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الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 وناالجتماع السابع والثالث

 6106نيسان/أبريل  8 - 4جنيف، 
 *من جدول األعمال ادلؤقت )ب( 4البند 

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

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

المقدم من  بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون التعديل المقترح على بروتوكول مونتريال
 الهند

 مذكرة من األمانة
من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، تعمم األمانة  9من ادلادة  6عماًل بأحكام الفقرة  -0

 اتركبمبفيما يتعلق بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون ول مونًتيال مقًتحًا يقضي بتعديل بروتوك
اليت ق دِّم هبا، دون أن تقوم عمم ادلقًتح بالصورة نظر ادلرفق(. وي  ا) ، قدمتو اذلندةالكربون اذليدروفلوري

 .األمانة بتحريره بشكل رمسي
، UNEP/OzL.Pro.27/6رد يف الوثيقة وناقش االجتماع السابع والعشرون لألطراف مقًتح التعديل الوا -6

إىل جانب ثالثة مقًتحات أخرى لتعديل الربوتوكول فيما يتعلق مبركبات الكربون اذليدروفلورية قدمتها كندا 
(، واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيو UNEP/OzL.Pro.27/5وادلكسيك والواليات ادلتحدة األمريكية )

(UNEP/OzL.Pro.27/7 ،وباالو ،) ،وجزر سليمان، وجزر مارشال، وساموا، والفلبُت، وكَتيباس، وموريشيوس
أن يواصل النظر يف  67/0(، وقرر االجتماع يف مقرره UNEP/OzL.Pro.27/8وواليات ميكرونيزيا ادلوحدة )

مقًتحات التعديل يف اجتماعات األطراف واجتماعات الفريق العامل ادلفتوح العضوية ادلقرر عقدىا يف عام 
6106. 

                                                           

*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/1. 
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 المرفق
 الخفض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلوريةالمقترح الهندي للتعديل المتعلق ب

 معلومات أساسية - 1
إن مركبات الكربون اذليدروفلورية استخدمت كمواد كيميائية على نطاق واسع كبدائل للمواد ادلستنفدة لألوزون. 

ال ختضع للرقابة حىت اآلن مبوجب  فهيغَت مستنفدة لألوزون، وباعتبار أن مركبات الكربون اذليدروفلورية مواد 
اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون. ومع ذلك، فإن 

اتفاقية االنبعاثات من مركبات الكربون اذليدروفلورية ختضع للرقابة مع غازات االحتباس احلرارى الستة بناء على 
مواد   ىياألمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَت ادلناخ وبروتوكول كيوتو. ونظرا ألن مركبات الكربون اذليدروفلورية 

مع زيادة استخدام مركبات الكربون  عادلي، فهناك قلق عادليالحًتار الا قدرة مرتفعة على إحداثكيميائية ذات 
تاج واستهالك مركبات الكربون اذليدروفلورية باستخدام خربة على إن التدرجيي فضاذليدروفلورية. ويقًتح اخل

ومؤسسات بروتوكول مونًتيال ومواصلة إدراج مركبات الكربون اذليدروفلورية يف نطاق اتفاقية األمم ادلتحدة 
 نبعاثات واإلبالغ عنها.حلساب اال التابع ذلا اإلطارية بشأن تغَت ادلناخ وبروتوكول كيوتو

التخلص ركبات الكربون اذليدروفلورية يف عُت االعتبار التحديات يف دل التدرجيي فضاخل يأخذ مقًتح تعديل
بواسطة إدراج ادلرونة على  5ادلادة وجب ية يف األطراف العاملة مبفلور ية اذليدروكلور  الكربون مركبات التدرجيي من

لكربون اذليدروفلورية إىل تكنولوجيات أساس اختيار التكنولوجيات البديلة واإلطار الزمٌت لالنتقال من مركبات ا
قدرة آمنة ومت التثبت منها تقنيا وذات كفاءة يف الطاقة وصاحلة اقتصاديا وصديقة للبيئة ومتاحة جتاريا وذات 

 . قدرة على إحداث االحًتار العادلي/صفر عادليالحًتار الا منخفضة على إحداث
 :الهنديالعناصر الرئيسية للمقترح  - 7

 4بُت  العادلياالحًتار  تًتاوح قدرهتا على إحداثمركبًا من مرّكبات الكربون اذليدروفلورية  09يوجد  ‘0’
 .06 411و

على أساس األولوية بسبب  HCFC-22خالل إنتاج  الثانويواإلنتاج  HFC-23يتعُت تناول انبعاثات  ‘6’
البحث والتطوير الشامل االضطالع جبهود  وينبغي. العادليالقدرة ادلرتفعة على إحداث االحًتار 

 إىل منتجات مفيدة. HFC-23لتحول 

 ديدين إىل الربوتوكول بعد ادلرفق ىاء.اجل يواو و زا انرفقادليضاف  ‘3’

ركبات الكربون اذليدروفلورية يف األطراف العاملة دل التدرجيي للخفض الوطٍتخطوات على الصعيد اختاذ  ‘4’
 .5ادلادة وجب مب

