الذي ينقل اجلزء من أالّ يتجاوز املستوى احملسوب الستهالك املواد اخلاضعة للرقا

] وأّال يتجاوز إمجايل املستويات ٢٠٠٨] كيلوغرام للفرد يف عام [١٠٠٠مستوى استهالكه احملسوب [
ياء. وعلى كل  ٢احملسوبة اجملّمعة الستهالك األطراف املعنية حدود االستهالك املنصوص عليها يف املادة 

ذا النقل لالستهالك، مبينًا شروط ذلك النقل والفرتة اليت ينفذ طرف من األطراف املعنية أ ن خيطر األمانة 
  ‘‘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 ’’
  ٩، الفقرة ٢ادة امل  -هاء 

اية الفقرة الفرعية  ‘‘و’’ينقل احلرف  اية الفقرة  ٢من املادة  ‘١’(أ)  ٩من  من الربوتوكول ويضاف يف 
  .‘٢’(أ)  ٩الفرعية 
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  من الربوتوكول: ٢من املادة  ‘٢’(أ)  ٩وتضاف الفقرة الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية 
ت على داالت االحرتار العاملي احملددة يف املرفقني جيم وواو، ما إذا كان ينبغي إجراء تعديال  ‘٣’ ’’

  ‘‘وإن كان األمر كذلك، حتديد تلك التعديالت؛
عند اختاذ تلك ’’من الربوتوكول، تضاف الصياغة التالية بعد عبارة  ٢(ج) من املادة  ٩يف الفقرة 
  :‘‘القرارات

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

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

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

  اهليدروفلوريةياء: مركبات الكربون  ٢دة املا’’
]، ويف ٢٠١٨كانون الثاين/يناير [  ١عشر شهراً اليت تبدأ يف  ثينعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اال  - ١

عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة  كل فرتة اثين
يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف  ]تسعني[ ق واو، عنيف املرف

 اد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيماملو من زائدًا مخسة ومثانني يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة  ،املرفق واو
نتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة طرف يُ . وعلى كل ٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨لألعوام 

متوسط املستويات  [تسعني] يف املائة من من املواد عن السنوي املستوى احملسوب إلنتاجه أال يزيدلنفس الفرتة، 
اخلاضعة للرقابة املواد ة من زائدًا مخسة ومثانني يف املائاملدرجة يف املرفق واو اخلاضعة للرقابة احملسوبة إلنتاجه من املواد 

االحتياجات ب الوفاء. غري أنه، من أجل ٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨لألعوام  املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم
، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد ٥من املادة  ١احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

املدرجة يف املرفق واو اخلاضعة للرقابة   املائة من املتوسط السنوي احملسوب إلنتاجه من املوادبنسبة تصل إىل عشرة يف
 ٢٠٠٨لألعوام  املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة املوادزائدًا مخسة ومثانني يف املائة من 

  .٢٠١٠و ٢٠٠٩و
]، ويف ٢٠٢٣كانون الثاين/يناير [  ١ عشر شهراً اليت تبدأ يف ينثعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اال  - ٢

من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة  السنوي املستوى احملسوب الستهالكه يزيد العشر شهرًا بعد ذلك، أ اثينكل فرتة 
املدرجة  خلاضعة للرقابةا يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد ]مخسة وستني[ يف املرفق واو عن

لألعوام  املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة املوادزائدًا مخسة ومثانني يف املائة من يف املرفق واو 
نتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس . وعلى كل طرف يُ ٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨
يف املائة من متوسط املستويات  ]مخسة وستني[من املواد عن  السنوي وى احملسوب إلنتاجهاملست ، أّال يزيدالفرتة

اخلاضعة  املوادزائدًا مخسة ومثانني يف املائة من املدرجة يف املرفق واو  اخلاضعة للرقابة من املواد الستهالكهاحملسوبة 
 الوفاء. غري أنه، من أجل ٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨لألعوام  املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم للرقابة

، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه ٥من املادة  ١االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة ب



UNEP/OzL.Pro.26/5 

7 

 اخلاضعة للرقابة احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد
 املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة للرقابة املوادمن زائدًا مخسة ومثانني يف املائة  املرفق واو املدرجة يف

