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الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف 
بشأن املواد املستنفدة بروتوكول مونتريال 

  لطبقة األوزون
  االجتماع الثالثون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨ - ١٥جنيف 
  * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 التعديالت املقترحة على بروتوكول مونتريال

  ربوتوكول مونترياللتعديل مقترح 

  مذكرة من األمانة

عمم األمانة يف ، ت حلماية طبقة األوزون من اتفاقية فيينا٩ من املادة ٢  عمالً بأحكام الفقرة  
بتعديل من كندا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية مقدماً اً مشتركاً مرفق هذه املذكرة مقترح

ويعمم هذا املقترح . يةاهليدروفلور الكربون بروتوكول مونتريال فيما يتعلق باإلنقاص التدرجيي ملركّبات
  . األمانةمن قبلأي حترير رمسي  دون بالصورة اليت ورد ا

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/1/Rev.1. 
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  املرفق

  ل مونتريالتعديل مقترح لربوتوكو

  التعديل: ١املادة 
  ٤، الفقرة ١املادة   –ألف 

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

  ٥، الفقرة ٢املادة   -باء 
  :عبارةيستعاض عن ل،  الربوتوكويف ٢ من املادة ٥يف الفقرة 
  ‘‘ حاء٢واملادة ’’  
  :عبارةب
  ‘‘ ياء٢ حاء و٢ نياملادتو’’  

  ثالثاً ٥، الفقرة ٢املادة   -جيم 
  : الربوتوكوليف ٢ من املادة اً مكرر٥تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

، أن ينقل إىل ٥ من املادة ١جيوز ألي طرف غري عامل مبوجب الفقرة   -اًلثثا ٥ ’’
 أي جزء من املستوى ، لفترة واحدة أو أكثر من فترات الرقابة،ر مماثلطرف آخ

 يتجاوز املستوى احملسوب  ياء، شريطة أال٢ّاحملسوب الستهالكه احملدد يف املادة 
الستهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق واو لدى الطرف الذي ينقل اجلزء من 

 يتجاوز وأالّ] ٢٠٠٨[لفرد يف عام  لمغراكيلو] ٠,٢٥[مستوى استهالكه احملسوب 
معة الستهالك األطراف املعنية حدود االستهالك إمجايل املستويات احملسوبة ا

وعلى كل طرف من األطراف املعنية أن خيطر .  ياء٢املنصوص عليها يف املادة 
  ‘‘.األمانة ذا النقل لالستهالك، مبيناً شروط ذلك النقل والفترة اليت ينفذ فيها

  ١١و) أ (٨، الفقرتان ٢املادة   -ال د
  :عبارة  يستعاض عن الربوتوكول،يف ٢ من املادة ١١و) أ (٨يف الفقرتني 

  ‘‘ طاء٢ألف إىل  ٢املواد ’’  
  :عبارةب
  ‘‘ ياء٢ ألف إىل ٢املواد ’’  
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  ٩، الفقرة ٢املادة   -هاء 
 الربوتوكول من ٢من املادة ‘ ١’) أ (٩ة يعفرلارة قفال ةايمن  ‘‘و’’رف احل قلين  

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

 إجراء تعديالت على قدرات إحداث االحترار العاملي ما إذا كان ينبغي  ‘٣’ ’’  
  ‘‘ كذلك، حتديد تلك التعديالت؛ األمراحملددة يف املرفقني جيم وواو، وإن كان

 من الربوتوكول، تضاف الصياغة التالية بعد عبارة ٢من املادة ) ج (٩يف الفقرة   
  :‘‘بتوافق اآلراء’’

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

  :يلي
، تتخذ األطراف ‘٣’) أ (٩ ولدى اختاذ تلك القرارات مبوجب الفقرة الفرعية’’  

  ‘‘قراراا بتوافق اآلراء فقط؛
   ياء٢املادة   -واو 

  :لربوتوكول طاء من ا٢ملادة التالية بعد املادة تضاف ا
  مركبات الكربون اهليدرو فلورية:  ياء٢املادة 