ية/مركبات الكربون اذليدروفلورية وسللوطات مركبات فلور ية اذليدروكلور  الكربون كباتمواصلة استخدام مر  ‘5’
ال عندما  يةفلور ية اذليدروكلور الكربون مركبات  للتخلص التدرجيي مننتقالية االكربون اذليدروفلورية كمواد 

 .حًتار العادليصفر قدرة على إحداث اال/عادليالحًتار الا قدرة منخفضة على إحداثتاح بدائل ذات ت
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 ف تكاليف التحول الكامل كما يلى أدناه:يتعر  ‘6’
قدرة موع تكاليف حتول مصنع إنتاج مادة كيميائية من مركبات الكربون اذليدروفلورية إىل بدائل ذات رل

و وحدة إنتاج أو/ قدرة على إحداث االحًتار العادلي/صفر العادليحًتار الا منخفضة على إحداث
قدرة منخفضة على إحداث ات من مركبات الكربون اذليدروفلورية إىل بدائل ذات ذات معدات/منتج

مبا يف ذلك تكاليف رأس ادلال وتكاليف  االحًتار العادلي/صفر قدرة على إحداث االحًتار العادلي
وخسارة  ،والتطوير يف ادلصنع ،والبحث والتطوير ،ونقل التكنولوجيا ،والرباءات ،حقوق ادللكية الفكرية

 ،وتعطل ادلصنع واآلالت ،والتغيَت يف ىيكل التصميم ،ألرباح نتيجة غلق مرافق ادلصنع/اإلنتاجا
 واألعمال اإلنشائية والكهربائية وادليكانيكية وما إىل ذلك.

 دعم اآللية ادلالية ونقل التكنولوجيا بناء على بروتوكول مونًتيال بواسطة تناول ما يلى: ‘7’
 دلرافق إنتاج مركبات الكربون اذليدروفلورية. التدرجييعن الغلق تعويض خسارة األرباح  )أ(

 :‘‘تكاليف التحول الكامل’’ )ب(
قدرة  ذيحتول مصنع إنتاج مركب الكربون اذليدروفلوري إىل مصنع إنتاج بديل  (0)

 م. منخفضة على إحداث االحًتار العادلي/صفر قدرة على إحداث االحًتار العادلي
ج ذات معدات/منتجات من مركبات الكربون اذليدروفلورية إىل بدائل حتول وحدة إنتا  (6)

قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي/صفر قدرة على إحداث االحًتار ذات 
 سنوات على األقل. 5وتكاليف التشغيل دلدة العادلي 

م نيُت وزيادة الوعى ومعدات الدعفدتويل كاف لقطاع اخلدمة مبا يف ذلك تدريب ال (3)
 تعويض عن توقف ادلعدات القدمية/غَت احلديثة وما إىل ذلك.النيُت و فلل

 نتقالية.بالكامل حيثما توزع التكنولوجيات اال الثاينتكاليف التحول  )ج(
بُت  يزاو  حيل التعديل زلل مقررات/اتفاقات سابقة إن وجدت ادلتعلقة مبواد ادلرفقُت واو )د(

 بروتوكول مونًتيال. مبوجبمؤسسات أخرى ذات عالقة األطراف واللجنة التنفيذية أو أي 
لضمان توافر تكنولوجيات آمنة ومت التثبت منها  5سنة لألطراف العاملة بادلادة  05فًتة مساح دلدة  ‘8’

 اتوال حتتوى على مركب وصديقة للبيئة ومتاحة جتارياً  وذات كفاءة يف الطاقة وصاحلة اقتصادياً  تقنياً 
 .ةريالكربون اذليدروفلو 

لإلنتاج واالستهالك ىو  5ادلادة وجب أن تكون خطوط األساس لألطراف غَت العاملة مب ينبغي ‘9’
ينبغي  5وبالنسبة لألطراف العاملة بادلادة  6106مع جتميد يف عام  6105-6103متوسط الفًتة 

مع منهج مرن  تدرجييوخفض  6130مع جتميد يف عام  6131-6168أن يكون متوسط الفًتة 
. وتتقرر التوايلعلى  6151و 6135 عامييف ادلائة من خط األساس يف  03صول إىل حد للو 

سنوات مقدما لفًتة اخلمس سنوات  5مبدة  5لألطراف العاملة بادلادة  التدرجييخطوات اخلفض 
 التالية.

العاملة يكون تاريخ التجميد ىو تاريخ تأىيل الشركات للحصول على مساعدة مالية يف حالة األطراف  ‘01’
 .5بادلادة 
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ادلرفق واو مع التسليم بعدم وجود بدائل جلميع  من ادلواد ادلدرجة يف التدرجييتخلص وضع أولويات لل ‘00’
 تطبيقات مركبات الكربون اذليدروفلورية.