  .٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨لألعوام 
]، ويف ٢٠٢٩كانون الثاين/يناير [  ١ عشر شهراً اليت تبدأ يف ثينعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اال  - ٣
من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة  السنوي املستوى احملسوب الستهالكه رًا بعد ذلك، أال يزيدفرتة اثين عشر شه كل

املدرجة يف  اخلاضعة للرقابة يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد ]ثالثني[ يف املرفق واو عن
لألعوام  املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم عة للرقابةاخلاض املوادزائدًا مخسة ومثانني يف املائة من املرفق واو 
. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس ٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨

من  يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه ]ثالثني[عن  السنوي املستوى احملسوب إلنتاجه فرتة أال يزيدال
املدرجة يف اجملموعة  اخلاضعة للرقابة املوادزائدًا مخسة ومثانني يف املائة من املدرجة يف املرفق واو  اخلاضعة للرقابة املواد

االحتياجات احمللية األساسية ب الوفاء. غري أنه، من أجل ٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨لألعوام  األوىل من املرفق جيم
، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل ٥ ن املادةم ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

زائدًا مخسة املدرجة يف املرفق واو  اخلاضعة للرقابة عشرة يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد
 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨لألعوام  املرفق جيماملدرجة يف اجملموعة األوىل من  اخلاضعة للرقابة املوادومثانني يف املائة من 

  .٢٠١٠و
]، ويف ٢٠٣٥كانون الثاين/يناير [ ١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة االثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٤

كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة 
واو عن [مخسة عشر] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق 

يف املرفق واو زائدًا مخسة ومثانني يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم لألعوام 
دة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس . وعلى كل طرف ينتج ما٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨

من متوسط املستويات  الفرتة، أال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه السنوي من املواد عن [مخسة عشر] يف املائة
احملسوبة الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو زائدًا مخسة ومثانني يف املائة من املواد اخلاضعة 

. غري أنه، من أجل الوفاء ٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم لألعوام 
، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه ٥من املادة  ١ساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة باالحتياجات احمللية األ

احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة 
للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم املدرجة يف املرفق واو زائدًا مخسة ومثانني يف املائة من املواد اخلاضعة 

 .٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨لألعوام 

على كل طرف يقوم بتصنيع املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم أو يف املرفق واو، أن يضمن،   - ٥
رتة اثين عشر شهراً بعد ذلك، أالّ ، ويف كل ف٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١بالنسبة لفرتة االثين عشر شهراً اليت تبدأ يف 

من املواد املدرجة يف اجملموعة الثانية من املرفق واو املولدة كمنتجات ثانوية يف كل  النبعاثاتهيتجاوز املستوى احملسوب 
وع م] يف املائة من جم٠,١[ املرفق جيم أو يف املرفق واو منخط إنتاج يقوم بتصنيع املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل 

   .ينتاجاإلط اخلاملواد املنتجة يف هذا 
اليت  املرافقعلى كل طرف أن يضمن أال يتم أي تدمري ملواد اجملموعة الثانية املدرجة يف املرفق واو الناجتة من   - ٦

عليها  توافقباستخدام التكنولوجيات اليت  إالأو املرفق واو األوىل املدرجة يف املرفق جيم  اجملموعةتُنتج مواد 
  .‘‘األطراف
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  ٣املادة   - زاي 
  من الربوتوكول بالنّص التايل: ٣يستعاض عن ديباجة املادة 

، على  ٥ياء واملادة  ٢ ألف إىل ٢و ٢، وألغراض املواد ٢باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة   - ١’’
رفق جيم أو املرفق هاء كل طرف، فيما يتعلق بكل جمموعة من املواد الواردة يف املرفق ألف أو املرفق باء أو امل

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

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

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

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

عند حساب متوسط مستويات إنتاج واستهالك وواردات وصادرات وانبعاثات املواد املدرجة يف   - ٢
(د)  ١والفقرة  ٢من املادة  ثالثاً  ٥ياء والفقرة  ٢املرفق واو ويف اجملموعة األوىل يف املرفق جيم ألغراض املادة 