على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ١  
 املستوى أال يزيدثين عشر شهراً بعد ذلك، ا، ويف كل فترة ]٢٠١٤[اير ين/ كانون الثاين١

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

املواد املدرجة يف اموعة األوىل من زائداً  ،درجة يف املرفق واومن املواد اخلاضعة للرقابة امل
نتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة وعلى كل طرف ي. املرفق جيم
 من املواد عن متوسط املستويات  السنوي املستوى احملسوب إلنتاجهأال يزيد ،لنفس الفترة

 من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام  احملسوبة إلنتاجه يف
غري أنه، من أجل سد االحتياجات . املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيمزائداً 

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

املواد زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[  األعوامإلنتاجه يف
  .املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيم
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على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٢  
 املستوى يزيد  أالّثين عشر شهراً بعد ذلك، ا، ويف كل فترة ]٢٠١٧ [يناير/ثاينكانون ال ١

 ]مثانني[ ، عنة للرقابة املدرجة يف املرفق واو من املواد اخلاضع السنوياحملسوب الستهالكه
 ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[  األعواميف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف

املدرجة يف اموعة األوىل من اخلاضعة للرقابة املواد زائداً او من املواد املدرجة يف املرفق و
وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة . املرفق جيم
 يف املائة من متوسط ]مثانني[ املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد عن ، أال يزيدلنفس الفترة

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

 من ١أنه، من أجل سد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
سوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف ، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احمل٥ املادة

 من ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[  األعواماملائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف
  .املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيمزائداً املواد املدرجة يف املرفق واو 

 تبدأ على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت  - ٣  
 ال يزيد، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أ]٢٠٢٠[يناير / كانون الثاين١  يف

  من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن السنوياملستوى احملسوب الستهالكه
 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤[  األعوام يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف]سبعني[
املواد املدرجة يف اموعة زائداً  املدرجة يف املرفق واو  اخلاضعة للرقابة املواد من]٢٠٠٦و

نتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن وعلى كل طرف ي. األوىل من املرفق جيم
 من املواد عن  السنوي املستوى احملسوب إلنتاجه يزيد، أالّيضمن، بالنسبة لنفس الفترة

 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام   يفالستهالكهن متوسط املستويات احملسوبة  يف املائة م]سبعني[
املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦و

 ١غري أنه، من أجل سد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة . جيم
جاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف ، جيوز أن يت٥من املادة 

 من ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ األعوام املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف
  .املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيمزائداً املواد املدرجة يف املرفق واو 

 اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة  - ٤  
  يزيدأالّ، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، ]٢٠٢٥[يناير / كانون الثاين١  يف

  من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن السنوياملستوى احملسوب الستهالكه
 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ األعوام يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف ]مخسني[
املواد املدرجة يف اموعة زائداً  املدرجة يف املرفق واو  اخلاضعة للرقابة من املواد]٢٠٠٦و

أن  وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد. األوىل من املرفق جيم
 عنمن املواد  السنوي املستوى احملسوب إلنتاجه أال يزيد ،يضمن، بالنسبة لنفس الفترة



UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/5 

5 

 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ األعوام  يفالستهالكه يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة ]مخسني[
املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦و

 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 ٥املادة من 

 من ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف 
  .املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيمزائداً املواد املدرجة يف املرفق واو 

 يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ على كل طرف أن  - ٥  
  فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أال يزيد، ويف كل]٢٠٢٩[يناير / كانون الثاين١  يف

  من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن السنوياملستوى احملسوب الستهالكه
 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام الستهالكه يف  يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة ]ثالثني[
املواد املدرجة يف اموعة زائداً  املدرجة يف املرفق واو  اخلاضعة للرقابة من املواد]٢٠٠٦و

وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن . األوىل من املرفق جيم
 يف ]ثالثني[ عن السنوي  املستوى احملسوب إلنتاجهفترة أال يزيديضمن، بالنسبة لنفس ال

 ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[ األعوام املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف
غري . املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيمزائداً من املواد املدرجة يف املرفق واو 

 من ١فقرة أنه، من أجل سد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب ال
، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف ٥ املادة

 من ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف 
  .املواد املدرجة يف اموعة األوىل من املرفق جيمزائداً املواد املدرجة يف املرفق واو 

 كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ على  - ٦  
 ال يزيد، ويف كل فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أ]٢٠٣٣[يناير / كانون الثاين١  يف

  املدرجة يف املرفق واو عن اخلاضعة للرقابةمن املوادالسنوي املستوى احملسوب الستهالكه 
 ٢٠٠٤[ األعوام ات احملسوبة الستهالكه يف يف املائة من متوسط املستوي] عشرةمخس[
املواد املدرجة يف اموعة األوىل زائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥و

وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، . من املرفق جيم
 ةمخس[ من املواد عن نوي الس املستوى احملسوب إلنتاجه، أال يزيدبالنسبة لنفس الفترة

 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤[األعوام   يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف]عشر
املواد املدرجة يف اموعة زائداً  من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦و

 لألطراف العاملة غري أنه، من أجل سد االحتياجات احمللية األساسية. األوىل من املرفق جيم
، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

 ٢٠٠٤[  األعوامتصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف
 املواد املدرجة يف اموعة األوىلزائداً  من املواد املدرجة يف املرفق واو ]٢٠٠٦ و٢٠٠٥و

  .من املرفق جيم
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على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ   - ٧  
 املستوى  يزيد فترة إثين عشر شهراً بعد ذلك، أالّ، ويف كل٢٠١٤يناير / كانون الثاين١  يف

 من املواد املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق واو املولدة من السنوياحملسوب إلنتاجه 
 باستثناء ، يف املائةاًجات ثانوية من صناعة مواد اموعة األوىل من املرفق جيم، صفرمنت

موعة الثانية من املرفق واو الناجتة عن املرافق اليت تصنموعة انبعاثات مواد اع مواد ا
فق اليت األوىل من املرفق جيم، وانبعاثات مواد اموعة الثانية من املرفق واو الناجتة عن املرا

 من مواد اموعة الثانية من املرفق واو اليت ] طن متري سنويا٢,١٤ً أكثر من[تقوم بتدمري 
 من جمموع مواد اموعة األوىل من املرفق جيم املصنعة يف ]يف املائة ٠,١[جيب أال تتجاوز 

، لفقرةغراض هذه اوأل. مواد ثانويةعمليات إنتاج مواد اموعة الثانية من املرفق واو ك
فإن املستوى احملسوب من  ،٥ من املادة ١وبغض النظر عن تعريف اإلنتاج الوارد يف الفقرة 

تشمل الكميات اليت  دة كمنتجات ثانوية املولَّ واوإنتاج مواد اموعة الثانية من املرفق
ديف مرفق آخر وأرت يف املوقع م.  

اموعة الثانية املدرجة يف على كل طرف أن يضمن أال يتم أي تدمري ملواد   - ٨  
موعة ااملرفق واو الناجتة من املرافق اليت تألوىل املدرجة يف املرفق جيم نتج مواد ا

  .باستخدام التكنولوجيات اليت توافق عليها األطراف  إال

  ٣املادة   -زاي 
  : بالنص التايل من الربوتوكول٣ ديباجة املادة يستعاض عن

ألف  ٢ و٢، وألغراض املواد ٢صوص عليه يف الفقرة باستثناء ما هو من  - ١  
، على كل طرف، فيما يتعلق بكل جمموعة من املواد الواردة يف املرفق ألف ٥املادة  ياء و٢ إىل

  :أو املرفق باء أو املرفق جيم أو املرفق هاء أو املرفق واو، أن حيدد مستوياته احملسوبة من
  . من النقطة بدال٣ًمن املادة ) ج( الفرعية توضع فاصلة منقوطة يف اية الفقرة  
   اية املادة يضاف النص من الربوتوكول٣التايل يف :  
االنبعاثات  مجيع انبعاثات مواد اموعة الثانية من املرفق واو وذلك جبمع  )د(’’  

