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ألطراف في لالفريق العامل المفتوح العضوية 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 االجتماع السابع والثالثون

 1026 أبريل/نيساف 8 - 4 ف،جني
 *من جدكؿ األعماؿ اظتؤقت )ب( 4البند 

(:سبل 72/1مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية )المقرر 
إدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية بما في ذلك مقترحات التعديالت 

، UNEP/OzL.Pro.27/6و ،UNEP/OzL.Pro.27/5المقدمة من األطراف )
 (UNEP/OzL.Pro.27/8و UNEP/OzL.Pro.27/7و

من   المقدمبشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون التعديل المقترح على بروتوكول مونتريال 
 كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية

 مذكرة من األمانة
 ان مشًتك ان مقًتحمانة األ تعمممن اتفاقية فيينا ضتماية طبقة األكزكف،  9من اظتادة  1حكاـ الفقرة عمالن بأ - 2
، حيث ةلوريالكربوف اعتيدركف اتركبمبما يتعلق في بشأف اظتواد اظتستنفدة لطبقة االكزكف تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿل

اظتقًتح  كيُعمَّم (.ات من األكؿ إىل الرابعنظر اظترفق)ا كالواليات اظتتحدة األمريكية كاظتكسيككندا قدمت اظتقًتح  
 .ـ هبا، دكف أف تقـو األمانة بتحريره بشكل رشتيبالصورة اليت ُقد  

 ،UNEP/OzL.Pro.27/5 يف الوثيقة الواردمقًتح التعديل لألطراؼ  كالعشركفاالجتماع السابع  كناقش - 1
اعتند إىل جانب ثالثة مقًتحات أخرل لتعديل الربكتوكوؿ فيما يتعلق مبركبات الكربوف اعتيدركفلورية قدمتها 

(UNEP/OzL.Pro.27/6) ،كاالحتاد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو (UNEP/OzL.Pro.27/7 ،) باالك، كجزر ك
 اظتوحدة، كموريشيوس، ككاليات ميكركنيزيا ككرييباسسليماف، كجزر مارشاؿ، كساموا، كالفلبني، 

(UNEP/OzL.Pro.27/8 ،) أف يواصل النظر يف مقًتحات التعديل يف  17/2قرر االجتماع يف مقرره ك
 .1026ت األطراؼ كاجتماعات الفريق العامل اظتفتوح العضوية اظتقرر عقدىا يف عاـ اجتماعا

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/1. 
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 المرفق األول

 عزيزم األمني التنفيذم:
نكتب إليك نيابةن عن حكومات كندا كاظتكسيك كالواليات اظتتحدة األمريكية هبدؼ تقدمي تعديل 

كربوف اعتيدركفلورية تدرجييان. كحنن ندعو لدعم مقًتح على بركتوكوؿ مونًتياؿ طتفض إنتاج كاستهالؾ مركبات ال
ىذا اظتقًتح نظران ألف إنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف اعتيدركفلورية مستمراف يف الزيادة السريعة. حنن يف حاجة 
للشركع يف بذؿ جهود شاملة ظتنع ىذه الزيادة كمن مث خفض مركبات الكربوف اعتيدركفلورية تدرجييان يف هناية 

 ؼ.اظتطا
لقد أدخلنا عددان من التغيريات يف هنجنا لتعديل ىذا العاـ ترمي إىل االستجابة إىل اإلفادات اليت 
استمعنا إليها يف العاـ اظتاضي، مبا يف ذلك تغيريات على البيانات األساسية كجدكؿ اطتفض للبلداف العاملة 

يف موعد تنفيذ بعض األحكاـ اظتتعلقة ببدء  كالبلداف غري العاملة مبوجب ىذه اظتادة، كتأخري 5مبوجب اظتادة 
النفاذ، كإدراج لعملية الستعراض التكنولوجيا هبدؼ إعادة النظر يف جدكؿ اطتفض اظتتفق عليو يف ضوء نشر 
بدائل ظتركبات الكربوف اعتيدركفلورية يف السنوات القادمة، خصوصان يف ظركؼ درجات اضترارة احمليطة العالية. 

فإف ىذا التعديل اظتنقح من شأنو أف حيقق  1024اظتقًتح اظتقدـ من أمريكا الشمالية يف عاـ  ككما ىو اضتاؿ يف
أم ما يعادؿ تقريبان  1050جيغاطن من ثاين أكسيد الكربوف اظتكافئ تراكميان حبلوؿ عاـ  90منافع بيئية تفوؽ 

اضتالية. كلذلك فإف ىذا اظتقًتح ديثل  سنتني من انبعاثات كل غازات االحتباس اضترارم البشرية اظتنشأ مبستوياهتا
أفكارنا بشأف كيفية تفادم الزيادة السريعة يف مركبات الكربوف اعتيدركفلورية كحتقيق فوائد بيئية كبرية. كحنن 
نرحب باألفكار األخرل اليت ندرؾ أهنا ستقدـ يف كقت الحق كنتطلع إىل العمل مع اآلخرين من أجل حتقيق 

 يع البلداف.نتائج تكوف مرضية صتم
كيسرنا أنو ستعقد يف كقت الحق من ىذا الشهر حلقة عمل كاجتماع للفريق العامل اظتفتوح العضوية 
يكرساف إلدارة مركبات الكربوف اعتيدركفلورية. إهنا فرصة عظيمة أف يعقد اجتماع مكرس لطيف كاسع من 

دكر بركتوكوؿ مونًتياؿ يف ىذا الصدد. إننا نشجع  اظتسائل اظتتعلقة بإدارة مركبات الكربوف اعتيدركفلورية كللنظر يف
رتيع األطراؼ على استغالؿ ىذه الفرصة من أجل طرح غتموعة كاملة من اظتسائل للنقاش. كحنن نعتقد أف 

 التعديل الذم قدمناه يشكل عنصران مهمان يف ىذه اظتناقشات.
جتماع الفريق العامل اظتفتوح كنود أف نشري إىل أف كجود إطار كاسع للنقاش سيكوف مالئمان يف ا

 العضوية، مبا يف ذلك النظر فيما يلي:
 كيفية حتديد موعد بداية كبيانات أساسية طتفض مركبات الكربوف اعتيدركفلورية؛ - 2
كاألطراؼ غري العاملة  5معدؿ اطتفض الذم ديكن حتقيقو من جانب األطراؼ العاملة مبوجب اظتادة  - 1

 مبوجب ىذه اظتادة؛
يفية تصميم آلية الستعراض التكنولوجيا إلخطار األطراؼ بشأف نشر بدائل ظتركبات الكربوف ك - 3

اعتيدركفلورية تكوف مراعية للمناخ، خصوصان يف ظركؼ درجات حرارة ػتيطة عالية، من أجل النظر يف 
 التعديالت على اصتدكؿ يف اظتستقبل؛

 اعتيدركفلورية؛ كيفية خفض االنبعاثات الثانوية ظتركبات الكربوف - 4

كيفية تعبئة األمواؿ لعملية اطتفض التدرجيي ظتركبات الكربوف اعتيدركفلورية عرب الصندكؽ اظتتعدد  - 5
 األطراؼ؛
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الصلة بني االخنفاضات يف مركبات الكربوف اعتيدركفلورية كجدكؿ التخلص التدرجيي اضتايل اطتاص  - 6
 مبركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية؛

لكيفية اليت ديكن هبا حتقيق خفض تدرجيي ظتركبات الكربوف اعتيدركفلورية بطريقة تآزرية لدعم اتفاقية ا - 7
 األمم اظتتحدة اإلطارية بشأف تغري اظتناخ.