االحرتار العاملي هلذه املواد على النحو املبنيَّ يف  داالت، جيب على كل طرف أن يستعِمل ٣من املادة 
  .‘‘املرفقني جيم وواو

  ، سابعاً ١، الفقرة ٤املادة   - حاء
  وتوكول:من الرب  ٤سادساً من املادة  ١تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

على كل طرف أن حيظر، يف غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استرياد املواد  - سابعًا  ١’’
  .‘‘اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو من أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول

  سابعاً  ٢ الفقرة، ٤املادة   -طاء 
  من الربوتوكول: ٤من املادة سادساً  ٢تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

على كل طرف أن حيظر يف غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير املادة  -سابعًا  ٢’’
  ‘‘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’’
  مبا يلي:

  ‘‘.املرفقات ألف وباء وجيم وهاء وواو’’
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  ٨الفقرة  ،٤املادة   -كاف 
  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٤من املادة  ٨يف الفقرة 

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

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

  باء من الربوتوكول: ٤من املادة  ٢تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة   
أو يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ١على كل طرف أن يقوم، يف  - مكرر ٢’’

واد اخلاضعة للرقابة، بدء نفاذ هذه الفقرة عليه، أيهما أبعد، بوضع وتطبيق نظام لرتخيص استرياد وتصدير امل
اجلديدة أو املستعملة أو املعاد تدويرها أو املستصلحة املدرجة يف املرفق واو. وجيوز ألي طرف عامل مبوجب 

أن  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ١يستطيع إنشاء وتطبيق ذلك النظام بتاريخ  يقرر أنه ال ٥من املادة  ١الفقرة 
  ‘‘.٢٠١٩ون الثاين/يناير كان  ١يؤجل اختاذ تلك اإلجراءات حىت 

  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 

  رة:من الربوتوكول، يستعاض عن عبا 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   

  :من هذه املادة ١حيق لكل طرف عامل مبوجب الفقرة  - رابعاً  ٨’’
سية، أن يؤجل امتثاله لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف من أجل تلبية احتياجاته احمللية األسا  (أ)

ملدة عشر سنوات، وذلك ياء  ٢من املادة  ٤ويف الفقرة ياء ملدة سنتني،  ٢املادة من  ٣و ٢و ١ات الفقر 
  ؛)٩( ٢ ياء وفقاً للمادة ٢رهناً بأي تعديالت تدخل على تدابري الرقابة املنصوص عليها يف املادة 
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 يستخدمأن ياء،  ٢األساس الستهالكه مبوجب املادة  خطتعلقة حبساب ولألغراض امل  (ب)
يف املائة  ٤٠إضافًة إىل  واومتوسط مستويات استهالكه احملسوبة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق 

عن متوسط مستويات  عوضاً  ٢٠١٢و ٢٠١١ العامنييف من مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم 
ه احملسوبة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو زائد مخسة ومثانني يف املائة من املواد استهالك

  ؛٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ألعوام اعن  جيممن املرفق  األوىلاخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة 
دم متوسط يستخأن ياء،  ٢األساس إلنتاجه مبوجب املادة  خطولألغراض املتعلقة حبساب   (ج)

يف املائة من مواد  ٤٠واو إضافًة إىل مستويات إنتاجه احملسوبة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق 
عن متوسط مستويات إنتاجه احملسوبة  عوضاً  ٢٠١٢و ٢٠١١ العامنييف اجملموعة األوىل من املرفق جيم 

مخسة ومثانني يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة  زائد ومن املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق وا
  ؛٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ألعوام اعن  جيممن املرفق  األوىليف اجملموعة 
  :يكفل أال تتجاوز مستويات استهالكه وإنتاجه احملسوبة  (د)
ئة، من ، وليس [تسعني] يف املاسنوياً  ياء [مائة] يف املائة ٢من املادة  ١ألغراض الفقرة   ‘١’

، على التوايل، من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف ةمتوسط مستويات استهالكه وإنتاجه احملسوب
 ٢٠١١ العامنييف  يف املائة من مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم ٤٠واو إضافًة إىل املرفق 

  ؛٢٠١٢و
وليس [مخسة وستني] يف املائة ياء [سبعني] يف املائة سنوياً،  ٢من املادة  ٢ألغراض الفقرة   ‘٢’