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

تساوي كمية مواد اموعة الثانية من املرفق واو املولدة يف املرفق مبا يف ذلك الكميات اليت 
تنبعث نتيجة التسرب من املعدات والعمليات واملؤكسدات احلرارية باستثناء الكميات اليت 

ملوقع أو رحلت إىل خارج املوقع لبيعها أو رحلت إىل خارج دمرت يف املوقع أو خزنت يف ا
  ‘‘.املوقع للتدمري
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عند حساب متوسط مستويات اإلنتاج واالستهالك والواردات والصادرات   - ٢  
 ياء، جيب ٢يف املرفق واو باإلضافة إىل مواد اموعة األوىل يف املرفق جيم ألغراض املادة 

هلذه املواد على النحو املبين يف املرفقني  العاملي رارحت االقدراتعلى كل طرف أن يستعمل 
  .جيم وواو

  ، سابعا١ً، الفقرة ٤املادة   - حاء
  : من الربوتوكول٤ سادساً من املادة ١تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة   
 على كل طرف أن حيظر، يف غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ -  سابعا١ً”  
 يف اً طرفليستد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو من أي دولة  املواقرة، استريادهذه الف

  .“هذا الربوتوكول

   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 -  سابعا٢ً’’  

 يف هذا اً طرفليستجة يف املرفق واو إىل أي دولة لفقرة، تصدير املادة اخلاضعة للرقابة املدرا
  ‘‘.الربوتوكول

  ٧ و٦ و٥، الفقرات ٤املادة   - ياء
  :عبارةيستعاض عن  من الربوتوكول، ٤ املادة ٧ و٦، ٥يف الفقرات     

  ‘‘املرفقات ألف وباء وجيم وهاء’’  
  :مبا يلي    

  ‘‘باء وجيم وهاء وواواملرفقات ألف و’’

  ٨ الفقرة ٤املادة   -كاف 
  : عبارة يستعاض عن من الربوتوكول،٤ن املادة  م٨يف الفقرة 

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

  ‘‘ ياء٢ ألف إىل ٢املواد ’’

   باء٤املادة   -الم 
  : من الربوتوكول باء٤ من املادة ٢تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة   
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أو يف  ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١ على كل طرف أن يقوم، يف - رر مك٢’’  
 بوضع وتطبيق نظام ،غضون ثالثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة عليه، أيهما أبعد

 اجلديدة أو املستعملة أو املعاد تدويرها أو ،لترخيص استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة
 يقرر ٥ من املادة ١وجيوز ألي طرف عامل مبوجب الفقرة . واواملستصلحة املدرجة يف املرفق 

 أن يؤجل اختاذ ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١يستطيع إنشاء وتطبيق ذلك النظام بتاريخ  أنه ال
  ‘‘.٢٠١٦يناير / كانون الثاين١تلك اإلجراءات حىت 

  ٤، الفقرة ٥املادة   -ميم 
  :عبارةاض عن يستع من الربوتوكول، ٥ من املادة ٤يف الفقرة 
  ‘‘ طاء٢ ألف إىل ٢املواد ’’  

  :مبا يلي    
  ‘‘ ياء٢ ألف إىل ٢املواد ’’  

  ٦ و٥، الفقرتان ٥املادة   -نون 
  : عبارة يستعاض عن من الربوتوكول،٥ من املادة ٦ و٥يف الفقرتني   

  ‘‘ طاء٢املادة ’’  
  :مبا يلي    

  ‘‘ ياء٢ طاء و٢ نياملادت’’  
  اً رابع٨ الفقرة ٥املادة   -سني 

  : من الربوتوكول٥ ثالثاً من املادة ٨تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة     
 من هذه املادة، ومن أجل تلبية ١ حيق لكل طرف عامل مبوجب الفقرة -  رابعا٨ً’’  