كحنن نعتقد أف جدكؿ األعماؿ الذم اقًتحتموه الجتماع الفريق العامل اظتفتوح العضوية يوفر فرصة 
اظتواضيع كجزء من مناقشات كاسعة النطاؽ لتحديات إدارة مركبات الكربوف  ممتازة لتبادؿ األفكار بشأف ىذه

 .8ك 7ك 6اعتيدركفلورية، خصوصان يف بنود جدكؿ األعماؿ 

إف القصد من مقًتح التعديل اظتنقح الذم قدمناه أف يسهم بشكل إجيايب يف اظتناقشات اظتتعلقة بإدارة 
ق العامل اظتفتوح العضوية. كحنن مهتموف حقيقةن بسماع أفكار مركبات الكربوف اعتيدركفلورية من جانب الفري

كآراء اآلخرين بشأف مقًتحنا، كمنفتحوف للنظر يف أم أفكار أخرل أك مقًتحات ديكن أف تقدـ قبل أك أثناء أك 
ة بعد اجتماع الفريق العامل اظتفتوح العضوية. كستثرم كل ىذه األفكار بشكل إضايف اظتناقشات اظتتعلقة بإدار 

مركبات الكربوف اعتيدركفلورية، كستساعدنا بشكل أفضل يف فهم كيفية استيعاب شواغل البلداف األخرل عند 
 تصميم خطة مالئمة كفعالة طتفض مركبات الكربوف اعتيدركفلورية تدرجييان.

كأخريان، من اظتهم أف نتمكن من تركيز جهودنا يف كل اجتماع من اجتماعاتنا ىذا العاـ. كحنن 
كم بقوة أنت كرؤساءنا اظتشاركني للنظر يف سبل لنقل األفكار الرئيسية كالتحديات اليت ُحددت يف نشجع

اجتماع كحلقة عمل نيساف/أبريل إىل االجتماعات الالحقة للفريق العامل اظتفتوح العضوية كاجتماع األطراؼ. 
ائج إجيابية فيما يتعلق هبذه كحنن كاثقوف من أنك، بصفتك رئيس ألمانة األكزكف، ستساعدنا يف حتقيق نت

 اظتسألة، كنتطلع إىل عقد مناقشات مع البلداف األخرل يف كقت الحق من ىذا الشهر.

 مع أطيب التمنيات،

 
 لويس متيفري

 مساعد نائب الوزير اظتكلف
 الشؤكف الدكلية

 اظتفاكض الرئيسي يف تغري اظتناخ
 كزارة البيئة الكندية

 
 رافائيل باشيانو االماف

 زتاية البيئة دارةإل اظتساعد منياأل
 اظتوارد الطبيعيةكزارة البيئة ك 

 اظتكسيك
 

 د. دانييل أ. ريفسنايدر
 نائب الوزير اظتساعد لشؤكف البيئة

 كزارة خارجية الواليات اظتتحدة
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 المرفق الثاني

ى بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية المقدم إل 7112موجز: مقترح أمريكا الشمالية لعام 
 بروتوكول مونتريال

يتضمن مقًتح أمريكا الشمالية عددان من التغيريات اليت ترمي ظتعاصتة الشواغل اليت أثريت خالؿ اظتناقشات يف 
، كيقصد منو أف يكوف مبثابة نقطة انطالؽ للمناقشات بشأف تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ فيما يتعلق 1024عاـ 

ستخدـ على نطاؽ كاسع كبدائل للمواد اظتستنفدة لألكزكف اليت جيرم مبركبات الكربوف اعتيدركفلورية اليت تُ 
التخلص منها تدرجييان يف إطار الربكتوكوؿ. كحنن نرحب باظتزيد من اآلراء كباظتناقشات الفعالة بشأف العناصر 

 الرئيسية لتعديل يرد أدناه.
 العناصر الرئيسية لمقترح أمريكا الشمالية:

  ت الكربوف اعتيدركفلورية يف شكل مرفق جديد ىو اظترفق كاك.مركبان من مرّكبا 29يدرج 
  يسل م بأنو قد ال توجد يف الوقت اضتايل بدائل صتميع تطبيقات مركبات الكربوف اعتيدركفلورية، كلذلك

 يقًتح خفضان تدرجييان حىت مستول معنّي، يف مقابل التخلص التدرجيي الكامل.

 5ي لإلنتاج كاالستهالؾ يف البلداف غري العاملة مبوجب اظتادة يقًتح أحكامان منفصلة للخفض التدرجي 
 كالبلداف العاملة مبوجبها )انظر الشكل أدناه( مقيسة بالقدرة على إحداث االحًتار العاظتي.

o  من متوسط  يف اظتائة 200كنسبة قدرىا   5حيسب الكميات األساسية للبلداف العاملة مبوجب اظتادة
من متوسط استهالؾ  يف اظتائة 50اعتيدركفلورية كإنتاجها كنسبة قدرىا استهالؾ مركبات الكربوف 

 .1023-1022مركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية كإنتاجها خالؿ الفًتة 
o  من  يف اظتائة 200كنسبة قدرىا   5حيسب الكميات األساسية للبلداف غري العاملة مبوجب اظتادة

من متوسط  يف اظتائة 75لورية كإنتاجها كنسبة قدرىا متوسط استهالؾ مركبات الكربوف اعتيدركف
 .1023-1022استهالؾ مركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية كإنتاجها خالؿ الفًتة 

o 13-يشتمل على أحكاـ للحد من االنبعاثات الثانوية ظتركب الكربوف اعتيدركفلورم (HFC-23). 

