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ألطراف في لالفريق العامل المفتوح العضوية 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 ناالجتماع السابع والثالثو 

 1026 أبريل/نيساف 8 - 4 ،جنيف
 *من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت )ب( 4البند 

مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية 
سبل إدارة مركبات الكربون  (:72/1)المقرر 

الهيدروفلورية بما في ذلك مقترحات التعديالت 
، UNEP/OzL.Pro.27/5)المقدمة من األطراف 

 UNEP/OzL.Pro.27/7، وUNEP/OzL.Pro.27/6و
 (UNEP/OzL.Pro.27/8و

تعديل مقترح لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون مقدم من االتحاد 
 والدول األعضاء فيهاألوروبي 

 مذكرة من األمانة

 ييقضمن اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزوف، تعمم األمانة مقًتحاً  9من ادلادة  1عماًل بأحكاـ الفقرة  - 2
، قدمو ةالكربوف اذليدروفلورييتناوؿ مركبات بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزوف بتعديل بروتوكوؿ مونًتياؿ 

قدـ هبا، دوف أف ويعمم ادلقًتح بالصورة اليت  (.الثاينُت األوؿ و نظر ادلرفق)ااالرباد األورويب والدوؿ األعضاء فيو 
 .يتقـو األمانة بتحريره بشكل رمس

 ،UNEP/OzL.Pro.27/7 يف الوثيقة الواردف لألطراؼ مقًتح التعديل و االجتماع السابع والعشر  وناقش - 1
إىل جانب ثالثة مقًتحات أخرى لتعديل الربوتوكوؿ فيما يتعلق دبركبات الكربوف اذليدروفلورية قدمتها كندا 

باالو، و (، UNEP/OzL.Pro.27/6، واذلند )(UNEP/OzL.Pro.27/5)وادلكسيك والواليات ادلتحدة األمريكية 
                                                           

*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/1. 
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 ادلوحدة، وموريشيوس، وواليات ميكرونيزيا وكَتيباسوجزر سليماف، وجزر مارشاؿ، وساموا، والفلبُت، 
(UNEP/OzL.Pro.27/8) أف يواصل النظر يف مقًتحات التعديل يف اجتماعات  17/2، وقرر االجتماع يف مقرره

 .1026ادلقرر عقدىا يف عاـ األطراؼ واجتماعات الفريق العامل ادلفتوح العضوية 
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 األول المرفق

 نحو خفض تدريجي عالمي لمركبات الكربون الهيدروفلورية في إطار بروتوكول مونتريال
 والدول األعضاء فيهمذكرة تفسيرية لتعديل المقترح المقدم من االتحاد األوروبي 

مونًتياؿ. ويتناوؿ التعديل الزيادة الكبَتة يف  مقًتحًا بتعديل بروتوكوؿوالدوؿ األعضاء فيو يقدـ االرباد األورويب 
إنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف اذليدروفلورية، واليت أدت إىل مزيد من االنبعاثات. ويعد ىذا التعديل ضرورياً 

 حلماية وتعظيم الفوائد ادلناخية للجهود ادلبذولة يف إطار ىذا الربوتوكوؿ.
 االعتبارات الرئيسية - 2 

، وىي اليـو ادلستهلكة الرئيسية دلركبات الكربوف اذليدروفلورية، أف تقود 5األطراؼ غَت العاملة بادلادة يتعُت على 
ىذا اجلهد عن طريق االلتزاـ جبدوؿ طموح للخفض التدرجيي يف إنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف اذليدروفلورية 

 .1029بدءاً من عاـ 
، من ادلهم أف تُعرب 5واألطراؼ غَت العاملة بادلادة  5ملة بادلادة ودلعاجلة ادلواقف ادلختلفة لألطراؼ العا

االلتزامات عن أف اخلفض التدرجيي دلركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية قد بدأ على التو يف األطراؼ العاملة 
توقع ألكرب . ومن الضروري أف تؤخذ حالتها االجتماعية واالقتصادية يف االعتبار، وخاصة النمو ادل5بادلادة 

القطاعات ذات الصلة اليت تستخدـ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ومركبات الكربوف اذليدروفلورية، مثل 
قطاعات التربيد وتكييف اذلواء. ولذلك فإنو من ادلناسب تطبيق التزاـ سلتلف وأكثر مرونة بداًل من تطبيق نفس 

 بالنسبة للخفض التدرجيي للمواد اخلاضعة للرقابة. االلتزامات مع جدوؿ للتأجيل، كما ىو احلاؿ
ولالستفادة بصورة كاملة من أوجو التآزر مع اخلفض التدرجيي اجلاري دلركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية، 
والذي مل يتغَت، ينبغي البدء يف أسرع وقت شلكن بتدابَت دلركبات الكربوف اذليدروفلورية، وبذلك ميكن ذبنب 

الرتباؾ والتكاليف اليت تسببها احللوؿ ادلؤقتة واليت ستتطلب مزيدًا من التحويل يف ادلستقبل لعالج حاالت ا
 تأثَتاهتا السلبية على ادلناخ.