 ٢و ١  احتياجاته احمللية األساسية، أن يؤجل امتثاله لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الفقرات
 ياء ٢  من املادة٥ و٤ نيت سنوات، واملنصوص عليها يف الفقرملدة ثالث ياء ٢ من املادة ٣و

 ياء ملدة عشر سنوات، وذلك ٢ من املادة ٦  سنوات واملنصوص عليها يف الفقرةستملدة 
ياء وفقاً   ٢رهناً بأي تعديالت تدخل على تدابري الرقابة املنصوص عليها يف املادة 

  ‘‘).٩( ٢ للمادة
  ٦املادة   -عني 

  : عبارة يستعاض عن من الربوتوكول،٦املادة يف   
  ‘‘ طاء٢ ألف إىل ٢املواد ’’  

  :مبا يلي    
  ‘‘ ياء٢ ألف إىل ٢املواد ’’  
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   ثالثا٣ً و٣ و٢، الفقرات ٧املادة   -فاء 
 يف املرفق هاء، عن سنة -’’يضاف السطر التايل بعد السطر الذي ينص على  
  :وكول من الربوت٧ من املادة ٢ يف الفقرة ‘‘،١٩٩١

  ‘‘،٢٠٠٦ و٢٠٠٥، و٢٠٠٤ عن السنوات ، يف املرفق واو-’’
  : عبارة يستعاض عن من الربوتوكول،٧ من املادة ٣ و٢ يف الفقرتني  

  ‘‘جيم وهاء’’  
  :مبا يلي    

  ‘‘جيم، وهاء، وواو’’  
  : مكرر٣ من الربوتوكول بعد الفقرة ٧تضاف الفقرة التالية للمادة   

يزود األمانة ببيانات إحصائية عن انبعاثاته السنوية  على كل طرف أن - ثالثاً ٣’’  
من الربوتوكول ) د (٣من املواد اخلاضعة للرقابة يف اموعة الثانية من املرفق واو للمادة 
ليت يتم مجعها وتدمريها وكذلك عن كمية املواد املدرجة يف اموعة الثانية من املرفق واو ا

  ‘‘.طراف توافق عليها األلوجياتتكنوبواسطة 
  ١، الفقرة ١٠املادة   -صاد 

  : عبارة يستعاض عن من الربوتوكول،١٠املادة  من ١الفقرة يف   
  ‘‘ طاء٢ هاء واملادة ٢ ألف إىل ٢املواد ’’  

  :مبا يلي    
  ‘‘ ياء٢ طاء، واملادة ٢ هاء، واملادة ٢ ألف إىل ٢املواد ’’  

  :ن الربوتوكول م١٠ من املادة ١يدرج النص التايل يف اية الفقرة 
 أن يستفيد من ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة وإذا اختار أحد األطراف ”

 املتفق متويل من أي آلية مالية أخرى ميكن أن ينتج عنه الوفاء بأي جزء من التكاليف اإلضافية
 من هذا ١٠، فإن ذلك اجلزء ال يسدد من اآللية املالية املنشأة مبوجب املادة عليها

وإذا كان لدى الطرف مشروع موافَق عليه مبوجب آلية التنمية النظيفة من أجل . ربوتوكولال
 مرفق أو خط إنتاج، من HFC-23الثانوية من الكربون اهليدروفلوري نبعاثات االالسيطرة على 

 اآللية املالية يف إطارفإن هذا املرفق أو خط اإلنتاج لن يكون مؤهالً للحصول على دعم 
 الوقت الذي ال يصبح فيه املرفق أو إىل أن حيني من هذا الربوتوكول ١٠وجب املادة املنشأة مب

  “.خط اإلنتاج مشموالً مبشروع آلية التنمية النظيفة
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  املرفق جيم واملرفق واو  -قاف 
االحترار العاملي خالل حداث إتعدل اموعة األوىل يف املرفق جيم إلضافة قدرة 

  :مائة سنة للمواد 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  
 : ونصه كما يلي، بعد املرفق هاءيأيت إىل الربوتوكول، جديد بعنوان املرفق واويضاف مرفق 

