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لألطراف في  الفريق العامل المفتوح العضوية

بشأن المواد المستنفدة  بروتوكول مونتريال
  لطبقة األوزون

  االجتماع الرابع والثالثون
 ٢٠١٤متوز/يوليه  ١٨-١٤ باريس،
  *من جدول األعمال املؤقت ٩البند 

 التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريالالتنقيحات و 

  تعديل مقترح لبروتوكول مونتريال مقدم من واليات ميكرونيزيا الموحدة

  مذكرة من األمانة

 مقّدماً مقرتحاً  وزون، تعمِّم األمانةمن اتفاقية فيينا حلماية طبقة األ ٩من املادة  ٢عمًال بأحكام الفقرة 
ت الكربون مرّكبايقضي بإجراء ختفيض تدرجيي يف من واليات ميكرونيزيا املوحدة بتعديل بروتوكول مونرتيال 

ا دون أي حترير رمسيرفق)(أنظر امل اهليدروفلورية  .من األمانة . ويعمَّم املقرتح بالصيغة اليت ورد 

                                                             
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/1. 
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 المرفق

 تخفيض تدريجيمن واليات ميكرونيزيا الموحدة  بإجراء تعديل المقترح الخطوط العريضة لل
  بموجب بروتوكول مونتريالالكربون الهيدروفلورية في مركبات 
  نمو مركبات الكربون الهيدروفلوريةسرعة التحكم في 

على  املراتف آال بلئات مبا اقدر  اليت تزيدراري احلحتباس االغازات من مركبات الكربون اهليدروفلورية، 
واستهالكها يشهد إنتاج هذه املركبات من املتوقع أن يف إحداث االحرتار، و  ثاين أكسيد الكربونقدرات 

ا   يفنمو احلايل العشرة أضعاف قد يصل ذلك النمو إىل يف غضون العقود العديدة القادمة و منواً سريعًا وانبعاثا
  .٢٠٥٠ وحىتالفرتة من اآلن 

من خالل  إىل إبطاء هذا النمو يف مركبات الكربون اهليدروفلورية لمونرتياى بروتوكول ويهدف هذا التعديل عل
إىل احلد من انبعاثات املنتج الثانوي ملركب الكربون  ويهدف أيضاً  .نتاجها واستهالكها تدرجيياً ختفيض إ

  .٢٣- اهليدروفلوري
للتخفيضات التدرجيية السابقة يف  اثالً مم يف مركبات الكربون اهليدروفلورية وسيكون هذا التخفيض التدرجيي

 وكلورية فلورية اليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروفلوريةر مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليد
  لتحل حملها. حالياً 

ربون يغا طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكغ ١٠٠أكثر من ما يعادل يل أن يؤدي إىل منع ومن شأن هذا التعد
الزيادة يف متوسط درجات احلرارة العاملية مبقدار  يؤدي إىل ختفيضوميكن أن  يف غضون العقود العديدة القادمة

سريعة تتجنب ‘ قفز ضفدعي’ومن شأن انتهاج اسرتاتيجية  .٢١٠٠. درجة مئوية حبلول عام ,٥يصل إىل
ن أ يةر لية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلو التحول إىل مركبات الكربون اهليدروفلوية أثناء فرتة التخلص احلا

  غيغا طن من ثاين أكسيد الكربون. ٦٤ يؤدي إىل جتنب انبعاثات إضافية تصل إىل ما يعادل
  االتساق مع االتفاقيات واالتفاقات المتعددة األطراف ذات الصلة

بروتوكول مونرتيال يف  حققهالذي  جييالتخلص التدر إىل  ومبا أن منو مركبات الكربون اهليدروفلورية يعزى جزئياً 
فإن هذا التعديل بالتايل، من خالل احلد من منو مركبات الكربون  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،

من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون مبنع اآلثار السلبية اليت  ٢اهليدروفلورية، سيليب التزام األطراف مبوجب املادة 
  م املناخ من جراء التدابري اليت تنفذ حلماية طبقة األوزون.تقع على نظا