التدابَت ادلقًتحة مرونة إضافية ألهنا رُبسب على أساس مكافئ ثاين أكسيد الكربوف. فهذا النهج يوفر  وربقق
خدمة ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي ما داـ التأثَت مرونة لزيادة كميات البدائل ادلست

 ادلناخي ال يتزايد.
كما ىو احلاؿ بالنسبة   -إىل ربقيق التخلص الكامل  (2)وال هتدؼ التدابَت ادلقًتحة دلركبات الكربوف اذليدروفلورية

لكنها هتدؼ إىل خفض إنتاجها واستهالكها. و  -للمواد ادلستنفدة لألوزوف اليت زبضع لرقابة بروتوكوؿ مونًتياؿ 
وينبغي أف تستكمل ىذه التدابَت اجلهود ادلبذولة لتخفيض التأثَتات ادلناخية يف إطار اتفاقية األمم ادلتحدة 

 اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ.
ركبات الكربوف وحيد ىذا التعديل ادلقًتح من استخداـ مركبات الكربوف اذليدروفلورية الضارة بالبيئة كبدائل دل

اذليدروكلورية فلورية، ويستجيب لاللتزاـ دبوجب اتفاقية فيينا حلماية البيئة من اآلثار السلبية نتيجة للتدابَت ادلتخذة 
 حلماية طبقة األوزوف.

                                                           

 يف ادلرفق واو اجلديد ادلقًتح. درجةػُ ادلادلواد   (2)
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 تصميم االلتزاـ - 1 
يبدأ يف عاـ  ياء اجلديدة جدواًل خلفض إنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف اذليدروفلورية، حبيث 1تضع ادلادة 

. 1004يف ادلائة يف عاـ  25يف ادلائة، مث خطوات متتالية للخفض إىل  85خبطوة أوىل للخفض إىل  1029
ويشمل خط األساس نسبة مئوية من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية، مع مراعاة أنو خالؿ الفًتة ادلرجعية 

واستهالؾ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ال يزاؿ واو، كاف إنتاج  1(، وسبشيًا مع ادلادة 1009-1021)
 مستمراً.

 5األطراف غير العاملة بالمادة 

 اإلنتاج واالستهالؾ 

  :يف ادلائة  45زائدًا  1021إىل  1009الكربوف اذليدروفلوري يف السنوات متوسط إنتاج/استهالؾ خط األساس
إىل  1009ري ادلسموح بو يف إطار الربوتوكوؿ يف السنوات من متوسط إنتاج/استهالؾ الكربوف اذليدروكلوري فلو 

 ، زلسوباً دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف1021

 إنتاج/استهالؾ الكربوف اذليدروفلوري: جدوؿ خفض 

 1029: 85: 

 1010: 60: 
 1018: 00: 

 1004: 25: 

زلسوبة دبكافئ ثاين  -ية فلورية مطالبة بتجميد إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلور  5واألطراؼ العاملة بادلادة 
. 1040، حبيث يصل إىل رقم مستهدؼ طويل األجل للخفض حبلوؿ عاـ 1029يف عاـ  -أكسيد الكربوف 

 - زلسوبًا دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف -ويشمل خط األساس نصيبًا من إنتاج الكربوف اذليدروكلوري فلوري 
، قد يبدأ التحوؿ من إنتاج الكربوف 1021-1009تارة وبعدىا )مع االعًتاؼ بأنو خالؿ الفًتة ادلرجعية ادلخ

اذليدروكلوري فلوري إىل إنتاج مركبات الكربوف اذليدروفلورية. وينبغي االتفاؽ على خطوات وسيطة خلفض 
 .1010اإلنتاج حبلوؿ عاـ 

بات الكربوف اذليدروكلورية ُمطالبة بتجميد التأثَتات ادلناخية اجملمعة الستهالؾ مرك 5واألطراؼ العاملة بادلادة 
، مع 1029بدءًا من عاـ  -زلسوبة دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف  -فلورية ومركبات الكربوف اذليدروفلورية 