  املواد اخلاضعة للرقابة  :فق واواملر
   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  
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  ١٩٩٩  عامالعالقة بتعديل: املادة الثانية
وز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تودع أي صك للتصديق ال جي

تقوم يف أن أو القبول أو املوافقة أو االنضمام هلذا التعديل ما مل تكن قد قامت من قبل أو 
 الصك للتعديل الذي مت اعتماده يف االجتماع احلادي عشر ذلكذات الوقت بإيداع مثل 

  .١٩٩٩ديسمرب /كانون األول ٣يف لألطراف يف بيجني، 
  العالقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو التابع هلا: املادة الثالثة

فلورية من  ال يقصد من هذا التعديل أن يفضي إىل استثناء مركبات الكربون اهليدرو
مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  من اتفاقية األ١٢ و٤نطاق االلتزامات الواردة يف املادتني 

 اليت تنطبق على ، من بروتوكول كيوتو التابع لالتفاقية١٠ و٧ و٥ و٢املناخ ويف املواد 
 وعلى كل طرف يف هذا ‘‘.غازات االحتباس احلراري غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال’’

ملتحدة اإلطارية بشأن التعديل أن يستمر يف تطبيق األحكام احملددة أعاله من اتفاقية األمم ا
فلورية وذلك ما بقيت تلك  تغري املناخ وبروتوكول كيوتو، على مركبات الكربون اهليدرو

  .األحكام نافذة بالنسبة إىل هذا الطرف
  بدء النفاذ: املادة الرابعة

 كانون ١ أعاله، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف ٢باستثناء ما أشري إليه يف الفقرة   - ١
ن صكاً على األقل من صكوك التصديق أو ، شريطة أن يتم إيداع عشري٢٠١١يناير /الثاين

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

تاريخ، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف اليوم التسعني التايل للتاريخ الذي يتم هذا الشرط يف ذلك ال
  .فيه استيفاء ذلك الشرط

 ١يبدأ نفاذ التغيريات الواردة يف الفرعني حاء وطاء من املادة األوىل يف   - ٢
، شريطة أن يتم إيداع سبعني صكاً على األقل من صكوك التصديق ٢٠١١ يناير/كانون الثاين

للتكامل االقتصادي  ل أو املوافقة على التعديل من قبل الدول أو املنظمات اإلقليميةأو القبو
ويف حالة عدم استيفاء . األطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

هذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف اليوم التسعني التايل للتاريخ الذي يتم 
  .يه استيفاء ذلك الشرطف

، فإن أي صك من هذا القبيل تودعه منظمة ٢ و١  وألغراض الفقرتني  - ٣
إقليمية للتكامل االقتصادي ال حيسب إضافة للصكوك اليت تودعها الدول األعضاء يف هذه 

  .املنظمة
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 ١وعقب بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو املنصوص عليه يف الفقرتني   - ٤
التعديل على أي طرف آخر يف الربوتوكول يف اليوم التسعني التايل للتاريخ ، يبدأ نفاذ ٢و

  .الذي يودع فيه صكه للتصديق أو القبول أو املوافقة
 يف الكربون اهليدروفيلية أمريكا الشمالية بشأن مركّبات  دولقترح املقدم منامل:  نقاطاخلالصة يف 

  بروتوكول مونتريال
  :ية العناصر الرئيسية التاليةيتضمن مقترح أمريكا الشمال

 يف مرفق جديد هو املرفق واو، مبا يف ذلك الكربون اهليدروفيلية من مركّبات ٢٠يضع  •
 .HFOsمادتني جديدتني يشار إليهما أحياناً باسم 

مركبات الكربون اهليدروفيلية، ولذلك يعترف بأنه قد ال توجد بدائل جلميع تطبيقات  •
 .جيي حىت مستوى معين، يف مقابل اإلاء التدرجيي بالكامل التدريستخدم آلية لإلنقاص