 ادلرفق واو بناء على اجملموعات التالية:ادلواد ادلدرجة يف  تصنيف ‘06’
 (HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-245fa, HFC-365mfc) اجملموعة األوىل: –ادلرفق واو  )أ(

-HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC)اجملموعة الثانية:  –ادلرفق واو  )ب(

245ca, HFC-43-10mee) 
 (HFC-32, HFC-125, HFC-143a)اجملموعة الثالثة:  –ادلرفق واو  )ج(
 (HFC-41, HFC-152, HFC-152a, HFC-161)اجملموعة الرابعة:  –ادلرفق واو  )د(

 :HFC-23: زاييف ادلرفق  ادلدرجةادلواد  ‘03’
 ، إن وجد.HFC-23من إنتاج واستهالك  التدرجييالتخلص  )أ(

على أساس األولوية  HCFC-22خالل إنتاج  الثانويواإلنتاج  HFC-23يتعُت تناول انبعاثات  )ب(
االضطالع جبهود البحث والتطوير  وينبغيار العادلي. بسبب قدرهتا ادلرتفعة على إحداث االحًت 

 إىل منتجات مفيدة. HFC-23الشامل لتحول 
 تخلصلل 5ادلادة وجب واألطراف العاملة مب 5ادلادة وجب أحكام منفصلة لألطراف غَت العاملة مب ‘04’

لقائمة على أساس ادلرفق واو على أساس األولويات اادلدرجة يف واد ادل واستهالكمن إنتاج  التدرجيي
 .العادلياالحًتار  القدرة ادلرجحة على إحداث

والبلدان غير العاملة  5خطوات تخفيض مركبات الكربون الهيدروفلورية للبلدان العاملة بموجب المادة 
 )كنسبة مئوية من خط األساس( 5بموجب المادة 
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إطار اذليدروفلورية يف دلركبات الكربون  دليالعااالحًتار  القدرة على إحداث اتاستخدام ترجيح ‘05’
 .بروتوكول مونًتيال

استثناء إنتاج واستهالك مركبات الكربون اذليدروفلورية يف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات ادلقننة  ‘06’
 واالستعماالت الطبية األخرى.

والعاملة  5ادلادة وجب لة مبأحكام خاصة بتسمية االستخدامات الضرورية لكل من األطراف غَت العام ‘07’
 .5وجب ادلادة مب

 ات ادلواد األولية دلركبات الكربون اذليدروفلورية.امعدم وجود رقابة على استخد ‘08’
وحظر الواردات والصادرات إىل  ،متطلبات الًتخيص لواردات وصادرات مركبات الكربون اذليدروفلورية ‘09’

 غَت األطراف.
وواردات وصادرات مركبات الكربون  ةالكربون اذليدروفلوري اتنتاج مركبمتطلبات اإلبالغ عن إ ‘61’

 اذليدروفلورية.
 مبوجبإنتاج واستهالك مركبات الكربون اذليدروفلورية مؤىال للتمويل من  التدرجيي يكون اخلفض ‘60’

 الصندوق ادلتعدد األطراف لربوتوكول مونًتيال.
 فلورية:الكربون الهيدروكلورية مرّكبات العالقة بالتخلص التدريجي من  - 3

يف سلتلف دلركبات الكربون اذليدروكلورية الفلورية بات الكربون اذليدروفلورية دتثل بدائل بأن مرك يسلم ادلقًتح
حًتار الا قدرة على إحداث/صفر عادليالحًتار الا قدرة منخفضة على إحداثئل ذات االتطبيقات وال توجد بد

جلميع التطبيقات، يقًتح مواصلة استخدام مرّكبات الكربون  يةبون اذليدروفلور الكر  اتلغَت مرّكب عادليال
 مركبات الكربون انتقالية للتخلص التدرجيي مناذليدروفلورية وسللوطات من مرّكبات الكربون اذليدروفلورية كمواد 

/صفر قدرة على لعادلياقدرة منخفضة على إحداث االحًتار فلورية عندما ال تتاح بدائل ذات ية الاذليدروكلور 
 .العادليإحداث االحًتار 

 العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ - 4
 يرمي ىذا ادلقًترح إىل دعم اجلهود العادلية الشاملة اليت هتدف إىل محاية النظام ادلناخي. ‘0’

ة يف نطاق اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن يتوقع ادلقًترح مواصلة إدراج مركبات الكربون اذليدروفلوري ‘6’
 نبعاثات واإلبالغ عنها.الحلساب االتابع ذلا بروتوكول كيوتو و  تغَتر ادلناخ

من فقرات منطوق القرار بشأن تعديل مركبات  امالحظة: إن العناصر الرئيسة أعاله تشكل جزء
 الكربون الهيدروفلورية.
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 لمركبات الكربون الهيدروفلورية التدريجييل الخفض بشأن تعد الهندينص المقترح  - 5

 : التعديل1المادة 
 4، الفقرة 0ادلادة  -ألف 

 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 0من ادلادة  4يف الفقرة 
 ‘‘ادلرفق جيم أو ادلرفق ىاء’’

 بعبارة:
 ‘‘ادلرفق جيم، أو ادلرفق ىاء، أو ادلرفق واو أو ادلرفق زاى’’

 9، الفقرة 0ادلادة  -باء 
  8تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة 