اإلبقاء على اجلدوؿ القائم للخفض التدرجيي للكربوف اذليدروكلوري فلوري. وينبغي االتفاؽ على جدوؿ طويل 
، دبا يف 1010اذليدروفلوري/الكربوف اذليدروكلوري فلوري حبلوؿ عاـ األجل للخفض اجملمع الستهالؾ الكربوف 

ذلك موعد للخطوة األخَتة للخفض التدرجيي. ويستند ىذا االلتزاـ إىل مقررات سابقة يف إطار برتوكوؿ مونًتياؿ 
 تتناوؿ التأثَتات ادلناخية إلحالؿ ادلواد ادلستنفدة لألوزوف.
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  5األطراف العاملة بالمادة 

 نتاجاإل

  :يف ادلائة من متوسط  70زائداً  1020إىل  1009يف السنوات  متوسط إنتاج الكربوف اذليدروفلوريخط األساس
 ، زلسوباً دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف1021إىل  1009إنتاج الكربوف اذليدروكلوري فلوري يف السنوات 

  والرقم ادلستهدؼ للتخفيض:إنتاج الكربوف اذليدروفلوري ذبميد 

  1029:  200: 

  1040:   25: 

  :1010خطوات وسيطة للتخفيض يتم االتفاؽ عليها حبلوؿ عاـ جدوؿ التخفيض 

 االستهالؾ

  :1025/1026الكربوف اذليدروفلوري والكربوف اذليدروكلوري فلوري يف السنوات استهالؾ متوسط خط األساس ،
 زلسوباً دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف 

  للكربوف اذليدروكلوري فلوري والكربوف اذليدروفلوري، زلسوباً دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف  االستهالؾ اجملمعذبميد 

   1029:  200: 

  :1010يتم االتفاؽ على جدوؿ التخفيض وخطوات التخفيض حبلوؿ عاـ جدوؿ التخفيض 

 أحكاـ أخرى - 0 
ضع للتخلص التاـ، من الضروري توسيع مع أف مركبات الكربوف اذليدروفلورية ال تعترب مواد خاضعة للرقابة وزب

نطاؽ عدد من األحكاـ ليشمل مواد مدرجة يف ادلرفق واو من أجل تنفيذ تدابَت اخلفض احملددة. وىذا يشمل 
األحكاـ ادلتعلقة بادلبادالت التجارية مع غَت األطراؼ، والًتخيص، والتقييم، واالستعراض، وإبالغ البيانات، 

 التطوير، والتوعية العامة، وتبادؿ ادلعلومات.وعدـ االمتثاؿ، والبحث و 
ويتضمن االقًتاح أحكامًا تتعلق باحلد من التأثَتات ادلناخية دلركبات الكربوف اذليدروفلورية الناذبة عن غَت قصد 

 أو من قبيل الصدفة من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ومركبات الكربوف اذليدروفلورية. 
 يلالتمو  - 4 

عن طريق الصندوؽ  5ستموؿ التدابَت ادلتعلقة بإنتاج واستهالؾ الكربوف اذليدروفلوري يف األطراؼ العاملة بادلادة 
 ادلتعدد األطراؼ.

واألطراؼ مفوضة لالتفاؽ دبوجب قرار على السياسات وااللتزامات اليت ستطُبق على عمل الصندوؽ ادلتعدد 
 اصة بالكربوف اذليدروفلوري.األطراؼ فيما يتعلق دبتطلبات جديدة خ

 الفوائد البيئية ادلقدرة - 5
تقدر الفوائد الًتاكمية العادلية لتجميد استهالؾ الكربوف اذليدروفلوري وزبفيض إنتاجو يف األطراؼ العاملة بادلادة 

 79ره خبفض مقدا 5، وكذلك اخلفض التدرجيي لكل من اإلنتاج واالستهالؾ يف البلداف غَت العاملة بادلادة 5
غيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد  217، و1050غيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف حبلوؿ عاـ 

عاماً. وعالوة على ذلك، فإنو ميكن ربقيق زبفيضات إضافية لالنبعاثات عن طريق  40الكربوف على مدى 
 .10-التصدي لإلنتاج الثانوي للكربوف اذليدروفلوري 
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غيغا طن من مطافئ ثاين أكسيد الكربوف حبلوؿ عاـ  56تبلغ  5اف العاملة بادلادة وعمليات التخفيض يف البلد
، وىذا يُعزى بدرجة كبَتة إىل ذبنب االستهالؾ وخفض اإلنتاج يف ادلستقبل. وميكن ربقيق زبفيضات 1050