مع  ا فحسب بل ويتسقذويتسق هذا التعديل مع مبادئ وأهداف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال ليس ه
أ االتفاقية دف النهائي ومبداهللك بشأن تغري املناخ، مبا يف ذ طاريةاإلاف اتفاقية األمم املتحدة دمبادئ وأه

  مثل يف املسؤوليات املشرتكة وإن كانت متفاوتة ومع قدرات كل منها:املت
 نتاجها الكربون اهليدروفلورية اليت يتم إالتعديل، من خالل تقليل حجم مركبات  اهذ ونكي

لهدف النهائي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، كما هو مكمًال لواستهالكها، 
، وهو حتقيق استقرار تركيزات غازات االحتباس احلراري يف الغالف ٢منصوص عليه يف الفقرة 

 اجلوي عند مستوى مينع التأثريات االصطناعية اخلطرية على نظام املناخ.
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  وتقوم البلدان ا التعديل بقيادة االجراءات اليت تتخذ مبوجب هذاألطراف تقوم البلدان املتقدمة
من اتفاقية األمم املتحدة  ١- ٣ت مماثلة تتسق مع املادة النامية األطراف يف مرحلة الحقة بإجراءا

 اإلطارية بشأن تغري املناخ.

  ،تقدم البلدان املتقدمة األطراف، من خالل املسامهات املالية يف الصندوق املتعدد األطراف
لدان ها البلإلجراءات اليت تتخذ‘ ‘ملتفق عليهاالتكاليف اإلضافية الكاملة ا’’ ذالوسائل الالزمة لتنفي

 من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية. ٣- ٤للمادة  النامية، وفقاً 

  هذا  ونواستهالكها، سيكنتاجها الكربون اهليدروفلورية اليت يتم إوعن طريق تقليل حجم مركبات
ي ينص على ختفيضات يف انبعاثات مركبات الكربون ربوتوكول كيوتو، الذمكمًال لالتعديل كذلك 

منه، لن يكون له تأثري على حالة مركبات  للفرع ثالثاً  ا الربوتوكول، وفقاً أن هذ فلورية. بيداهليدرو 
الكربون اهليدروفلورية مبوجب بروتوكول كيوتو، ولن يؤثر على فرص األطراف يف بروتوكول كيوتو يف 

م مبوجب تلك املعاهدة بتقليل انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية.   الوفاء بالتزاما
لك يتسق على مدى عقود كثرية، وهو بذ تم تنفيذهيو  بالتدرج ا التعديلل التخفيض املتوخى يف هذجدو  ويتسم

يف عام  ٢٠+ ريوي نصبو إليه، ويف الوثيقة اخلتامية لقمة د به قادة العامل يف املستقبل الذي وعمع الدعم الذ
  ‘‘.يدروفلوريةنتاج مركبات الكربون اهلتحقيق ختفيض تدرجيي يف استهالك وإل’’، ٢٠١٢

  تفاصيل التخفيض التدريجي والجدول الزمني المقترحين
 ،٢٠١٧ا التعديل بالنسبة للبلدان املتقدمة األطراف يف عام ض التدرجيي املقرتح يف هذأ اجلدول الزمين للتخفييبد

وفق  وذلكعدد من السنوات، بعد يف وقت الحق  ويبدأ التخفيض التدرجيي بالنسبة للبلدان النامية األطراف
  .بالتفاوض ه األطرافتقرر  عادل جدول زمين

ا احملسوبة من مركبات الكربون  وخط األساس املقرتح للبلدان املتقدمة األطراف هو متوسط جمموع مستويا
) يف األعوام ٢٣- فلورياهليدرو باستثناء مركب الكربون مركبات الكربون اهليدروفلورية ( فلورية زائدا كلوريةاهليدرو 
يف املائة من خط  ٨٥إىل  ، مع ختفيض اخلطوة األوىل من التخفيض التدرجيي٢٠١٦و، ٢٠١٥و ،٢٠١٤