والبلدان  2ورية للبلدان العاملة بموجب المادة الخطوات المقترحة لخفض مركبات الكربون الهيدروفل
 غير العاملة بموجبها )كنسبه مئوية من الكميات األساسية(

 
 
 
 

 
 
 
 

 

والبلدان غير العاملة بموجبها  2خطوات خفض مركبات الكربون الهيدروفلورية للبلدان العاملة بموجب المادة 
 ()النسبة المئوية من الكمية األساسية
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 5 خطوات البلدان العاملة بموجب المادة
 2 البلدان غير العاملة بموجب المادة خطوات
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  يشًتط إصدار تراخيص لصادرات ككاردات مرّكبات الكربوف اعتيدركفلورية كفرض ضوابط على كاردات
 كصادرات ىذه اظترّكبات إىل غري األطراؼ.

  مرّكبات الكربوف اعتيدركفلورية كاستهالكها كانبعاثػاهتا الثانوية.يشًتط اإلبالغ عن إنتاج 

  لتنفيذ التعديل. 5سوؼ يقدـ الصندكؽ اظتتعدد األطراؼ الدعم لألطراؼ العاملة مبوجب اظتادة 

الخطوات المحتملة لألطراف غير العاملة بموجب 
 2المادة 

الخطوات المحتملة لألطراف العاملة بموجب المادة 
2 

 يف اظتائة 200 1012 يف اظتائة 90 1029

 يف اظتائة 80 1016 يف اظتائة 65 1014

 يف اظتائة 40 1031 يف اظتائة 30 1030

 يف اظتائة 25 1046 يف اظتائة 25 1036

كحيث أننا علمنا بشواغل بعض البلداف بشأف توفر البدائل فإننا نقًتح تضمني حكم يتعلق باستعراض 
ف تستعرض األطراؼ التقدـ احملرز يف تاريخ ػتدد يف اظتستقبل على صعيد نشر بدائل التكنولوجيا يدعو إىل أ

 مراعية للمناخ كأساس للنظر يف إدخاؿ تعديالت على جداكؿ اطتفض التدرجيي.

 الفوائد البيئية التراكمية:
  الكربوف تشري تقديرات حكومة الواليات اظتتحدة إىل أف الفوائد الًتاكمية للخفض التدرجيي ظتركبات

مليوف طن مًتم من ثاين أكسيد الكربوف اظتكافئ حىت عاـ  98 900-77 400اعتيدركفلورية تًتاكح بني 
عامان  40مليوف طن مًتم من ثاين أكسيد الكربوف اظتكافئ ظتدة  218 400-202 800كزىاء  1050

 بعد تاريخ سرياف التعديل.
  من التحكم يف االنبعاثات الثانوية للمركب كتقدر حكومة الواليات اظتتحدة الفوائد الًتاكميةHFC-23  مبا

 كزىاء 1050مليوف طن مًتم إضافية من ثاين أكسيد الكربوف اظتكافئ حىت عاـ  21 600يكافئ 
 عامان بعد تاريخ سرياف التعديل. 40مليوف طن مًتم من ثاين أكسيد الكربوف اظتكافئ ظتدة  26 100
 )مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون المكافئ( 7121حتى عام  فوائد االستهالك التراكمية نطاقات

 98 900 - 77 400 اإلرتايل العاظتي

 21 600 فوائد االنبعاثات الثانوية

 222 500 - 90 000 1025إرتايل فوائد اظتقًتح لعاـ 

 ربون المكافئ(عاماً )مليون طن متري من ثاني أكسيد الك 01آماد فوائد االستهالك التراكمية لفترة 

 218 400 - 202 800 اإلرتايل العاظتي

 26 100 فوائد االنبعاثات الثانوية

 244 600 - 228 000 1025إرتايل فوائد اظتقًتح لعاـ 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/3 

6 

 :(HCFC)العالقة بالتخلص التدريجي من مرّكبات الكربون الهيدروكلورية فلورية 

 ثل بدائل يف بعض التطبيقات اضتالية ظترّكبات الكربوف يسلم اظتقًتح بأف مرّكبات الكربوف اعتيدركفلورية دت
اعتيدرككلورية فلورية كمن مث فقد ُحد دت اظتستويات األساسية حبيث تتواءـ مع مستول معني من االنتقاؿ 

 من مرّكبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية إىل مرّكبات الكربوف اعتيدركفلورية.
  افقان مع اطتطوات اضتالية للتخلص التدرجيي من مرّكبات الكربوف كُقِصد أف يكوف اصتدكؿ اظتقًتح متو

 اعتيدرككلورية فلورية.

 العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ

 .يرمي ىذا اظتقًترح إىل دعم اصتهود العاظتية الشاملة اليت هتدؼ إىل زتاية النظاـ اظتناخي 
 م صلة يصدر عن اتفاقية األمم اظتتحدة اإلطارية بشأف تغرير اظتناخ يعتمد ديكن استكماؿ التعديل مبقّرر ذ

 هنج بركتوكوؿ مونًتياؿ.

  ال يغري  اظتقًتح من أحكاـ اتفاقية األمم اظتتحدة اإلطارية بشأف تغرير اظتناخ/بركتوكوؿ كيوتو اليت حتكم
 انبعاثات مرّكبات الكربوف اعتيدركفلورية.
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 المرفق الثالث

لمرّكبات الكربون من أمريكا الشمالية بشأن الخفض التدريجي  المقدمعديل المقترح نص الت
 الهيدروفلورية 

 : التعديل1المادة 
 4، الفقرة 2اظتادة  -ألف 

 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 2من اظتادة  4يف الفقرة 
 ‘‘اظترفق جيم أك اظترفق ىاء’’

 بعبارة:
 ‘‘أك اظترفق كاكاظترفق جيم، أك اظترفق ىاء، ’’

 5، الفقرة 1اظتادة  -باء 
 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 1من اظتادة  5يف الفقرة 

 ‘‘حاء 1كاظتادة ’’
 بعبارة:

 ‘‘ياء 1حاء ك 1كاظتادتني ’’
 22)أ( ك 8، الفقرتاف 1اظتادة  -داؿ 

 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 1من اظتادة  22)أ( ك 8يف الفقرتني 
 ‘‘طاء 1ألف إىل  1واد اظت’’

 بعبارة:
 ‘‘ياء 1ألف إىل  1اظتواد ’’

 9، الفقرة 1اظتادة  -ىاء 
من الربكتوكوؿ كيضاؼ يف هناية الفقرة  1من اظتادة ‘ 2’)أ(  9من هناية الفقرة الفرعية ‘‘ ك’’ينقل اضترؼ 

 ‘.1’)أ(  9الفرعية 
 من الربكتوكوؿ: 1من اظتادة ‘ 1’)أ(  9كتضاؼ الفقرة الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية 