 .1010إضافية عن طريق االتفاؽ على جدوؿ للخفض التدرجيي حبلوؿ عاـ 
، يبلغ اخلفض الًتاكمي العادلي من االستهالؾ احلايل للكربوف 5املة بادلادة وبالنسبة لألطراؼ غَت الع
 .1050غيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف حبلوؿ عاـ  10اذليدروفلوري وخفض إنتاجو 

 5ادلادة الفوائد البيئية التقديرية الًتاكمية القًتاح التعديل ادلقدـ من االرباد األورويب بالنسبة لألطراؼ العاملة ب
 وعلى ادلستوى العادلي 5واألطراؼ غَت العاملة بادلادة 

 عاما   02على مدى  7252 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  غيغا
)خفض تدرجيي لإلنتاج  5األطراؼ غَت العاملة بادلادة 

 واالستهالؾ(
10 00 

 94 56 )ذبميد االستهالؾ وخفض اإلنتاج( 5األطراؼ العاملة بادلادة 
 172 27 مجموع الكليال



UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/5 

7 

 الثاني المرفق

 والدول األعضاء فيهنص اقتراح التعديل المقدم من االتحاد األوروبي 

 المادة األولى: التعديل
 فقرات الديباجة -ألف 

 يف الفقرة الثانية من ديباجة الربوتوكوؿ، بعد عبارة:
 ‘‘طبقة األوزوف’’

 تضاؼ عبارة:
 ‘‘خ، اليت ذلا آثار شديدة الضرر، دبا يف ذلك التغيَتات يف ادلنا ’’

 يف الفقرة الرابعة من ديباجة الربوتوكوؿ، بعد كلمة:
 ‘‘ادلواد’’

 تضاؼ عبارة: 
 ‘‘، وادلواد اليت ُتستخدـ عادة إلحالؿ ادلواد ادلستنفدة لألوزوف’’

 : التعاريف2ادلادة  -باء 
 من الربوتوكوؿ: 2من ادلادة  4ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 

ادلواد احملددة يف ادلرفق واو من ىذا الربوتوكوؿ، سواء  ‘‘ يف ادلرفق واودرجة ػُ ادلادلواد ’’تعٍت  -مكرراً  4’’
كانت قائمة بذاهتا أو موجودة يف سللوط. وتشمل إيسومرات أي مادة من ىذه ادلواد، باستثناء ما 

يف منتج مصنع خبالؼ أي حدد يف ادلرفق، غَت أف ذلك يستبعد أي مادة أو سللوط يكوف موجودًا 
حاوية ُتستخدـ يف نقل ادلادة أو يف خزهنا. وىذه ادلواد غَت خاضعة للرقابة على حنو ما ىو ُمعرؼ يف 

 ‘‘من ىذه ادلادة. 4الفقرة 
 من الربوتوكوؿ، بعد كلمة: 2من ادلادة  5يف الفقرة 

 ‘‘ادلواد’’
 يضاؼ: 

 ‘‘يف ادلرفق واوادلػُدرجة أو ادلواد ’’
 من الربوتوكوؿ، بعد عبارة: 2من ادلادة  6 يف الفقرة

 ‘‘مواد خاضعة للرقابة’’
 يضاؼ: 

 ‘‘يف ادلرفق واودرجة ػُ ادلأو ادلواد ’’
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 : تدابَت الرقابة1ادلادة  -جيم 
 من الربوتوكوؿ، يستعاض عن عبارة: 1من ادلادة  5يف الفقرة 

 ‘‘ حاء 1واو وادلادة  1ألف إىل  1ادلادة ’’
 بعبارة: 

 ‘‘ياء 1حاء وادلادة  1واو، وادلادة  1ألف إىل  1من  ادلواد’’
 بعد عبارة: 

 ‘‘: ادلواد اخلاضعة للرقابة’’
 يضاؼ:

 ‘‘يف ادلرفق واودرجة ػُ ادلأو ادلواد ’’
 من الربوتوكوؿ: 1من ادلادة  8تضاؼ الكلمات التالية يف هناية الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 

ياء  1شمل التزامات تتعلق باالستهالؾ أو اإلنتاج دبوجب ادلادة وجيوز سبديد مثل ىذا االتفاؽ لي’’
شريطة أال يتجاوز إمجايل ادلستويات احملسوبة اجملمعة الستهالؾ أو إنتاج األطراؼ ادلعنية ادلستويات اليت 

 ‘‘ياء. 1تتطلبها ادلادة 
 من الربوتوكوؿ، بعد كلمة: 1من ادلادة  8يف الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة 

 ‘‘استهالؾ’’
 تضاؼ عبارة:

 ‘‘ أو إنتاج ادلواد’’
من الربوتوكوؿ، بعد االستخداـ الثاين لكلمة  1من ادلادة  9من الفقرة ‘ 2’يف الفقرة الفرعية )أ( 