  .٢٠١٧ا يف عام األساس هذ
  من خالل املفاوضات. األطرافويتقرر خط األساس املقرتح للبلدان النامية األطراف بواسطة 

ي تقرره األطراف دول الذقبل أوان اجل التخفيض التدرجييأن تبدأ يف تنفيذ  اليت ختتارطراف البلدان النامية األ
  من الربوتوكول. ١٠مبوجب املادة  التنفيذمؤهلة لتمويل  بالتفاوض ستكون أيضاً 

قق فيه ي حتوسيستمر يف التخفيض إىل الوقت الذ مركبات الكربون اهليدروفلورية متدرجاً  وسيكون ختفيض
  ة من خط األساس املتفق عليه.يف املائ ٥نتاجها واستهالكها إىل أقل من إ ختفيضاألطراف 
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  لرقابة بموجبخضاع مركبات الكربون الهيدروفلورية لإلالمقترح لتعديل ا
  بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

________________________________  

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

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

  “املرفق جيم أو املرفق هاء”
  بعبارة:

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

  من الربوتوكول: ١ادة من امل ٨تضاف الفقرات التالية بعد الفقرة 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ، اليت اعتمدت يف “ االتفاقية اإلطارية”تعين   - ٩
   .١٩٩٢أيار/مايو  ٩

بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ، الذي اعُتمد “ بروتوكول كيوتو”يعين   -  ١٠
  .١٩٩٧ول/ديسمرب كانون األ  ١١يف 

  ٥، الفقرة ٢املادة 
  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٢من املادة  ٥يف الفقرة 

  “حاء ٢املادة ”
  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 ينقل ٥من املادة  ١مل مبوجب الفقرة عا غريجيوز ألي طرف  - ثالثاً  ٥”

يتجاوز  ياء، شريطة أالّ  ٢من املستوى احملسوب الستهالكه احملدَّد يف املادة  ءإىل طرف آخر مماثل أي جز 
اجلزء من مستوى  لدى الطرف الذي ينقلاملستوى احملسوب الستهالك املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق واو 

]، وأّال يتجاوز جمموع املستويات احملسوبة اجملّمعة ٢٠٠٨] كيلوغرام للفرد يف عام [٠,٢٥استهالكه احملسوب [
ياء. وعلى كل طرف من األطراف  ٢الستهالك األطراف املعنية حدود االستهالك املنصوص عليها يف املادة 

ذا النقل لالستهالك،   “مبيِّناً شروط ذلك النقل والفرتة اليت يُنّفذ فيها. املعنية أن خيطر األمانة 
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  ١١(أ) والفقرة  ٨، الفقرة ٢املادة 
  من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: ٢من املادة  ١١(أ) والفقرة  ٨يف 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  (أ)  ٩إىل 

’٢.‘  
  من الربوتوكول: ٢من املادة ‘ ٢’(أ)  ٩تضاف الفقرة الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية و 
واو،   املرفقني جيم وما إذا كان ينبغي إجراء تعديالت على قدرات االحرتار العاملي املنصوص عليها يف‘ ٣’ ”

  ‘‘وإذا كان األمر كذلك، ما هي هذه التعديالت؛
  ‘‘:بتوافق اآلراء’’من الربوتوكول، تضاف الصياغة التالية بعد عبارة  ٢(ج) من املادة  ٩يف الفقرة 

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

ا بتوافق اآلراء فقط؛‘٣’(أ)  ٩ولدى اختاذ تلك القرارات مبوجب الفقرة الفرعية . ’’   ‘‘، تتخذ األطراف قرارا
  ياء ٢املادة 

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

كانون الثاين/يناير   ١يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف على كل طرف أن   - ١
ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أّال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد  ،]٢٠١٧[

سوبة الستهالكه يف اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن [مخسة ومثانني] يف املائة من متوسط املستويات احمل
] من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو، زائدًا املواد املدرجة يف ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤األعوام [

اجملموعة األوىل من املرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة 
عن متوسط [عن مخسة ومثانني] يف املائة من هذه املواد  وب إلنتاجه السنويلنفس الفرتة، أّال يزيد املستوى احملس

] من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤املستويات احملسوبة إلنتاجه يف األعوام [
ياجات احمللية األساسية واو زائدًا املواد املدَرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. غري أنه، من أجل سّد االحت

، جيوز أن يتجاوز مستوى اإلنتاج احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل ٥من املادة  ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
] من املواد ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤إىل عشرة يف املائة من املتوسط السنوي احملسوب إلنتاجه يف األعوام [

  زائداً املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. املرفق واواجملموعة األوىل من املدرجة يف 
كانون الثاين/يناير   ١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف   - ٢
ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أّال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد  ،]٢٠٢٠[
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بة املدرجة يف املرفق واو عن [سبعني] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف اخلاضعة للرقا
] من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو زائدًا املواد املدرجة يف ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤األعوام [

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

] من املواد املدرجة يف املرفق واو زائدًا املواد املدرجة ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤احملسوبة الستهالكه يف األعوام [
املرفق جيم. غري أنه من أجل سّد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب  يف اجملموعة األوىل من

جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلّد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من  ٥من املادة  ١الفقرة 
درجة يف اجملموعة ] من املواد امل٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف األعوام [

  املرفق واو زائداً املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم.األوىل من 
] ٢٠٢٣كانون الثاين/يناير [  ١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٣

تهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة يزيد املستوى احملسوب الس ويف كل فرتة اثين عشر شهراً بعد ذلك، أالّ 
املدرجة يف املرفق واو عن [مخسة ومخسني] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام 

] من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو، زائدًا املواد املدرجة يف اجملموعة ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤[
جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس  األوىل من املرفق

الفرتة، أّال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه السنوي من هذه املواد عن [مخسة ومخسني] يف املائة من متوسط 
املرفق واو زائدًا املواد  ] من املواد املدرجة يف٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤املستويات احملسوبة إلنتاجه يف األعوام [

املدَرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. غري أنه، من أجل سّد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة 
، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 

] من املواد املدرجة يف ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤سوب الستهالكه يف األعوام [املائة من املتوسط السنوي احمل
  املرفق واو زائداً املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. اجملموعة األوىل من

] ٢٠٢٦كانون الثاين/يناير [  ١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٤
يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة  رتة اثين عشر شهراً بعد ذلك، أالّ ويف كل ف

املدرجة يف املرفق واو عن [مخسة وأربعني] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام 
واد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة ] من املواد املدرجة يف املرفق واو زائدًا امل٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤[

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 [مخسة وأربعني] يف املائة من متوسط املستويات 

] من املواد املدرجة يف املرفق واو زائدًا املواد املدرجة ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤كه يف األعوام [احملسوبة الستهال 
يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. غري أنه من أجل سّد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب 

بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من  جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلدّ  ٥من املادة  ١الفقرة 
اجملموعة ] من املواد املدرجة يف ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف األعوام [

  املرفق واو زائداً املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. األوىل من
] ٢٠٢٩كانون الثاين/يناير [  ١اليت تبدأ يف  على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهراً   - ٥

ويف كل فرتة اثين عشر شهراً بعد ذلك، أّال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة 
 ٢٠١٤املدرجة يف املرفق واو عن [ثالثني] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام [

] من املواد املدرجة يف املرفق واو زائدًا املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من ٢٠١٦و ٢٠١٥و
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املرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة، أّال يزيد 
ائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف املستوى احملسوب إلنتاجه من هذه املواد عن [ثالثني] يف امل

] من املواد املدرجة يف املرفق واو زائدًا املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤األعوام [
 ٥من املادة  ١املرفق جيم. غري أنه من أجل سّد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة  ١٠ن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلّد بنسبة تصل إىل جيوز أ
املرفق واو زائدًا املواد  اجملموعة األوىل من] من املواد املدرجة يف ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤إلنتاجه يف األعوام [

  املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم.
] ٢٠٣٢كانون الثاين/يناير [  ١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٦

اخلاضعة للرقابة  ويف كل فرتة اثين عشر شهراً بعد ذلك، أّال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد
 ٢٠١٤املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام [املدرجة يف املرفق واو عن [مخسة عشر] يف املائة من متوسط 

] من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو زائدًا املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من ٢٠١٦و ٢٠١٥و
املرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة، أّال يزيد 

املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه  ملستوى احملسوب إلنتاجه من هذه املواد عن [مخسة عشر] يفا
] من املواد املدرجة يف املرفق واو زائدًا املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤يف األعوام [

من املادة  ١ألساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة من املرفق جيم. غري أنه من أجل سّد االحتياجات احمللية ا
جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلّد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات  ٥

املرفق واو  اجملموعة األوىل من] من املواد املدرجة يف ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤احملسوبة إلنتاجه يف األعوام [
  املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. زائداً املواد

] ٢٠٣٥كانون الثاين/يناير [  ١على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة اإلثين عشر شهراً اليت تبدأ يف   - ٧
ويف كل فرتة اثين عشر شهراً بعد ذلك، أّال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة 

 ٢٠١٤ملرفق واو عن [عشرة] يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام [املدرجة يف ا
اجملموعة األوىل من  ] من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو زائدًا املواد املدرجة يف٢٠١٦و ٢٠١٥و

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

املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من  ] من املواد املدرجة يف املرفق واو زائداً ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤األعوام [
 ٥من املادة  ١أنه من أجل سّد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة املرفق جيم. غري 

تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات  جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلّد بنسبة
املرفق واو  عة األوىل مناجملمو ] من املواد املدرجة يف ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤احملسوبة الستهالكه يف األعوام [

  جيم. زائداً املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق
، ٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ١عشر شهراً اليت تبدأ يف  االثينعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة   - ٨

ملواد املدرجة يف اجملموعة يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه السنوي من ا عشر شهراً بعد ذلك، أالّ  اثينويف كل فرتة 
املرفق جيم، صفرًا يف  املدرجة يفمنتجات ثانوية من صناعة مواد اجملموعة األوىل كالثانية من املرفق واو املولدة  

ع انبعاثات مواد اجملموعة الثانية من املرفق واو الناجتة عن املرافق اليت تصنِّ احلدود اليت تضمن أن باستثناء  ،املائة
املرفق واو الناجتة عن  املدرجة يفانبعاثات مواد اجملموعة الثانية إضافة إىل وعة األوىل من املرفق جيم، مواد اجملم

طن مرتي سنوياً] من مواد اجملموعة الثانية من املرفق واو ال تتجاوز  ٢,١٤املرافق اليت تقوم بتدمري [أكثر من 
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نتج مواد اجملموعة الثانية ترفق جيم املصنعة يف عمليات يف املائة] من جمموع مواد اجملموعة األوىل من امل ٠,١[
من  ١ثانوية. وألغراض هذه الفقرة، وبغض النظر عن تعريف اإلنتاج الوارد يف الفقرة  نتجاتمن املرفق واو كم

ل دة كمنتجات ثانوية تشماملولَّ  واو ، فإن املستوى احملسوب من إنتاج مواد اجملموعة الثانية من املرفق٥املادة 
  يف مرفق آخر. وأرت يف املوقع مِّ الكميات اليت دُ 

على كل طرف أن يضمن أال يتم أي تدمري ملواد اجملموعة الثانية املدرجة يف املرفق واو الناجتة من املرافق   - ٩
  ف.باستخدام التكنولوجيات اليت توافق عليها األطرا نتج مواد اجملموعة األوىل املدرجة يف املرفق جيم إالاليت تُ 
من هذه املادة على كمية مواد اجملموعة الثانية املدرجة يف املرفق واو الناجتة   ٨ال تنطبق أحكام الفقرة   -  ١٠