رلموع تكاليف حتول مصنع إنتاج مادة كيميائية من مركبات  ‘‘تكاليف التحول الكاملة’’تعٌت عبارة  -9
/صفر قدرة على إحداث العادليقدرة منخفضة على إحداث االحًتار ذات الكربون اذليدروفلورية إىل بدائل 

إنتاج ذات معدات/منتجات من مركبات الكربون اذليدروفلورية إىل بدائل ذات قدرة و وحدة أو/ العادلياالحًتار 
مبا يف ذلك تكاليف رأس ادلال  العادلي/صفر قدرة على إحداث االحًتار العادليمنخفضة على إحداث االحًتار 

سارة األرباح نتيجة وتكاليف حقوق ادللكية الفكرية والرباءات ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير يف ادلصنع وخ
لغلق مرافق ادلصنع/اإلنتاج والتغيَت يف ىيكل التصميم وتعطل ادلصنع واآلالت واألعمال اإلنشائية والكهربائية 

 وادليكانيكية.
  5، الفقرة 6ادلادة - جيم

 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 6من ادلادة  5يف الفقرة 
 ‘‘حاء 6وادلادة ’’

 بعبارة:
 ‘‘كاف 6ياء و 6اء وح 6وادلواد ’’

 00)أ( و 8، الفقرتان 6ادلادة  -دال 
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 6من ادلادة  00)أ( و 8يف الفقرتُت 

 ‘‘طاء 6ألف إىل  6ادلواد ’’
 بعبارة:

 ‘‘كاف  6ألف إىل  6ادلواد ’’
 9، الفقرة 6ادلادة  -ىاء 

من الربوتوكول ويضاف يف هناية الفقرة الفرعية  6من ادلادة ‘ 0’)أ(  9من هناية الفقرة الفرعية ‘‘ و’’ينقل احلرف 
 ‘.6’)أ(  9
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 من الربوتوكول: 6من ادلادة ‘ 6’)أ(  9وتضاف الفقرة الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية 
االحًتار العادلي احملددة يف ادلرافق جيم  القدرة على إحداثما إذا كان ينبغي إجراء تعديالت على  ‘3’’’

 ‘‘وزاى، وإن كان األمر كذلك، حتديد تلك التعديالت؛ وواو
 ‘‘:عند اختاذ تلك القرارات’’من الربوتوكول، تضاف الصياغة التالية بعد عبارة  6)ج( من ادلادة  9يف الفقرة 

 ‘‘‘:6’و‘ 0’)أ(  9مبوجب الفقرتُت الفرعيتُت ’’
 من الربوتوكول مبا يلي: 6 )ج( من ادلادة 9ويستعاض عن الفاصلة ادلنقوطة يف هناية الفقرة 

 ‘‘، تتخذ األطراف قراراهتا بتوافق اآلراء فقط؛‘3’)أ(  9ولدى اختاذ تلك القرارات مبوجب الفقرة الفرعية . ’’
 ياء 6ادلادة  -واو 

 طاء من الربوتوكول: 6تضاف ادلادة التالية بعد ادلادة 
 ياء: مركبات الكربون الهيدروفلورية 7المادة ’’
كانون الثاين/يناير   0طرف أن يضمن، بالنسبة لفًتة االثٍت عشر شهرًا اليت تبدأ يف على كل  - 0
[، ويف كل فًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد ادلستوى احملسوب الستهالكو السنوي من ادلواد 6106]

سوبة الستهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو، عن ]مائة[ يف ادلائة من متوسط ادلستويات احمل
، زائداً مخسة وعشرين يف ادلائة من ادلواد 6105و 6104و 6103 عواماخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لأل

اخلاضعة للرقابة من ادلواد ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم. وعلى كل طرف ي نتج مادة واحدة أو أكثر 
بالنسبة لنفس الفًتة، أال يزيد ادلستوى احملسوب إلنتاجو السنوي من ادلواد عن ]مائة[ من ىذه ادلواد أن يضمن، 

 6103 عواميف ادلائة من متوسط ادلستويات احملسوبة إلنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لأل
دلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق زائدًا مخسة وعشرين يف ادلائة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ا 6105و 6104و

من  0جيم لألعوام. غَت أنو، من أجل الوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجو احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف ادلائة من ادلتوسط 5ادلادة 

 6105و 6104و 6103ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو للسنوات السنوي احملسوب إلنتاجو من 
 زائداً مخسة وعشرين يف ادلائة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم.