 ‘‘ينبغي؛’’
 حيذؼ: حرؼ الواو

عية )أ( من الربوتوكوؿ باعتبارىا الفقرة الفر 1من ادلادة  9من الفقرة ‘ 1’يُعاد ترقيم الفقرة الفرعية )أ( 
 ، بعد عبارة:‘0’

 ‘‘ادلواد اخلاضعة للرقابة’’
 تضاؼ عبارة:

 ‘‘يف ادلرفق واودرجة ػُ ادلأو ادلواد ’’
 من الربوتوكوؿ: 1من ادلادة  9من الفقرة ‘ 2’يضاؼ ما يلي بعد الفقرة الفرعية )أ( 

عليها يف  ( ما إذا كاف ينبغي إجراء تعديالت على قدرات إحداث االحًتار العادلي ادلنصوص1’’)
 ‘‘ادلرفق جيم أو يف ادلرفق واو، وإذا كاف األمر كذلك، ماذا ينبغي أف تكوف التعديالت؛ و

 من الربوتوكوؿ،  1من ادلادة  20يف الفقرة الفرعية ب من الفقرة 
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 يستعاض عن:
 ‘‘تدابَت الرقابة’’

 بكلمة:
 ‘‘ تدابَت’’

 ارة:من الربوتوكوؿ، يستعاض عن عب 1من ادلادة  22يف الفقرة 
 ‘‘ طاء 1ألف إىل  1’’

 كلما تكررت بعبارة: 
 ‘‘ياء 1ألف إىل  1’’

 : مركبات الكربوف اذليدروفلوريةياء 1ادلادة  -داؿ 
 طاء من الربوتوكوؿ: 1ُتدرج ادلادة التالية بعد ادلادة 

 ياء: مركبات الكربوف اذليدروفلورية 1ادلادة ’’
كانوف الثاين/يناير   2 عشر شهرًا اليت تبدأ يف على كل طرؼ أف يضمن، بالنسبة لفًتة االثٍت - 2

، ويف كل فًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد ادلستوى احملسوب الستهالكو السنوي من 1029
يف ادلرفق واو، دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف، النسبة ادلئوية، احملددة للسنة ادلعنية،  درجةػُ ادلادلواد 

 1009يف ادلرفق واو يف الفًتة من درجة ػُ ادلاحملسوبة الستهالكو من ادلواد للمتوسط السنوي للمستويات 
يف ادلائة من ادلتوسط السنوي للحدود ادلوضوعة دلستوى استهالكو احملسوب من  45، زائداً 1021إىل 

واو  1يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم، على النحو احملدد يف ادلادة درجة ػُ ادلادلواد اخلاضعة للرقابة 
 بالنسبة لنفس الفًتة ادلرجعية، زلسوباً دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف:

 يف ادلائة  85: 1011إىل  1029 )أ(
 يف ادلائة  60: 1017إىل  1010 )ب(
 يف ادلائة  00: 1000إىل  1018 )ج(
 يف ادلائة. 25واألعواـ التالية:  1004 )د(
كانوف الثاين/يناير   2عشر شهرًا اليت تبدأ من على كل طرؼ أف يضمن، بالنسبة لفًتة االثٍت  - 1

درجة ػُ ادل، ويف كل فًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد ادلستوى احملسوب إلنتاجو من ادلواد 1029
يف ادلرفق واو، زلسوبًا دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف، عن النسبة ادلئوية، احملددة للسنة ادلعينة، للمتوسط 

، 1021إىل  1009يف ادلرفق واو خالؿ الفًتة من درجة ػُ ادلو احملسوبة إلنتاج ادلواد السنوي من مستويات
يف ادلائة من ادلتوسط السنوي للحدود ادلوضوعة دلستوياتو احملسوبة إلنتاج ادلواد اخلاضعة  45زائدًا 

او بالنسبة لنفس و  1يف اجملموعة األويل من ادلرفق جيم، على النحو احملدد يف ادلادة درجة ػُ ادلللرقابة 
 الفًتة ادلرجعية، زلسوباً دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف:

 يف ادلائة  85: 1011إىل  1029 )أ(
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 يف ادلائة  60: 1017إىل  1010 )ب(
 يف ادلائة  00: 1000إىل  1018 )ج(
 يف ادلائة. 25واألعواـ التالية:  1004 )د(
يف ادلرفق جيم أف يضمن، بالنسبة لفًتة درجة ػُ ادلعلى كل طرؼ ينتج مواد من اجملموعة األوىل  - 0