من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة من متوسط مستويات استهالكه وإنتاجه احملسوبة، على التوايل، 
 ٢٠١١ العامنييف  يف املائة من مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم ٤٠واو إضافًة إىل املرفق 

  ؛٢٠١٢و
ني] يف املائة سنوياً، وليس [ثالثني] يف املائة من ياء [أربع ٢من املادة  ٣ألغراض الفقرة   ‘٣’

من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف متوسط مستويات استهالكه وإنتاجه احملسوبة، على التوايل، 
 ٢٠١١ العامنييف  يف املائة من مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم ٤٠واو إضافًة إىل املرفق 

  ؛٢٠١٢و
  ٦املادة   -عني 

  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٦ملادة يف ا  
  ‘‘طاء ٢ألف إىل  ٢املواد ’’

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

  ثالثاً  ٣و ٣و ٢، الفقرات ٧املادة   -فاء 
من  ٢يف الفقرة  ‘‘،١٩٩١يف املرفق هاء، عن سنة  -’’ يضاف السطر التايل بعد السطر الذي ينص على

  من الربوتوكول: ٧املادة 
  ‘‘،٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨يف املرفق واو، عن السنوات  - ’’
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  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   
يزود األمانة ببيانات إحصائية عن انبعاثاته السنوية من املواد اخلاضعة للرقابة  على كل طرف أن - ثالثًا  ٣’’

(د) من الربوتوكول وكذلك عن كمية املواد املدرجة يف اجملموعة  ٣يف اجملموعة الثانية من املرفق واو للمادة 
  ‘‘ألطراف.الثانية من املرفق واو اليت يتم مجعها وتدمريها بواسطة تكنولوجيات توافق عليها ا

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

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

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

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

  وتوكول. من هذا الرب  ١٠اآللية املالية املنشأة مبوجب املادة 
  املرفق جيم واملرفق واو  -قاف 

  تعدل اجملموعة األوىل يف املرفق جيم إلضافة دالة االحرتار العاملي خالل مائة سنة للمواد التالية:
  ملائة سنة دالة االحرتار العاملي  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 جديد بعنوان املرفق واو إىل الربوتوكول، يأيت بعد املرفق هاء، ونصه كما يلي:

  املواد اخلاضعة للرقابة  املرفق واو:
  ملائة سنة دالة االحرتار العاملي  ةادامل

    األوىل اجملموعة
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  
   اجملموعة الثانية

HFC-23  ١٤ ٨٠٠  

  ١٩٩٩المادة الثانية: العالقة بتعديل عام 
ال جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تودع أي صك للتصديق أو القبول أو املوافقة 
أو االنضمام هلذا التعديل ما مل تكن قد قامت من قبل أو أن تقوم يف ذات الوقت بإيداع مثل ذلك الصك 

كانون األول/ديسمرب   ٣يف بيجني، يف  لألطرافاعتماده يف االجتماع احلادي عشر للتعديل الذي مت 
١٩٩٩.  

  المادة الثالثة: العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها
اق االلتزامات الواردة ال يقصد من هذا التعديل أن يفضي إىل استثناء مركبات الكربون اهليدروفلورية من نط

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 

تمر يف تطبيق األحكام احملددة أعاله من اتفاقية األمم وعلى كل طرف يف هذا التعديل أن يس ‘‘مونرتيال.
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو، على مركبات الكربون اهليدروفلورية وذلك ما بقيت تلك 

  األحكام نافذة بالنسبة إىل هذا الطرف.
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  المادة الرابعة: بدء النفاذ
، ٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ١عاله، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف أ ٢باستثناء ما أشري إليه يف الفقرة   - ١

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

قة األوزون. ويف حالة عدم استيفاء هذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف املستنفدة لطب
  اليوم التسعني التايل للتاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.

، ٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ١يبدأ نفاذ التغيريات الواردة يف الفرعني حاء وطاء من املادة األوىل يف   - ٢
إيداع سبعني صكًا على األقل من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة على التعديل من  شريطة أن يتم

قبل الدول أو املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة 
ا التعديل يف اليوم التسعني لطبقة األوزون. ويف حالة عدم استيفاء هذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذ

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

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

_____________  