كانون الثاين/يناير   0على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفًتة االثٍت عشر شهرًا اليت تبدأ يف  - 6
[، ويف كل فًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد ادلستوى احملسوب الستهالكو السنوي من ادلواد 6108]

اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو عن ]تسعُت[ يف ادلائة من متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو من ادلواد 
زائداً مخسة وعشرين يف ادلائة من ادلواد  6105و 6104و 6103 عواماخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لأل

اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم. وعلى كل طرف ي نتج مادة واحدة أو أكثر من ىذه 
ادلواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة، أاّل يزيد ادلستوى احملسوب إلنتاجو السنوي من ادلواد عن ]تسعُت[ يف 

 6103 عوامائة من متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لألادل
زائدًا مخسة وعشرين يف ادلائة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق  6105و 6104و

، 5من ادلادة  0ألساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة جيم. غَت أنو، من أجل الوفاء باالحتياجات احمللية ا
جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجو احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف ادلائة من متوسط ادلستويات 
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زائدًا مخسة  6105و 6104و 6103 عواماحملسوبة إلنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لأل
 ادلائة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم. وعشرين يف

كانون الثاين/يناير   0على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفًتة االثٍت عشر شهرًا اليت تبدأ يف  - 3
واد [، ويف كل فًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد ادلستوى احملسوب الستهالكو السنوي من ادل6163]

اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو عن ]مخسة وستُت[ يف ادلائة من متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو 
يف ادلائة  زائداً مخسة وعشرين 6105و 6104و 6103 عواممن ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لأل

من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر 
من ىذه ادلواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة أال يزيد ادلستوى احملسوب إلنتاجو السنوي عن ]مخسة وستُت[ 

 عوامهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لأليف ادلائة من متوسط ادلستويات احملسوبة الست
زائدًا مخسة وعشرين يف ادلائة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل  6105و 6104و 6103

من  0 من ادلرفق جيم. غَت أنو، من أجل الوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة
، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجو احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف ادلائة من متوسط 5ادلادة 

 6105و 6104و 6103 عوامادلستويات احملسوبة إلنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لأل
 درجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم.زائداً مخسة وعشرين يف ادلائة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادل

كانون الثاين/يناير  0على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفًتة االثٍت عشر شهرًا اليت تبدأ يف  - 4
[، ويف كل فًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد ادلستوى احملسوب الستهالكو السنوي من ادلواد 6169]

فق واو عن ]ثالثُت[ يف ادلائة من متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلر 
زائداً مخسة وعشرين يف ادلائة من ادلواد  6105و 6104و 6103 عواماخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لأل

دة واحدة أو أكثر من ىذه اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم. وعلى كل طرف ينتج ما
ادلواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة، أال يزيد ادلستوى احملسوب إلنتاجو السنوي من ادلواد عن ]ثالثُت[ يف 

 6103 عوامادلائة من متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لأل
وعشرين يف ادلائة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق زائدًا مخسة  6105و 6104و

، 5من ادلادة  0جيم. غَت أنو، من أجل الوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ن متوسط ادلستويات جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجو احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف ادلائة م

زائدًا مخسة  6105و 6104و 6103 عواماحملسوبة إلنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لأل
 وعشرين يف ادلائة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم.

كانون الثاين/يناير   0رًا اليت تبدأ يف على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفًتة االثٍت عشر شه - 5
[، ويف كل فًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد ادلستوى احملسوب الستهالكو السنوي من ادلواد 6135]

اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو عن ]مخس عشرة[ يف ادلائة من متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو من 
زائداً مخسة وعشرين يف ادلائة من  6105و 6104و 6103 عوامابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لألادلواد اخلاضعة للرق

ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من 
اجو السنوي عن ]مخس عشرة[ يف ىذه ادلواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة أال يزيد ادلستوى احملسوب إلنت

 6103 عوامادلائة من متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لأل
زائدًا مخسة وعشرين يف ادلائة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق  6105و 6104و
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، 5من ادلادة  0جل الوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة جيم. غَت أنو، من أ
جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجو احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف ادلائة من متوسط ادلستويات 

زائدًا مخسة  6105و 6104و 6103 عواماحملسوبة إلنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو لأل
 وعشرين يف ادلائة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم.

 كاف  6ادلادة  -زاي 
 ياء: 6تضاف ادلادة التالية بعد ادلادة 

 األخرى الهيدروفلوريةكاف: مركبات الكربون   7المادة ’’
منتجات فرعية يف ادلرافق اليت تنتج منتجات ادلواد ادلدرجة يف اجملموعة ادلواد ادلدرجة يف ادلرفق زاي اليت تنتج ك

 األوىل من ادلرفق جيم أو ادلرفق واو لن ختضع للرقابة مبوجب بروتوكول مونًتيال."
 3ادلادة  -حاء 

 من الربوتوكول بالنّص التايل: 3يستعاض عن ديباجة ادلادة 
، على  5كاف وادلادة   6ألف إىل  6و 6، وألغراض ادلواد 6 باستثناء ما ىو منصوص عليو يف الفقرة - 0’’

كل طرف، فيما يتعلق بكل رلموعة من ادلواد الواردة يف ادلرفق ألف أو ادلرفق باء أو ادلرفق جيم أو ادلرفق ىاء أو 
 ‘‘ادلرفق واو، أن حيدِّد مستوياتو احملسوبة من:

من هناية ‘‘ و’’بداًل من النقطة، وينقل حرف  3دلادة توضع فاصلة منقوطة يف هناية الفقرة الفرعية )ج( من ا
 من الربوتوكول إىل هناية الفقرة الفرعية )ج(. 3الفقرة الفرعية )ب( من ادلادة 