، ويف كل فًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، 1029كانوف الثاين/يناير   2األثٍت عشر شهرًا اليت تبدأ يف 
يف اجملموعة الثانية من ادلرفق واو، واليت تنتج بصورة مباشرة درجة ػُ ادلأال يزيد ادلستوى احملسوب من ادلواد 

عن غَت قصد أو من قبيل الصدفة، من كل خط إنتاج ينتج مواد اجملموعة األوىل من أو غَت مباشرة، و 
يف ادلائة من كمية مواد اجملموعة األوىل من ادلرفق  0,2يف ادلرفق واو، درجة ػُ ادلادلرفق جيم، أو ادلواد 

 ثٌت عشر شهراً. يف ادلرفق واو ادلنتجة من خط اإلنتاج ادلعٍت يف نفس فًتة االدرجة ػُ ادلجيم، أو ادلواد 
يف اجملموعة الثانية من ادلرفق واو، نتج درجة ػُ ادليضمن كل طرؼ أال يتم أي تدمَت للمواد  - 4

بصورة مباشرة أو غَت مباشرة، أو عن غَت قصد من قبيل الصدفة، من كل خط إنتاج ينتج مواد مدرجة 
ق واو، إال عن طريق تكنولوجيات معتمدة يف ادلرفدرجة ػُ ادليف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم أو ادلواد 

 ‘‘من األطراؼ.
 : حساب مستويات الرقابة0ادلادة  - ىاء

من الربوتوكوؿ، وتضاؼ الفقرات التالية  0من ادلادة  2من الربوتوكوؿ تصبح الفقرة  0فقرة ادلادة 
 بعدىا:

ؼ بالنسبة لكل رلموعة ، يقـو كل طر 5رابعًا من ادلادة  8ياء والفقرة  1، و1ألغراض ادلواد  - 1’’
يف ادلرفق واو، بتحديد ادلستويات احملسوبة اخلاصة بو، زلسوبة دبكافئ ثاين أكسيد درجة ػُ ادلمن ادلواد 

 الكربوف، لكل من:
 اإلنتاج، عن طريق: )أ( 

يف اجملموعة األوىل من درجة ػُ ادلضرب قيمة إنتاجو السنوي من كل مادة من ادلواد  ‘2’
رفق واو، يف القدرة على إحداث االحًتار العادلي احملددة لو يف ىذه ادلرفق جيم، أو ادل

 ادلرفقات؛
 ومجع الرقمُت الناذبُت معاً؛ ‘1’

والواردات والصادرات، عن طريق تطبيق نفس اإلجراء احملدد يف الفقرة الفرعية )أ( بعد إجراء  (ب )
 مجيع التغيَتات الضرورية؛

حملسوبة إلنتاجو ووارداتو مع طرح ادلستوى واالستهالؾ، عن طريق مجع قيم ادلستويات ا (ج )
احملسوب لصادراتو كما ىو زلدد وفقًا للفقرتُت الفرعيتُت )أ( و)ب(. واعتبارًا من التاريخ 

يف درجة ػُ ادلوصاعداً، ال تطرح أي صادرات للمواد  4سابعاً من ادلادة  1ادلشار إليو يف الفقرة 
 ادلرفق واو لغَت األطراؼ عند حساب مستوى االستهالؾ للطرؼ ادلصدر؛
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يف اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم، وادلشار درجة ػُ ادلوحلساب ادلستويات احملسوبة من ادلواد  (د )
، يؤخذ يف االعتبار نصيب كل مادة من 5رابعًا من ادلادة  8ياء ويف الفقرة  1إليها يف ادلادة 

 اإلبالغ عنها يف الفًتة ادلرجعية بالنسبة لكل طرؼ. ادلواد اليت مت
يف درجة ػُ ادلحيدد كل طرؼ مستوياتو احملسوبة، دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف، من ادلواد  - 0

اجملموعة الثانية من ادلرفق واو،، والناذبة عن غَت قصد أومن قبيل الصدفة من كل خط إنتاج ينتج ادلواد 
يف ادلرفق واو عن طريق ضرب القيم الناذبة درجة ػُ ادلوىل من ادلرفق جيم، أو ادلواد يف اجملموعة األدرجة ػُ ادل

يف القدرة على إحداث االحًتار العادلي احملددة يف اجملموعة الثانية من ادلرفق واو، دبا يف ذلك الكميات 
يات اليت ُدمرت، أو ادلنبعثة نتيجة التسرب من ادلعدات والعمليات وأجهزة التدمَت، ولكن باستثناء الكم