ما إذا كاف ينبغي إجراء تعديالت على داالت االحًتار العاظتي احملددة يف اظترفقني جيم ككاك،  ‘3’’ ’
 ‘‘كإف كاف األمر كذلك، حتديد تلك التعديالت؛

 عند اختاذ تلك’’من الربكتوكوؿ، تضاؼ الصياغة التالية بعد عبارة  1)ج( من اظتادة  9يف الفقرة 
 ‘‘:القرارات

 ‘‘‘:1’ك‘ 2’)أ(  9مبوجب الفقرتني الفرعيتني ’’



UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/3 

8 

 من الربكتوكوؿ مبا يلي: 1)ج( من اظتادة  9يف هناية الفقرة  اظتنقوطةكيستعاض عن الفاصلة 
، تتخذ األطراؼ قراراهتا بتوافق اآلراء ‘3’)أ(  9كلدل اختاذ تلك القرارات مبوجب الفقرة الفرعية ’’

 ‘‘فقط؛
 ياء 1 اظتادة -كاك 

 طاء من الربكتوكوؿ: 1تضاؼ اظتادة التالية بعد اظتادة 
 اعتيدركفلوريةياء: مركبات الكربوف  1اظتادة ’’

كانوف الثاين/يناير   2على كل طرؼ أف يضمن، بالنسبة لفًتة االثين عشر شهران اليت تبدأ يف  - 2
سوب الستهالكو السنوم من اظتواد [، كيف كل فًتة اثين عشر شهران بعد ذلك، أال يزيد اظتستول احمل1029]

اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك، عن ]تسعني[ يف اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من 
اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك، زائدان ستسة كسبعني يف اظتائة من اظتواد اطتاضعة للرقابة من اظتواد 

. كعلى كل طرؼ يُنتج مادة 1023ك 1021ك 1022اجملموعة األكىل من اظترفق جيم لألعواـ اظتدرجة يف 
كاحدة أك أكثر من ىذه اظتواد أف يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة، أال يزيد اظتستول احملسوب إلنتاجو السنوم من 

اضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق اظتواد عن ]تسعني[ يف اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة إلنتاجو من اظتواد اطت
كاك زائدان ستسة كسبعني يف اظتائة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة األكىل من اظترفق جيم لألعواـ 

. غري أنو، من أجل الوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراؼ العاملة مبوجب 1023ك 1021ك 1022
وز أف يتجاكز مستول إنتاجو احملسوب ذلك اضتد بنسبة تصل إىل عشرة يف اظتائة من ، جي5من اظتادة  2الفقرة 

اظتتوسط السنوم احملسوب إلنتاجو من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك زائدان ستسة كسبعني يف اظتائة 
 .1023ك 1021ك 1022ـ من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة األكىل من اظترفق جيم لألعوا

كانوف الثاين/يناير   2على كل طرؼ أف يضمن، بالنسبة لفًتة االثين عشر شهران اليت تبدأ يف  - 1
[، كيف كل فًتة اثين عشر شهران بعد ذلك، أال يزيد اظتستول احملسوب الستهالكو السنوم من اظتواد 1014]

[ يف اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك عن ]ستسة كستني
اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك زائدان ستسة كسبعني يف اظتائة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف 

ر . كعلى كل طرؼ يُنتج مادة كاحدة أك أكث1023ك 1021ك 1022اجملموعة األكىل من اظترفق جيم لألعواـ 
من ىذه اظتواد أف يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة، أالّ يزيد اظتستول احملسوب إلنتاجو السنوم من اظتواد عن ]ستسة 
كستني[ يف اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك زائدان 

 1022للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة األكىل من اظترفق جيم لألعواـ ستسة كسبعني يف اظتائة من اظتواد اطتاضعة 
 2. غري أنو، من أجل الوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراؼ العاملة مبوجب الفقرة 1023ك 1021ك

، جيوز أف يتجاكز مستول إنتاجو احملسوب ذلك اضتد بنسبة تصل إىل عشرة يف اظتائة من متوسط 5من اظتادة 
ستويات احملسوبة إلنتاجو من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك زائدان ستسة كسبعني يف اظتائة من اظتواد اظت

 .1023ك 1021ك 1022اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة األكىل من اظترفق جيم لألعواـ 
كانوف الثاين/يناير   2بدأ يف على كل طرؼ أف يضمن، بالنسبة لفًتة االثين عشر شهران اليت ت - 3
[، كيف كل فًتة اثين عشر شهران بعد ذلك، أال يزيد اظتستول احملسوب الستهالكو السنوم من اظتواد 1030]

اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك عن ]ثالثني[ يف اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اظتواد 
يف اظترفق كاك زائدان ستسة كسبعني يف اظتائة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة اطتاضعة للرقابة اظتدرجة 
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. كعلى كل طرؼ ينتج مادة كاحدة أك أكثر من ىذه 1023ك 1021ك 1022األكىل من اظترفق جيم لألعواـ 
ن ]ثالثني[ يف اظتائة من اظتواد أف يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة أال يزيد اظتستول احملسوب إلنتاجو السنوم ع

متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك زائدان ستسة كسبعني يف 
. 1023ك 1021ك 1022اظتائة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة األكىل من اظترفق جيم لألعواـ 

، جيوز أف 5من اظتادة  2حتياجات احمللية األساسية لألطراؼ العاملة مبوجب الفقرة غري أنو، من أجل الوفاء باال
يتجاكز مستول إنتاجو احملسوب ذلك اضتد بنسبة تصل إىل عشرة يف اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة 

من اظتواد اطتاضعة للرقابة إلنتاجو من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك زائدان ستسة كسبعني يف اظتائة 
 .1023ك 1021ك 1022اظتدرجة يف اجملموعة األكىل من اظترفق جيم لألعواـ 

كانوف الثاين/يناير  2على كل طرؼ أف يضمن، بالنسبة لفًتة االثين عشر شهران اليت تبدأ يف  - 4
الكو السنوم من اظتواد [، كيف كل فًتة اثين عشر شهران بعد ذلك، أال يزيد اظتستول احملسوب السته1036]

اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك عن ]ستسة عشر[ يف اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من 
اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك زائدان ستسة كسبعني يف اظتائة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف 

. كعلى كل طرؼ ينتج مادة كاحدة أك أكثر 1023ك 1021ك 1022ظترفق جيم لألعواـ اجملموعة األكىل من ا
واد أف يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة، أال يزيد اظتستول احملسوب إلنتاجو السنوم من اظتواد عن ]ستسة من ىذه اظت

عشر[ يف اظتائة من متوسط اظتستويات احملسوبة الستهالكو من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك زائدان 
 1022ة يف اجملموعة األكىل من اظترفق جيم لألعواـ ستسة كسبعني يف اظتائة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرج

. غري أنو، من أجل الوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراؼ العاملة مبوجب الفقرة 1023ك 1021ك
، جيوز أف يتجاكز مستول إنتاجو احملسوب ذلك اضتد بنسبة تصل إىل عشرة يف اظتائة من متوسط 5من اظتادة  2

بة إلنتاجو من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك زائدان ستسة كسبعني يف اظتائة من اظتواد اظتستويات احملسو 
 .1023ك 1021ك 1022اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة األكىل من اظترفق جيم لألعواـ 

أك يف اظترفق كاك، أف على كل طرؼ يقـو بتصنيع اظتواد اظتدرجة يف اجملموعة األكىل من اظترفق جيم  - 5
، كيف كل فًتة اثين عشر شهران 1028كانوف الثاين/يناير   2يضمن، بالنسبة لفًتة االثين عشر شهران اليت تبدأ يف 

بعد ذلك، أاّل يتجاكز اظتستول احملسوب النبعاثاتو من اظتواد اظتدرجة يف اجملموعة الثانية من اظترفق كاك اظتولدة  
اظترفق جيم أك يف اظترفق كاك  منإنتاج يقـو بتصنيع اظتواد اظتدرجة يف اجملموعة األكىل  كمنتجات ثانوية يف كل خط

 [ يف اظتائة من غتموع اظتواد اظتنتجة يف ىذا اطتط اإلنتاجي.0,2]

 اظترافقيتم أم تدمري ظتواد اجملموعة الثانية اظتدرجة يف اظترفق كاك الناجتة من  أالعلى كل طرؼ أف يضمن  - 6
عليها  توافقباستخداـ التكنولوجيات اليت  األكىل اظتدرجة يف اظترفق جيم أك اظترفق كاك إال اجملموعةنتج مواد اليت تُ 

 ‘‘.األطراؼ
 3اظتادة  -زام 

 من الربكتوكوؿ بالنّص التايل: 3يستعاض عن ديباجة اظتادة 
، 5ياء كاظتادة  1ىل ألف إ 1ك 1، كألغراض اظتواد 1باستثناء ما ىو منصوص عليو يف الفقرة  - 2’’

على كل طرؼ، فيما يتعلق بكل غتموعة من اظتواد الواردة يف اظترفق ألف أك اظترفق باء أك اظترفق جيم أك 
 ‘‘اظترفق ىاء أك اظترفق كاك، أف حيد د مستوياتو احملسوبة من:
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من ‘‘ ك’’ل حرؼ بدالن من النقطة، كينق 3توضع فاصلة منقوطة يف هناية الفقرة الفرعية )ج( من اظتادة 
 من الربكتوكوؿ إىل هناية الفقرة الفرعية )ج(. 3هناية الفقرة الفرعية )ب( من اظتادة 
 من الربكتوكوؿ: 3يضاؼ النّص التايل يف هناية اظتادة 

انبعاثات مواد اجملموعة الثانية من اظترفق كاك اليت تنتج كمواد ثانوية يف كل خط إنتاج يقـو  د(’’)
ظتدرجة يف اجملموعة األكىل من اظترفق جيم أك اظترفق كاك مبا يف ذلك، من رتلة أمور، الكميات بتصنيع اظتواد ا

اليت تنبعث نتيجة التسرب من اظتعدات كالعمليات كأجهزة التدمري، باستثناء الكميات اليت دمرت أك مت 
 بيعها من أجل االستخداـ أك خزنت.

ككاردات كصادرات كانبعاثات اظتواد اظتدرجة عند حساب متوسط مستويات إنتاج كاستهالؾ  - 1
 2كالفقرة  1ثالثان من اظتادة  5ياء كالفقرة  1يف اظترفق كاك كيف اجملموعة األكىل يف اظترفق جيم ألغراض اظتادة 

، جيب على كل طرؼ أف يستعِمل داالت االحًتار العاظتي عتذه اظتواد على النحو اظتبنيَّ 3)د( من اظتادة 
 ‘‘.جيم ككاك يف اظترفقني

 ، سابعان 2، الفقرة 4اظتادة  -حاء 
 من الربكتوكوؿ: 4سادسان من اظتادة  2تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة 

على كل طرؼ أف حيظر، يف غضوف عاـ كاحد من تاريخ بدء نفاذ ىذه الفقرة، استرياد اظتواد  -سابعان  2’’
 ‘‘.ليست طرفان يف ىذا الربكتوكوؿ اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك من أم دكلة

 سابعان  1 الفقرة، 4اظتادة  -طاء 
 من الربكتوكوؿ: 4سادسان من اظتادة  1تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة 

على كل طرؼ أف حيظر يف غضوف عاـ كاحد من بدء نفاذ ىذه الفقرة، تصدير اظتادة  -سابعان  1’’
 ‘‘إىل أم دكلة ليست طرفان يف ىذا الربكتوكوؿ.اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك 

 7ك 6ك 5، الفقرات 4اظتادة  -ياء 
 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 4من اظتادة  7ك 6، 5يف الفقرات 

 ‘‘.اظترفقات ألف كباء كجيم كىاء’’
 مبا يلي:

 ‘‘.اظترفقات ألف كباء كجيم كىاء ككاك’’
 8، الفقرة 4اظتادة  -كاؼ 

 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 4من اظتادة  8يف الفقرة 
 ‘‘طاء 1ألف إىل  1اظتواد ’’

 مبا يلي:
 ‘‘ياء 1ألف إىل  1اظتواد ’’
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 باء 4اظتادة  -الـ 
 باء من الربكتوكوؿ: 4من اظتادة  1تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة 

، يف  -مكرر 1’’ غضوف ثالثة أشهر من تاريخ أك يف  1028كانوف الثاين/يناير   2على كل طرؼ أف يقـو
بدء نفاذ ىذه الفقرة عليو، أيهما أبعد، بوضع كتطبيق نظاـ لًتخيص استرياد كتصدير اظتواد اطتاضعة للرقابة، 
اصتديدة أك اظتستعملة أك اظتعاد تدكيرىا أك اظتستصلحة اظتدرجة يف اظترفق كاك. كجيوز ألم طرؼ عامل مبوجب 

أف  1028كانوف الثاين/يناير   2ال يستطيع إنشاء كتطبيق ذلك النظاـ بتاريخ يقرر أنو  5من اظتادة  2الفقرة 
 .‘‘1010كانوف الثاين/يناير   2يؤجل اختاذ تلك اإلجراءات حىت 

 4، الفقرة 5اظتادة  -ميم 
 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 5من اظتادة  4يف الفقرة 