 من الربوتوكول: 3يضاف النّص التايل يف هناية ادلادة 
درجة يف ادلرفق عند حساب متوسط مستويات إنتاج واستهالك وواردات وصادرات وانبعاثات ادلواد ادل - 6’’

كاف، جيب على كل طرف أن   6ياء وادلادة  6واو وادلرفق زاي ويف اجملموعة األوىل يف ادلرفق جيم ألغراض ادلادة 
 ‘‘.يستعِمل داالت االحًتار العادلي ذلذه ادلواد على النحو ادلبُتن يف ادلرفقات جيم وواو وزاي

 ، سابعاً 0، الفقرة 4ادلادة  -طاء 
 من الربوتوكول: 4سادساً من ادلادة  0تالية بعد الفقرة تضاف الفقرة ال

على كل طرف أن حيظر، يف غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ ىذه الفقرة، استَتاد ادلواد  -سابعًا  0’’
 ‘‘.من أي دولة ليست طرفاً يف ىذا الربوتوكولوادلرفق زاي اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو 

 سابعاً  6الفقرة  ،4ادلادة  -ياء 
 من الربوتوكول: 4سادساً من ادلادة  6تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

اخلاضعة  وادعلى كل طرف أن حيظر يف غضون عام واحد من بدء نفاذ ىذه الفقرة، تصدير ادل -سابعًا  6’’
 ‘‘وكول.إىل أي دولة ليست طرفاً يف ىذا الربوتوادلرفق زاي للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو 
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 7و 6و 5، الفقرات 4ادلادة  -كاف 
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 4من ادلادة  7و 6، 5يف الفقرات 

 ‘‘.ادلرفقات ألف وباء وجيم وىاء’’
 مبا يلي:

 ‘‘.ادلرفقات ألف وباء وجيم وىاء وواو وزاي’’
 8، الفقرة 4ادلادة  -الم 

 عاض عن عبارة:من الربوتوكول، يست 4من ادلادة  8يف الفقرة 
 ‘‘طاء 6ألف إىل  6ادلواد ’’

 مبا يلي:
 ‘‘كاف  6ألف إىل  6ادلواد ’’

 باء 4ادلادة  -ميم 
 باء من الربوتوكول: 4من ادلادة  6تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

[ أو يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ 6106كانون الثاين/يناير ]  0على كل طرف أن يقوم، يف  -مكرر 6’’
نفاذ ىذه الفقرة عليو، أيهما أبعد، بوضع وتطبيق نظام لًتخيص استَتاد وتصدير ادلواد اخلاضعة للرقابة، بدء 

اجلديدة أو ادلستعملة أو ادلعاد تدويرىا أو ادلستصلحة ادلدرجة يف ادلرفق واو وادلرفق زاي. وجيوز ألي طرف عامل 
كانون الثاين/يناير   0تطبيق ذلك النظام بتاريخ يقرر أنو ال يستطيع إنشاء و  5من ادلادة  0مبوجب الفقرة 

 [.‘‘6130كانون الثاين/يناير ]  0[ أن يؤجل اختاذ تلك اإلجراءات حىت 6106]
 4، الفقرة 5ادلادة  -نون 

 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 5من ادلادة  4يف الفقرة 
 ‘‘طاء 6ألف إىل  6ادلواد ’’

 مبا يلي:
 ‘‘كاف  6ألف إىل  6ادلواد ’’

 6و 5، الفقرتان 5ادلادة  -سُت 
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 5من ادلادة  6و 5يف الفقرتُت 

 ‘‘طاء 6ادلادة ’’
 مبا يلي:

 ‘‘كاف  6ياء و 6طاء و 6ادلواد ’’
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 رابعاً  8الفقرة  5ادلادة  -عُت 
 من الربوتوكول: 5ثالثاً من ادلادة  8تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

 من ىذه ادلادة: 0حيق لكل طرف عامل مبوجب الفقرة  -بعاً را 8’’
من أجل الوفاء باحتياجاتو احمللية األساسية، أن يؤجل امتثالو لتدابَت الرقابة ادلنصوص عليها يف الفقرات  )أ(

ياء دلدة ]مخس عشرة[ سنوات، وذلك رىنًا بأي تعديالت تدخل على تدابَت  6من ادلادة  3و 6و 0
 (؛9) 6ياء وفقاً للمادة  6صوص عليها يف ادلادة الرقابة ادلن

ياء، أن يستخدم متوسط  6ولألغراض ادلتعلقة حبساب خط األساس الستهالكو مبوجب ادلادة  )ب(
يف ادلائة  36.5مستويات استهالكو احملسوبة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو إضافًة إىل 

عوضًا عن متوسط  6131و 6169و 6168األعوام ادلرفق جيم يف  من مواد اجملموعة األوىل من
مستويات استهالكو احملسوبة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو زائد مخسة وعشرين يف ادلائة 

 6103األعوام من خط أساس ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم عن 
 ؛6105و 6104و