كمواد ثانوية من صناعة مواد اجملموعة األوىل املدرجة يف املرفق جيم إذا كان تدمري هذه املواد قد متت املوافقة 
 ٢٠١٠وجب بروتوكول كيوتو اعتبارًا من أول كانون الثاين/يناير عليه كمشروع يف إطار آلية التنمية النظيفة مب

  بالفعل مع ذلك االتفاق. وكان تدمري هذه الكمية متفقاً 
  ٣املادة 

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

  بعبارة:
  “ياء ٢ألف إىل  ٢”

  عبارة: من الربوتوكول يستعاض عن 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 
  “.اوأو احملّدد على أساس قدرات االحرتار العاملي احملّددة هلذه املادة يف املرفق جيم أو املرفق و ، ”

اية الفقرة الفرعية (ج) من املادة  يف  ‘‘و’’ وتنقل الـمن الربوتوكول بفاصلة منقوطة  ٣يستعاض عن النقطة يف 
اية الفقرة الفرعية  ٣اية الفقرة الفرعية (ب) من املادة    (ج).من الربوتوكول إىل 
اية املادة    ج):( ٣من الربوتوكول بعد الفقرة  ٣تضاف الفقرة التالية يف 

املرفق واو، وذلك جبمع مجيع االنبعاثات من هذه املواد من املرافق  ة املدرجة يفد) انبعاثات مواد اجملموعة الثاني”(
] ٢,١٤[أكثر من [املرفق جيم، أو من املرافق اليت تقوم بتدمري  املدرجة يفاليت تنتج مواد اجملموعة األوىل 

املرفق واو يف كل سنة. وبالنسبة للمرافق اليت تنتج مواد  املدرجة يف] طن مرتي من] مواد اجملموعة الثانية ١,٦٩[
املرفق واو  املدرجة يفاملرفق جيم، فإن االنبعاثات تساوي كمية مواد اجملموعة الثانية  املدرجة يفاجملموعة األوىل 
 ،واملؤكسدات احلرارية مبا يف ذلك الكميات اليت تنبعث نتيجة التسرب من املعدات والعمليات ،املولدة يف املرفق

باستثناء الكميات اليت دمرت يف املوقع أو خزنت يف املوقع أو رحلت إىل خارج املوقع لبيعها أو رحلت إىل 
  ‘‘.هاخارج املوقع لتدمري 

  .سابعاً  ١، الفقرة ٤املادة 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/5 

9 

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

  “،ة يف املرفق واو من أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكولدرجاخلاضعة للرقابة امل
  .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 املواد  - عًا ساب ٢”

  “واو إىل أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكولاخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق 
  .رابعاً  ٣، الفقرة ٤املادة 

  كول:من الربوتو  ٤من املادة  ثالثاً  ٣تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 
تضع األطراف، يف غضون [ثالث] سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، وتبعًا لإلجراءات  - رابعاً  ٣”

من االتفاقية، قائمة ترد يف مرفق وتتضّمن املنتجات احملتوية على املواد اخلاضعة  ١٠املنصوص عليها يف املادة 
رتض على املرفق وفقًا لتلك اإلجراءات أن حتظر، يف للرقابة املدرجة يف املرفق واو. وعلى األطراف اليت مل تع

غضون سنة واحدة من بدء سريان املرفق، استرياد تلك املنتجات من أي دولة ليست طرفًا يف هذا 
  “الربوتوكول.