 ‘‘استعيدت الستخدامها أو زبزينها.
 التجارة مع غَت األطراؼ مراقبة: 4ادلادة  - اوو 

 من الربوتوكوؿ: 4سادساً من ادلادة  2تضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة 
رجة دػُ ، يقـو كل طرؼ حبظر استَتاد ادلواد ادلبدء نفاذ ىذه الفقرةوخالؿ عاـ من تاريخ  -سابعًا  2’’

 ‘‘يف ادلرفق واو من أي دولة ليست طرفاً يف ىذا الربوتوكوؿ.
 من الربوتوكوؿ: 4ادساً من ادلادة س 1الفقرة  عدبوُتدرج الفقرة التالية 

درجة ػُ ، حيظر كل طرؼ تصدير ادلواد ادلبدء نفاذ ىذه الفقرةوخالؿ عاـ واحد من تاريخ  -سابعاً  1’’
 ‘‘فاً يف ىذا الربوتوكوؿ.طر  تليس دولة ييف ادلرفق واو إىل أ

 من الربوتوكوؿ، يستعاض عن عبارة:  4من ادلادة  5ويف الفقرة 
 ‘‘ألف وباء وجيم وىاء’’

 بعبارة: 
 ‘‘درجة يف ادلرفق واوػُ ألف وباء وجيم وىاء أو ادلواد ادل’’

 من الربوتوكوؿ، ُيستعاض عن عبارة:  4من ادلادة  7و 6ويف الفقرتُت 
 ‘‘ألف وباء وجيم وىاء’’

 بعبارة: 
 ‘‘درجة يف ادلرفق واوػُ ألف وباء وجيم وىاء أو ادلواد ادل’’

 من الربوتوكوؿ، ُيضاؼ بعد عبارة:  4من ادلادة  7يف الفقرة 
  ‘‘تدمَت ادلواد اخلاضعة للرقابة’’

 بعبارة: 
 ‘‘درجة يف ادلرفق واوػُ أو ادلواد ادل’’

 ن عبارة:من الربوتوكوؿ، ُيستعاض ع 4من ادلادة  8ويف الفقرة 
  ‘‘طاء 1ألف إىل  1ادلواد ’’

 بعبارة:
  ‘‘ياء 1ألف إىل  1ادلواد ’’
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 عبارة:  بعدمن الربوتوكوؿ،  4من ادلادة  9ويف الفقرة 
  ‘‘مادة خاضعة للرقابة’’

 عبارة:تضاؼ 
  ‘‘أو مادة ُمدرجة يف ادلرفق واو’’

 وُيستعاض عن عبارة:
 ‘‘تدابَت الرقابة’’

 بعبارة:
 ‘‘التدابَت’’

 باء: الًتخيص  4ادلادة  - يزا
 باء من الربوتوكوؿ:  4من ادلادة  1ُتضاؼ الفقرة التالية بعد الفقرة 

أو يف غضوف ثالثة أشهر  1029يناير كانوف الثاين/  2يقـو كل طرؼ، يف موعد غايتو  - مكرر 1’’
د وتصدير ادلواد من تاريخ بدء نفاذ ىذه الفقرة عليو، أيهما أبعد، بوضع وتنفيذ نظاـ لًتخيص استَتا

عاد تدويرىا وادلستصلحة ادلو اجلديدة، 
ُ
درجة يف ادلرفق واو. وجيوز ألى طرؼ عامل دبوجب ػُ ادلستعملة وادل

يناير كانوف الثاين/  2ا النظاـ بتاريخ يُقرر أنو ال يستطيع إنشاء وتطبيق ىذ 5من ادلادة  2الفقرة 
 ‘‘.1012يناير وف الثاين/ءات حىت األوؿ من كانأف يؤجل ازباذ تلك اإلجرا 1029

  : الوضع اخلاص بالبلداف النامية5ادلادة  -حاء 
 من الربوتوكوؿ، ُيستعاض عن عبارة:  5من ادلادة  4يف الفقرة 

  ‘‘تدابَت الرقابة’’
 :بكلمة

 ‘‘االلتزامات’’
 وُيستعاض عن عبارة:

 ‘‘طاء 1ألف إىل  1ادلواد ’’
 بعبارة: 

 ‘‘ياء 1ألف إىل  1ادلواد ’’
 عبارة: بعداؼ ضوتُ 
 ‘‘ادلواد اخلاضعة للرقابة’’

 :عبارة
 ‘‘درجة يف ادلرفق واوػُ يف ادلرفق ألف إىل ىاء أو ادلواد ادل’’

 ، ُيستعاض عن كلمة:اءط 1من الربوتوكوؿ، بعد عبارة مادة  5من ادلادة  5يف الفقرة 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/5 