ياء، أن يستخدم متوسط مستويات  6ولألغراض ادلتعلقة حبساب خط األساس إلنتاجو مبوجب ادلادة  )ج(
يف ادلائة من مواد  36.5إنتاجو احملسوبة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو إضافًة إىل 

عن متوسط مستويات عوضًا  6131و 6169و 6168األعوام اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم يف 
إنتاجو احملسوبة من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو زائد مخسة وعشرين يف ادلائة من خط 

 6104و 6103 األعوامأساس ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم عن 
 ؛6105و

 احملسوبة: يكفل أال تتجاوز مستويات استهالكو وإنتاجو )د(
ياء، ]مائة[ يف ادلائة سنوياً، من متوسط ادلستوى احملسوب  6من ادلادة  0ألغراض الفقرة  ‘0’

يف  36.5الستهالكو وإنتاجو، على التوايل، من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو إضافًة إىل 
 ؛6131و 6169و 6168 عوامادلائة من خط أساس مواد اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم يف األ

االثٍت عشر شهراً ياء، على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفًتة  6من ادلادة  5ألغراض الفقرة  ‘6’
[ ويف كل فًتة اثٌت عشر شهرا بعد ذلك، أال يتجاوز ادلستوى 6151كانون الثاين/يناير ]  0اليت تبدأ يف 

سنويا من خط أساس ادلواد اخلاضعة يف ادلائة  [احملسوب الستهالكو وإنتاجو، على التوايل، ]مخسة عشرة
 للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو؛

ياء، خطوات اخلفض التدرجيي لإلنتاج واالستهالك  6من ادلادة  4و 3و 6ألغراض الفقرات  ‘3’
  0[ إىل مستوى ]مخسة عشرة[ يف ادلائة يف 6130كانون الثاين/يناير ]  0على التوايل، من التجميد يف 

 ؛[ سيتم تقريرىا مخس سنوات مقدما قبل فًتة السنوات اخلمس القادمة6151الثاين/يناير ]كانون 
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 6ادلادة  -فاء 
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 6يف ادلادة 

 ‘‘طاء 6ألف إىل  6ادلواد ’’
 مبا يلي:

 ‘‘كاف  6ألف إىل  6ادلواد ’’
 ثالثاً  3و 3و 6، الفقرات 7ادلادة  -صاد 

من ادلادة  6يف الفقرة ‘‘ ،0990يف ادلرفق ىاء، عن سنة  -’’تايل بعد السطر الذي ينص على يضاف السطر ال
 من الربوتوكول: 7
 ‘‘،6105و 6104و 6103يف ادلرفق واو، عن السنوات  -’’
 ‘‘6105و 6104و 6103يف ادلرفق زاي، عن السنوات  -

 ة:من الربوتوكول، يستعاض عن عبار  7من ادلادة  3و 6يف الفقرتُت 
 ‘‘جيم وىاء’’

 مبا يلي:
 ‘‘جيم، وىاء، وواو وزاي’’

 0، الفقرة 01ادلادة  -قاف 
 :من الربوتوكول 01من ادلادة  0تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

على األطراف تعزيز اآللية ادلالية لتقدمي التعاون ادلايل والتقٍت، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيات إىل  -مكرر  0’’
من ىذا الربوتوكول لتمكُت امتثاذلا لتدابَت الرقابة ادلنصوص عليها  5من ادلادة  0ملة مبوجب الفقرة األطراف العا

من الربوتوكول فيما يتعلق بادلواد ادلدرجة يف ادلرفق  5رابعًا من ادلادة  8كاف والفقرة   6ياء، وادلادة  6يف ادلادة 
سارة األرباح نتيجة للغلق التدرجيي دلرافق إنتاج مركبات واو وادلرفق زاي. وتليب اآللية ادلالية التعويض عن خ

الكربون اذليدروفلورية، "ورلموع تكاليف التحول" دلرافق إنتاج مركبات الكربون اذليدروفلورية، ومعدات وحدات 
تدنية على إحداث االحًتار التصنيع/ادلنتجات من مركبات الكربون اذليدروفلورية إىل بدائل ذات قدرة م

بدائل ذات قدرة صفر على إحداث االحًتار العادلي، وتكاليف التشغيل خلمس سنوات على األقل ي/العادل
ودتويل مالئم لقطاع اخلدمة مبا يف ذلك تدريب الفنيُت، والتوعية، ومعدات دعم الفنيُت، والتعويض عن تقادم 

 ‘‘ادلعدات أو تقاعدىا ادلبكر، وخالفو.
 ألف 01ادلادة  -راء 

 اجلديدة التالية )ج( بعد هناية الفقرة )ب(:تدررج الفقرة 
يضمن الربوتوكول نقل التكنولوجيا مبا فيها التكنولوجيات ذات حقوق ادللكية الفكرية، وبراءات اخًتاع  )ج(

من الربوتوكول من أجل اخلفض  5من ادلادة  0العمليات والتطبيقات إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 ادلدرجة يف ادلرفق واو وادلرفق زاي.الك ادلواد التدرجيي إلنتاج واسته
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 ادلرفق جيم وادلرفق واو -شُت 
 تعدل اجملموعة األوىل يف ادلرفق جيم إلضافة دالة االحًتار العادلي خالل مائة سنة للمواد التالية:

 دالة االحترار العالمي لمائة سنة* المادة
HCFC-21 8;1 

HCFC-22 0=7 8 

HCFC-123 02 

HCFC-124 <90 

HCFC-141b 019 

HCFC-142b 217 8 

HCFC-225ca 890 

HCFC-225cb <9< 

 يضاف ادلرفق واو وادلرفق زاي إىل الربوتوكول، بعد ادلرفق ىاء، ونصهما كما يلي:

 المواد الخاضعة للرقابة المرفق واو:
 دالة االحترار العالمي لمائة سنة* المادة

 (HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-245fa, HFC-365mfc) اجملموعة األوىل

HFC-134  897 8 

HFC-134a  :77 8 

HFC-143  :91 

HFC-245fa  1<1 

HFC-365mfc  17; 

 :اجملموعة الثانية
(HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-43-10mee) 

HFC-227ea  :<7 : 

HFC-236cb 987 8 

HFC-236ea ::7 8 

HFC-236fa 7=7 1 

HFC-245ca 08= 

HFC-43-10mee =<7 8 

  
  (HFC-32, HFC-125, HFC-143a): اجملموعة الثالثة

HFC-32 =00 

HFC-125 807 : 

HFC-143a 177 ; 

  
 (HFC-41, HFC-152, HFC-152a, HFC-161)اجملموعة الرابعة 

HFC-41 88= 

HFC-152 8= 
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 دالة االحترار العالمي لمائة سنة* المادة
HFC-152a 8:1 

HFC-161 ; 

 المواد الخاضعة للرقابة :زايالمرفق 
 دالة االحترار العالمي لمائة سنة* المادة

  (HFC-23)اجملموعة األوىل 
HFC-23 ;77 89 

 6104ادلصدر: التقييم العلمي الستنفاد طبقة األوزون:   *

 1111المادة الثانية: العالقة بتعديل عام 
القتصادي أن تودع أي صك للتصديق أو القبول أو ادلوافقة ال جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل ا

أو االنضمام ذلذا التعديل ما مل تكن قد قامت من قبل أو أن تقوم يف ذات الوقت بإيداع مثل ذلك الصك 
كانون األول/ديسمرب   3يف بيجُت، يف  لألطرافللتعديل الذي مت اعتماده يف االجتماع احلادي عشر 

0999. 
 : العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لهاالمادة الثالثة

ال يقصد من ىذا التعديل أن يفضي إىل استثناء مركبات الكربون اذليدروفلورية من نطاق االلتزامات الواردة 
من  01و 7و 5و 6 ادلواد من اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَت ادلناخ ويف 06و 4يف ادلادتُت 

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

ول كيوتو، على مركبات الكربون اذليدروفلورية وذلك ما بقيت تلك ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَت ادلناخ وبروتوك
 األحكام نافذة بالنسبة إىل ىذا الطرف.

وبناء عليو، حيتاج األمر إىل تعديل اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَت ادلناخ وبروتوكول كيوتو التابع 
 ذلا.

 المادة الرابعة: بدء النفاذ
[، 61]××كانون الثاين/يناير   0أدناه، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف  6ليو يف الفقرة باستثناء ما أشَت إ - 0

شريطة أن يتم إيداع عشرين صكًا على األقل من صكوك التصديق أو القبول أو ادلوافقة على التعديل من 
دلواد جانب الدول أو ادلنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراف يف بروتوكول مونًتيال بشأن ا

ادلستنفدة لطبقة األوزون. ويف حالة عدم استيفاء ىذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف 
 اليوم التسعُت التايل للتاريخ الذي يتم فيو استيفاء ذلك الشرط.

[، xx61] كانون الثاين/يناير  0يبدأ نفاذ التغيَتات الواردة يف الفرعُت حاء وطاء من ادلادة األوىل يف  - 6
شريطة أن يتم إيداع سبعُت صكًا على األقل من صكوك التصديق أو القبول أو ادلوافقة على التعديل من 
قبل الدول أو ادلنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراف يف بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة 
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التاريخ، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف اليوم التسعُت لطبقة األوزون. ويف حالة عدم استيفاء ىذا الشرط يف ذلك 
 التايل للتاريخ الذي يتم فيو استيفاء ذلك الشرط.

، فإن أي صك من ىذا القبيل تودعو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي ال 6و 0ألغراض الفقرتُت  - 3
 حيسب إضافة للصكوك اليت تودعها الدول األعضاء يف ىذه ادلنظمة.

، يبدأ نفاذ التعديل على 6و 0ء نفاذ ىذا التعديل، على النحو ادلنصوص عليو يف الفقرتُت عقب بد - 4
أي طرف آخر يف الربوتوكول يف اليوم التسعُت التايل للتاريخ الذي يودع فيو صكو للتصديق أو القبول أو 

 ادلوافقة.

_____________ 