 ‘‘طاء 1ألف إىل  1اظتواد ’’
 مبا يلي:

 ‘‘ياء 1ألف إىل  1اظتواد ’’
 6ك 5، الفقرتاف 5اظتادة  -نوف 

 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 5من اظتادة  6ك 5يف الفقرتني 
 ‘‘طاء 1اظتادة ’’

 مبا يلي: 
 ‘‘ياء 1طاء ك 1اظتادتني ’’

 رابعان  8الفقرة  5اظتادة  -سني 
 :من الربكتوكوؿ 5ثالثان من اظتادة  8تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة 

 من ىذه اظتادة: 2حيق لكل طرؼ عامل مبوجب الفقرة  -رابعان  8’’
من أجل تلبية احتياجاتو احمللية األساسية، أف يؤجل امتثالو لتدابري الرقابة اظتنصوص عليها يف  )أ(
ياء ظتدة عشر سنوات، كذلك  1من اظتادة  4ياء ظتدة سنتني، كيف الفقرة  1من اظتادة  3ك 1ك 2الفقرات 

 (؛9) 1ياء كفقان للمادة  1بأم تعديالت تدخل على تدابري الرقابة اظتنصوص عليها يف اظتادة رىنان 
ياء، أف يستخدـ  1كلألغراض اظتتعلقة حبساب خط األساس الستهالكو مبوجب اظتادة  )ب(

يف اظتائة  50متوسط مستويات استهالكو احملسوبة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك إضافةن إىل 
عوضان عن متوسط مستويات  1023ك 1021ك 1022العامني من مواد اجملموعة األكىل من اظترفق جيم يف 

استهالكو احملسوبة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك زائد ستسة كسبعني يف اظتائة من اظتواد 
 ؛1023ك 1021ك 1022األعواـ جيم عن  اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اجملموعة األكىل من اظترفق

ياء، أف يستخدـ متوسط  1كلألغراض اظتتعلقة حبساب خط األساس إلنتاجو مبوجب اظتادة  )ج(
يف اظتائة من مواد  50مستويات إنتاجو احملسوبة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك إضافةن إىل 
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عوضان عن متوسط مستويات إنتاجو  1023ك 1021ك 1022امني العاجملموعة األكىل من اظترفق جيم يف 
احملسوبة من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف اظترفق كاك زائد ستسة كسبعني يف اظتائة من اظتواد اطتاضعة للرقابة 

 ؛1023ك 1021ك 1022األعواـ اظتدرجة يف اجملموعة األكىل من اظترفق جيم عن 
 يات استهالكو كإنتاجو احملسوبة:يكفل أال تتجاكز مستو  )د(
ياء ]مائة[ يف اظتائة سنويان، كليس ]تسعني[ يف اظتائة، من  1من اظتادة  2ألغراض الفقرة  ‘2’

متوسط مستويات استهالكو كإنتاجو احملسوبة، على التوايل، من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة يف 
 1022 موعة األكىل من اظترفق جيم يف العامنييف اظتائة من مواد اجمل 50اظترفق كاك إضافةن إىل 

 ؛1023ك 1021ك
ياء ]ذتانني[ يف اظتائة سنويان، كليس ]ستسة كستني[ يف اظتائة  1من اظتادة  1ألغراض الفقرة  ‘1’

من متوسط مستويات استهالكو كإنتاجو احملسوبة، على التوايل، من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظتدرجة 
 1022العامني يف اظتائة من مواد اجملموعة األكىل من اظترفق جيم يف  50إىل اظترفق كاك إضافةن 

 ؛1023ك 1021ك
ياء ]أربعني[ يف اظتائة سنويان، كليس ]ثالثني[ يف اظتائة من  1من اظتادة  3ألغراض الفقرة  ‘3’

درجة يف متوسط مستويات استهالكو كإنتاجو احملسوبة، على التوايل، من اظتواد اطتاضعة للرقابة اظت
 1022العامني يف اظتائة من مواد اجملموعة األكىل من اظترفق جيم يف  50اظترفق كاك إضافةن إىل 

 ؛1023ك 1021ك
 6اظتادة  -عني 

 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 6يف اظتادة 
 ‘‘طاء 1ألف إىل  1اظتواد ’’

 مبا يلي: 
 ‘‘ياء 1ألف إىل  1اظتواد ’’

 ثالثان  3ك 3ك 1ت ، الفقرا7اظتادة  -فاء 
من  1يف الفقرة ‘‘ ،2992يف اظترفق ىاء، عن سنة  -’’يضاؼ السطر التايل بعد السطر الذم ينص على 

 من الربكتوكوؿ: 7اظتادة 
 ‘‘،1023ك 1021ك 1022يف اظترفق كاك، عن السنوات  -’’

 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 7من اظتادة  3ك 1يف الفقرتني 
 ‘‘جيم كىاء’’

 مبا يلي: 
 ‘‘جيم، كىاء، ككاك’’
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 مكرر: 3من الربكتوكوؿ بعد الفقرة  7تضاؼ الفقرة التالية للمادة 
على كل طرؼ أف يزكد األمانة ببيانات إحصائية عن انبعاثاتو السنوية من اظتواد اطتاضعة للرقابة  -ثالثان  3’’

ككذلك عن كمية اظتواد اظتدرجة يف اجملموعة )د( من الربكتوكوؿ  3يف اجملموعة الثانية من اظترفق كاك للمادة 
 ‘‘الثانية من اظترفق كاك اليت يتم رتعها كتدمريىا بواسطة تكنولوجيات توافق عليها األطراؼ.

 2، الفقرة 20اظتادة  -صاد 
 من الربكتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 20من اظتادة  2يف الفقرة 

 ‘‘طاء 1ىاء كاظتادة  1ألف إىل  1اظتواد ’’
 يلي: مبا 

 ‘‘.ياء 1طاء، كاظتادة  1ىاء، كاظتادة  1ألف إىل  1اظتواد ’’
 من الربكتوكوؿ: 20من اظتادة  2يُدررج النّص التايل يف هناية الفقرة 

أف يستفيد من دتويل من أم آلية مالية  5من اظتادة  2إذا اختار أحد األطراؼ العاملة مبوجب الفقرة ’’
م جزء من التكاليف اإلضافية اظتتفق عليها، فإف ذلك اصتزء ال ُيسّدد من أخرل ديكن أف ينتج عنو الوفاء بأ
 من ىذا الربكتوكوؿ.  20اآللية اظتالية اظتنشأة مبوجب اظتادة 

 اظترفق جيم كاظترفق كاك -قاؼ 
 تعدؿ اجملموعة األكىل يف اظترفق جيم إلضافة دالة االحًتار العاظتي خالؿ مائة سنة للمواد التالية:

 دالة االحًتار العاظتي ظتائة سنة دةاظتا

HCFC-21 252 

HCFC-22 820 2 

HCFC-123 77 

HCFC-124 609 

HCFC-141b 715 

HCFC-142b 320 1 

HCFC-225ca 211 

HCFC-225cb 595 

 يضاؼ مرفق جديد بعنواف اظترفق كاك إىل الربكتوكوؿ، يأيت بعد اظترفق ىاء، كنصو كما يلي:
 د اطتاضعة للرقابةاظتوا اظترفق كاك:

 دالة االحًتار العاظتي ظتائة سنة اظتادة

  اجملموعة األكىل

HFC-32 675 

HFC-41 91 

HFC-125 500 3 

HFC-134 200 2 

HFC-134a 430 2 
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 دالة االحًتار العاظتي ظتائة سنة اظتادة

HFC-143 353 

HFC-143a 470 4 

HFC-152 53 

HFC-152a 214 

HFC-161 21 

HFC-227ea 110 3 

HFC-236cb 340 2 

HFC-236ea 370 2 

HFC-236fa 820 9 

HFC-245ca 693 

HFC-245fa 030 2 

HFC-365mfc 794 

HFC-43-10mee 640 2 

  اجملموعة الثانية

HFC-23 800 24 

 1111المادة الثانية: العالقة بتعديل عام 
وافقة ال جيوز ألم دكلة أك منظمة إقليمية للتكامل االقتصادم أف تودع أم صك للتصديق أك القبوؿ أك اظت

أك االنضماـ عتذا التعديل ما مل تكن قد قامت من قبل أك أف تقـو يف ذات الوقت بإيداع مثل ذلك الصك 
كانوف األكؿ/ديسمرب   3يف بيجني، يف  لألطراؼللتعديل الذم مت اعتماده يف االجتماع اضتادم عشر 

2999. 
 تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لهاالمادة الثالثة: العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

ال يقصد من ىذا التعديل أف يفضي إىل استثناء مركبات الكربوف اعتيدركفلورية من نطاؽ االلتزامات الواردة 
من  20ك 7ك 5ك 1من اتفاقية األمم اظتتحدة اإلطارية بشأف تغري اظتناخ كيف اظتواد  21ك 4يف اظتادتني 

غازات االحتباس اضترارم غري اطتاضعة لربكتوكوؿ ’’التفاقية، اليت تنطبق على بركتوكوؿ كيوتو التابع ل
كعلى كل طرؼ يف ىذا التعديل أف يستمر يف تطبيق األحكاـ احملددة أعاله من اتفاقية األمم ‘‘ مونًتياؿ.

ما بقيت تلك  اظتتحدة اإلطارية بشأف تغري اظتناخ كبركتوكوؿ كيوتو، على مركبات الكربوف اعتيدركفلورية كذلك
 األحكاـ نافذة بالنسبة إىل ىذا الطرؼ.

 المادة الرابعة: بدء النفاذ
، 1028كانوف الثاين/يناير   2أعاله، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف  1باستثناء ما أشري إليو يف الفقرة  - 2

التعديل من شريطة أف يتم إيداع عشرين صكان على األقل من صكوؾ التصديق أك القبوؿ أك اظتوافقة على 
جانب الدكؿ أك اظتنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادم األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اظتواد 
اظتستنفدة لطبقة األكزكف. كيف حالة عدـ استيفاء ىذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف 

 شرط.اليـو التسعني التايل للتاريخ الذم يتم فيو استيفاء ذلك ال
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، 1010كانوف الثاين/يناير   2يبدأ نفاذ التغيريات الواردة يف الفرعني حاء كطاء من اظتادة األكىل يف  - 1
شريطة أف يتم إيداع ذتانني صكان على األقل من صكوؾ التصديق أك القبوؿ أك اظتوافقة على التعديل من قبل 

يف بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اظتواد اظتستنفدة الدكؿ أك اظتنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادم األطراؼ 
لطبقة األكزكف. كيف حالة عدـ استيفاء ىذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف اليـو التسعني 

 التايل للتاريخ الذم يتم فيو استيفاء ذلك الشرط.
ليمية للتكامل االقتصادم ال ، فإف أم صك من ىذا القبيل تودعو منظمة إق1ك 2كألغراض الفقرتني  - 3

 حيسب إضافة للصكوؾ اليت تودعها الدكؿ األعضاء يف ىذه اظتنظمة.
، يبدأ نفاذ التعديل على 1ك 2كعقب بدء نفاذ ىذا التعديل، على النحو اظتنصوص عليو يف الفقرتني  - 4

للتصديق أك القبوؿ أك أم طرؼ آخر يف الربكتوكوؿ يف اليـو التسعني التايل للتاريخ الذم يودع فيو صكو 
 اظتوافقة.
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 المرفق الرابع

 مشروع مقرر مقدم من كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية

التدرجيي ظتركبات  بالتخفيض فيما يتعلقمشركع اظتقرر ]...[: تعديل مقًتح على بركتوكوؿ مونًتياؿ 
 الكربوف اعتيدركفلورية

 يقرر ما يلي:إف االجتماع السابع كالعشرين لألطراؼ 
‘‘ اظتستقبل الذم نصبو إليو’’إىل الوثيقة اطتتامية ظتؤدتر األمم اظتتحدة للتنمية اظتستدامة اظتعنونة  إذ يشري

اليت أعربت فيها البلداف عن تأييدىا إلجراء ختفيض تدرجيي يف استهالؾ مركبات الكربوف اعتيدركفلورية 
 (2)كإنتاجها،

العاظتي ظتركبات الكربوف اعتيدركفلورية اليت تستخدـ على نطاؽ كاسع كبدائل  بارتفاع دالة االحًتار كإذ يقرّ 
للمواد اظتستنفدة لألكزكف اليت جيرم التخلص منها تدرجييان يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اظتواد اظتستنفدة 

 لطبقة األكزكف،
ة األمم اظتتحدة اإلطارية بشأف تغري من اتفاقي 21ك 4االلتزامات الواردة يف اظتادتني كإذ يضع يف اعتباره 

من بركتوكوؿ كيوتو التابع لالتفاقية، اليت تنطبق على غازات االحتباس اضترارم  20ك 7ك 5ك 1اظتناخ، كيف اظتواد 
غري اطتاضعة لربكتوكوؿ مونًتياؿ، كدكف أف يكوف يف نيتو استبعاد مركبات الكربوف اعتيدركفلورية من نطاؽ ىذه 