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

األطراف، يف غضون [ثالث] سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، وتبعًا لإلجراءات  تضع - رابعاً  ٤”
من االتفاقية، قائمة ترد يف مرفق وتتضّمن املنتجات احملتوية على املواد اخلاضعة  ١٠املنصوص عليها يف املادة 

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

  “الربوتوكول.
  ٧و ٦و ٥، الفقرات ٤املادة 

  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ٤من املادة  ٧و ٦و ٥يف الفقرات 
  “املرفقات ألف وباء وجيم وهاء”

  بعبارة:
  “رفقات ألف وباء وجيم وهاء وواوامل”

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

  “ثالثاً  ٤إىل  ١الفقرات ”
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  بعبارة:
  “.رابعاً  ٤إىل  ١الفقرات ”
  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ٤من املادة  ٨يف الفقرة 

  “طاء ٢ألف إىل  ٢املواد ”
  بعبارة:

  “ياء ٢ألف إىل  ٢املواد ”
  باء ٤املادة 

  باء من الربوتوكول: ٤من املادة  ٢تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 
، أو يف غضون ثالثة ٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ١يتجاوز  العلى كل طرف أن يقوم، يف موعد  -  مكرر ٢”

فيذ نظام ترخيص السترياد وتصدير املواد أشهر من تاريخ بدء سريان هذه الفقرة عليه، أيهما أبعد، بإنشاء وتن
اخلاضعة للرقابة، اجلديدة واملستعملة واملعاد تدويرها واملستصلحة، املدرجة يف املرفق واو. وجيوز ألي طرف 

  ١حبلول نظام هذا اليقرر أنه ليس يف وضع ميّكنه من إنشاء وتنفيذ  ٥من املادة  ١عامل مبوجب الفقرة 
  “.٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ١أن يؤخِّر اختاذ تلك اإلجراءات حىت  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير 

  ٤، الفقرة ٥املادة 
  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ٥من املادة  ٤يف الفقرة 

  “طاء ٢ألف إىل  ٢ املواد”
  بعبارة:

  “ياء ٢ألف إىل  ٢املواد ”
  ٦و ٥، الفقرتان ٥املادة 

  توكول يستعاض عن عبارة:من الربو  ٥من املادة  ٦و ٥يف الفقرتني 
  “طاء ٢املادة ”

  بعبارة:
  “ياء ٢طاء و ٢املادتني ”

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

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

بة، ارق، كأساس المتثاله لتدابري السنوات، وأن يستعمل ]×[ياء ملدة  ٢من املادة  ٧إىل  ١ عليها يف الفقرات
إنتاجه [من املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم الستهالكه و  احملسوب متوسط املستوى السنوي

  “].٢٠×× لغاية٢٠×× [املدة من كامل  عن
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  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.٧املادة  من ٢يف الفقرة 
  :ما يلي من الربوتوكول ٧من املادة  ٢يف الفقرة  “؛١٩٩١عن سنة املرفق هاء،  يف”ويضاف بعد 

  “،]٢٠×× إىل ٢٠××[يف املرفق واو للسنوات من ـ”
  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ٧من املادة  ٣و ٢يف الفقرتني 
  “جيم وهاء”

  بعبارة:
  “واو و جيم وهاء”

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

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

  “ياء. ٢من املادة  ١٠املدرجة يف املرفق واو اخلاضعة ألحكام الفقرة 
  ١، الفقرة ١٠املادة 

  وتوكول يستعاض عن عبارة:من الرب  ١٠من املادة  ١يف الفقرة 
  ‘‘طاء ٢هاء واملادة  ٢ألف إىل  ٢املواد ’’

  بعبارة:
  “ياء ٢طاء واملادة  ٢هاء واملادة  ٢ألف إىل  ٢املواد ”

اية الفقرة    من الربوتوكول، بعد اجلملة اليت تنتهي بعبارة: ١٠من املادة  ١يف 
  “لفئات التكاليف اإلضافية.”