اليت ال تنطبق عليها ( التدرجيي لإلنتاج واالستهالك للبلدان املتقدمة قاصيضع أحكاماً لإلن •
  ):نظر الشكل التايلأ) (٥اليت تنطبق عليها املادة (والبلدان النامية ) ٥املادة 

 
 والبلدان اليت ال تنطبق ٥ للبلدان اليت تنطبق عليها املادة يةالكربون اهليدروفيلبات خطوات إنقاص مرك

، على أساس متوسط السنوات HFCs وHCFCsنسبة مئوية من إنتاج واستهالك مركّبات  (٥عليها املادة 
  )٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٤
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 HCFCs االحترار العاملي ملكونات لقدرة على إحداث ترجيحية حبسب ااًيستعمل أوزان •

 .بروتوكول مونترياليف حتماالت استنفاد األوزون املنصوص عليها بدالً من ا

  ٥ق عليها املادة خطوات اإلنقاص للبلدان اليت ال تنطب

 ٥خطوات اإلنقاص للبلدان اليت تنطبق عليها املادة 
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إنتاج ن الناجتة ع HFC-23من االنبعاثات الثانوية للمركب يتضمن أحكاماً حتد بصرامة  •
 .٢٠١٤، اعتباراً من عام HCFC-22 املركب

 وحيظر واردات وصادرات هذه HFCيتطلّب ترخيصاً لصادرات وواردات مركّبات  •
 . إىل غري األطرافاملركّبات

 ات الثانوية للمركبـاالنبعاث وHFCsيتطلّب اإلبالغ عن إنتاج واستهالك مركّبات  •
HFC -23. 

 الثانويةنبعاثات الختفيض ا وHFCجيعل اإلنقاص التدرجيي إلنتاج واستهالك مركبات  •
 . مؤهالً للتمويل من الصندوق املتعدد األطراف للربوتوكولHFC-23لمركّب ل

 حسب تقدير حكومة الواليات HFCملزايا التجميعية لإلنقاص التدرجيي ملركّبات وتبلغ ا
حىت ) MMT CO2eq( ثاين أكسيد الكربون ئفاك مليون طن متري من م٣ ١٠٠املتحدة نقصاً مبقدار 

  .٢٠٥٠ مليون طن متري من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حىت عام ٨٨  ٠٠٠، وحنو ٢٠٢٠عام 
  :HCFCدرجيي ملركّبات العالقة باإلنقاص الت

 .HCFCهذا التعديل مصمم بشكل يتوافق مع اإلاء التدرجيي ملركّبات  •

 هي بدائل يف كثري من التطبيقات احلالية ملركّبات HFCيعترف التعديل بأن مركّبات  •
HCFC التدرجيي تنطبق فقط على مركّبات ومن مث، فإنه وإن كانت خطوات اإلنقاص 

HFCتأخذ يف اعتبارها مستوى معيناً من االنتقال إىل مركّبات ، فإن أرقام األساس HFC 
 باإلضافة إىل HCFC من مركّبات ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤باستخدام متوسط أعوام 
 .HFCاستهالك وإنتاج مركّبات 

وميكن أن تؤدي الكيميائيات البديلة املعروفة والتكنولوجيات اجلديدة وحتسني ممارسات  •
 ويف نفس الوقت تدعم HFCإنقاص كبري يف استهالك مركّبات التجهيز والتناول إىل 

 .HCFCاإلاء التدرجيي ملركّبات 

  العالقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
القصد من هذا املقترح أيضاً هو دعم اجلهود العاملية الشاملة اليت دف إىل محاية النظام  •

 .املناخي

• ر يف إطار اتفاقية يشكِّل هذا املقترح تعديالً لربوتوكول مونتريال، وميكن تكملته مبقر
 .األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ يعتمد ج بروتوكول مونتريال

بروتوكول كيوتو اليت /ال يغير من أحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ •
كن لألطراف اتباع االلتزامات املنصوص عليها يف ومي. HFCحتكم انبعاثات مركّبات 

بروتوكول مونتريال للوفاء بالتزامات معينة يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 
 .املناخ
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