 االلتزامات،
من اتفاقية فيينا، التعديل على بركتوكوؿ  9من اظتادة  4يعتمد، كفقان لإلجراء اظتنصوص عليو يف الفقرة  - 2

مونًتياؿ اظتتعلق مبركبات الكربوف اعتيدركفلورية كما كرد يف اظترفق ]   [ من تقرير االجتماع السابع كالعشرين 
 لألطراؼ، استنادان إىل االعتبارات التالية:

من بركتوكوؿ مونًتياؿ، حتدد ىذه  5من اظتادة  2ة لألطراؼ غري العاملة مبوجب الفقرة بالنسب )أ(
األطراؼ كخطوط أساس الستهالؾ كانتاج الكربوف اعتيدركفلورم، على التوايل، متوسط استهالؾ 

يف اظتائة من استهالؾ مركبات  75زائدان  1023-1022مركبات الكربوف اعتيدركفلورم يف الفًتة 
-1022ف اعتيدرككلورية فلورية، كمتوسط إنتاج مركبات الكربوف اعتيدركفلورية يف الفًتة الكربو 

يف اظتائة من انتاج الكربوف اعتيدرككلورم فلورم، ػتسوبة باستخداـ داالت  75، زائدان 1023
ة يف مرفق االحًتار العاظتي ظتركبات الكربوف اعتيدركفلورية كمركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية الوارد

 ىذا اظتقرر؛
من بركتوكوؿ مونًتياؿ، حتدد ىذه األطراؼ  5من اظتادة  2بالنسبة لألطراؼ العاملة مبوجب الفقرة  )ب(

كخطوط أساس الستهالؾ كإنتاج مركبات الكربوف اعتيدركفلورية، على التوايل متوسط استهالؾ 
يف اظتائة من استهالؾ  50زائدان ، 1023-1022مركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية يف الفًتة 

مركبات الكربوف الكلورية فلورية كمتوسط إنتاج مركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية يف الفًتة 
يف اظتائة من إنتاج مركبات الكربوف اعتيدركفلورية ػتسوبة باستخداـ  50، زائدان 1022-1023

ية كمركبات الكربوف اعتيدرككلورية فلورية الواردة يف داالت االحًتار العاظتي ظتركبات الكربوف اعتيدركفلور 
 مرفق ىذا اظتقرر؛

                                                           
 .111، اظترفق، الفقرة 66/188قرار اصتمعية العامة   (2)
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من بركتوكوؿ مونًتياؿ، خيفض استهالؾ  5من اظتادة  2بالنسبة لألطراؼ غري العاملة مبوجب الفقرة  )ج(
 كإنتاج مركبات الكربوف اعتيدركفلورية اظتدرجة يف مرفق ىذا اظتقرر إىل مستول ال يتجاكز:

 [؛1029 اظتائة من اظتستويات األساسية حبلوؿ عاـ ][ يف90] ‘2’

 [؛1014[ يف اظتائة من اظتستويات األساسية حبلوؿ عاـ ]65] ‘1’
 [؛1030[ يف اظتائة من اظتستويات األساسية حبلوؿ عاـ ]30] ‘3’
 [ كما يليو من أعواـ؛1036[ يف اظتائة من اظتستويات األساسية حبلوؿ عاـ ]25] ‘4’

من بركتوكوؿ مونًتياؿ، خيفض استهالؾ  5من اظتادة  2ص األطراؼ العاملة مبوجب الفقرة كفيما خي )د(
 كإنتاج مركبات الكربوف اعتيدركفلورية اظتدرجة يف مرفق ىذا اظتقرر إىل مستول ال يتجاكز:

 [؛1012[ يف اظتائة من اظتستويات األساسية حبلوؿ عاـ ]200] ‘2’

 [؛1016األساسية حبلوؿ عاـ ][ يف اظتائة من اظتستويات 80] ‘1’
 [؛1031[ يف اظتائة من اظتستويات األساسية حبلوؿ عاـ ]40] ‘3’
 [ كما يليو من أعواـ؛1046[ يف اظتائة من اظتستويات األساسية حبلوؿ عاـ ]25] ‘4’

، ُيسمح 5من اظتادة  2كلتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراؼ العاملة مبوجب الفقرة  )ق(
طراؼ بأف تتجاكز حدكد انتاجها بالنسبة لكل خطوة من خطوات اطتفض احملددة يف الفقرتني لأل

 يف اظتائة من مستويات خط األساس؛ 20يتجاكز  )ج( ك)د( من ىذا اظتقرر، مبا ال
من كل خط إنتاج ينتج مركبات الكربوف  13-ال تتجاكز االنبعاثات الثانوية للكربوف اعتيدركفلورم  )ك(

[ يف اظتائة من كتلة مركبات الكربوف 0,2لورية فلورية أك مركبات الكربوف اعتيدركفلورية ]اعتيدركك
 اعتيدرككلورية فلورية أك مركبات الكربوف اعتيدركفلورية اظتنتجة يف خط االنتاج؛

يرخص باسترياد كتصدير مركبات الكربوف اعتيدركفلورية اظتدرجة يف مرفق ىذا اظتقرر، كحيظر استرياد  )ز(
 كتصدير ىذه اظتواد إىل غري األطراؼ؛

يتم إبالغ األمانة سنويان باستهالؾ كإنتاج مركبات الكربوف اعتيدركفلورية كاالنبعاثات الثانوية من  )ح(
 ؛13-مركب الكربوف اعتيدركفلورم 

اظتقرر يكوف اطتفض التدرجيي الستهالؾ كإنتاج مركبات الكربوف اعتيدركفلورية اظتدرجة يف اظترفق عتذا  )ط(
مؤىلة للتمويل يف إطار  13-كمتطلبات التحكم يف االنبعاثات الثانوية للكربوف اعتيدركفلورم 

من بركتوكوؿ مونًتياؿ، ما مل تكن ممولة من مصادر  20الصندكؽ اظتتعدد األطراؼ كفقان للمادة 
 أخرل.

بوف اعتيدركفلورية )مواد ينظر يف التعديالت احملتملة على جدكؿ خفض استهالؾ كإنتاج مركبات الكر  - 1
من التعديل( يف سياؽ التقدـ احملرز يف نشر البدائل، مبا يف ذلك يف ظركؼ درجات  [xx]اظترفق كاك يف الفقرة 

 5من اظتادة  2فيما خيص األطراؼ غري العاملة مبوجب الفقرة  1015اضترارة احمليطة العالية، يف أجل أقصاه عاـ 
 5من اظتادة  2فيما خيص األطراؼ العاملة مبوجب الفقرة  1030ل أقصاه عاـ من بركتوكوؿ مونًتياؿ، كيف أج

 من بركتوكوؿ مونًتياؿ.
_____________ 

 