  :اتعبار تضاف 
أن يستفيد من التمويل املقّدم من أي آلية مالية  ٥من املادة  ١طرف يعمل مبوجب الفقرة  وعندما خيتار”

طى ذلك اجلزء عن طريق اآللية املالية مبوجب أخرى لتغطية أي جزء من تكاليفه اإلضافية املتفق عليها، ال يـُغَ 
أن ميتثل ألحكام  ٥ادة من امل ١وعندما خيتار طرف عامل مبوجب الفقرة  من هذا الربوتوكول. ١٠املادة 
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ك الطرف أن حيصل على لتفق عليه من قبل األطراف، حيق لذقبل املوعد احملدد يف اجلدول امل ياء ٢املادة 
  “.لك االمتثال املبكرمن الربوتوكول لتغطية ذ ١٠املادة كور يف التمويل املذ 

  ١٧املادة 
  من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: ١٧يف املادة 

  “طاء ٢ إىل لفأ ٢املواد ”
  بعبارة:

  “ياء ٢ألف إىل  ٢املواد ”
  املرفق جيم واملرفق واو

تُعّدل اجملموعة األوىل يف املرفق جيم إلضافة القدرة على إحداث االحرتار العاملي على مدى مائة سنة للمواد 
  التالية:

القدرة على إحداث االحترار العالمي على   المادة
  سنة ١٠٠مدى 

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:
  المواد الخاضعة للمراقبة  المرفق واو:

لمي على القدرة على إحداث االحترار العا  المجموعة والمادة
  سنة ١٠٠مدى 

  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 
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لمي على القدرة على إحداث االحترار العا  المجموعة والمادة
  سنة ١٠٠مدى 

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 
بول أو املوافقة أو جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تودع صك التصديق أو الق  ال

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

  لمناخ وبروتوكول كيوتوالفرع الثالث: العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر ا
وضع مركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب بروتوكول كيوتو كما  على تأثري على هذا التعديل ال ينطوي

من اتفاقية  ١٢و ٤يستثين مرّكبات الكربون اهليدروفلورية من نطاق االلتزامات املنصوص عليها يف املادتني   ال
من بروتوكول كيوتو اليت تنطبق على  ١٠و ٧و ٥و ٢اخ ويف املواد األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املن

وعلى كل طرف يف هذا التعديل أن “. غازات االحتباس احلراري غري املراقَبة مبوجب بروتوكول مونرتيال”
على يواصل تطبيق أحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ وبروتوكول كيوتو املشار إليها أعاله 

  مرّكبات الكربون اهليدروفلورية طاملا ظّلت هذه األحكام سارية فيما يتعلق بالطرف املعين.
  الفرع الرابع: بدء النفاذ

كانون الثاين/يناير   ١فيما يلي، يدخل هذا التعديل حيِّز النفاذ يف  ٢فيما عدا ما أشري إليه يف الفقرة   -  ١
إقليمية للتكامل االقتصادي من األطراف يف بروتوكول شريطة أن تكون عشرون دولة أو منظمة  ،٢٠١٧

مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، على األقل، قد أودعت وثائق تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها 
على التعديل. وإذا مل ُيستوف هذا الشرط حبلول ذلك التاريخ، يدخل التعديل حيِّز النفاذ يف اليوم التسعني 

   للتاريخ الذي ُيستوىف فيه هذا الشرط.التايل

من الربوتوكول الواردة يف الفرع األول من هذا التعديل حيِّز النفاذ يف  ٤تدخل التغيريات على املادة   -  ٢
بشرط أن تكون سبعون دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي من  ،٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ١

بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، على األقل، قد أودعت وثائق تصديقها األطراف يف بروتوكول مونرتيال 
أو قبوهلا أو موافقتها على التعديل. وإذا مل ُيستوف هذا الشرط حبلول ذلك التاريخ، يدخل التعديل حيِّز 

  النفاذ يف اليوم التسعني التايل للتاريخ الذي ُيستوىف فيه هذا الشرط.
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تُعَترب أي وثيقة من هذا النوع أودعتها منظمة إقليمية للتكامل  ، ال٢و ١ألغراض الفقرتني   -  ٣
  االقتصادي إضافة إىل الوثائق اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة.

، يدخل التعديل حيِّز النفاذ ألي ٢و ١بعد دخول هذا التعديل حيِّز النفاذ، حسب نص الفقرتني   -  ٤
  م التسعني التايل على تاريخ إيداعه وثيقة التصديق أو القبول أو املوافقة.طرف يف الربوتوكول يف اليو 

______________  