13 

 ‘‘و’’
 بكلمة: 

 ‘‘مع’’
 وبعد عبارة: 

 ‘‘مكرر من ىذه ادلادة 2الفقرة ’’
 ؼ:ُتضا
 ‘‘رابعاً  8أو مع االلتزامات الواردة يف الفقرة ’’

 من الربوتوكوؿ، ُيستعاض عن عبارة:  5من ادلادة  6يف الفقرة 
 ‘‘أو مجيع االلتزامات يأ’’

 : بكلمة
 ‘‘االلتزامات’’

 وُيستعاض عن عبارة: 
  ‘‘طاء، أو أي أو كل 1ىاء وادلادة  1ألف إىل  1ادلواد ’’

 بعبارة:
  ‘‘ياء، 1طاء، وادلادة  1ىاء، وادلادة  1إىل ألف  1ادلواد ’’

 مث ُيضاؼ بعد عبارة: 
 ‘‘مكرر من ىذه ادلادة 2الفقرة ’’

 العبارة التالية: 
 ‘‘رابعاً  8أو االلتزامات الواردة يف الفقرة ’’

 من الربوتوكوؿ:  5ادلادة  منثالثاً  8الفقرة  عدباؼ الفقرة التالية وتض
ثالثاً  8ياء، ودوف ادلساس بااللتزامات اليت ترتبها الفقرة  1ثناء من ادلادة على سبيل االست - رابعاً  8’’

تعديل  يمن ىذه ادلادة، وبشرط االلتزاـ بأ 2واو، يضمن كل طرؼ عامل دبوجب الفقرة  1أو ادلادة 
 (: 9) 1يتم دبوجب ادلادة 

 21، ويف كل فًتة 1029 ينايركانوف الثاين/  2ًا اليت تبدأ يف عشر شهر  بالنسبة لفًتة األثٍت )أ(
درجة يف ادلرفق ػُ تتجاوز مستويات استهالكو اجملمعة احملسوبة من ادلواد ادل شهرًا بعد ذلك، أال

ثاين أكسيد الكربوف، سنوياً،  زلسوبة دبكافئواو، ومن ادلواد اخلاضعة للرقابة يف ادلرفق جيم، 
إىل  1025أثناء الفًتة من  ادلتوسط السنوي دلستويات استهالكو احملسوبة من ىذه ادلواد

 ؛1010وتتفق األطراؼ على خطوات التخفيض اإلضافية ومواعيدىا حبلوؿ  .1026
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 21، ويف كل فًتة 1029يناير كانوف الثاين/  2اليت تبدأ من عشر شهرًا  بالنسبة لفًتة األثٍت )ب(
زلسوباً دلرفق واو، درجة يف اػُ يتجاوز مستوى إنتاجو احملسوب من ادلواد ادل أالشهرًا بعد ذلك، 

ثاين أكسيد الكربوف سنوياً، ادلتوسط السنوي دلستوى إنتاجو احملسوب من ادلواد  دبكافئ
بادلائة من ادلتوسط  70نسبة  زائداً  1021إىل  1009درجة يف ادلرفق واو أثناء الفًتة من ػُ ادل

ة يف ادلرفق جيم، درجػُ السنوي للمستويات احملسوبة إلنتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادل
اإلضافية  على خطوات التخفيض وتتفق األطراؼاجملموعة األوىل أثناء ىذه الفًتة ادلرجعية. 

 ؛1010 حبلوؿوتوقيتها 
 21، ويف كل فًتة 1040يناير كانوف الثاين/  2اليت تبدأ من عشر شهراً  وبالنسبة لفًتة األثٍت )ج(

زلسوباً درجة يف ادلرفق واو، ػُ ن إنتاج ادلواد ادلاحملسوب م ادلستوىيتجاوز  الأشهرًا بعد ذلك، 
من إلنتاجو احملسوب  للمستوىبادلائة من ادلتوسط السنوي  25ثاين أكسيد الكربوف،  دبكافئ
بادلائة من  70إىل نسبة  زائداً ، 1021إىل  1009درجة يف ادلرفق واو أثناء الفًتة ػُ ادلواد ادل

درجة يف ادلرفق ػُ نتاجو من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلادلتوسط السنوي للمستويات احملسوبة إل
 . ‘‘جيم، اجملموعة األوىل أثناء ىذه الفًتة ادلرجعية

 : تقييم واستعراض تدابَت الرقابة6ادلادة  - طاء
 ن الربوتوكوؿ، ُيستعاض عن عبارة:م 6يف ادلادة 

 ‘‘تدابَت الرقابة’’
 : بكلمة يف كل مرة ترد فيها، حىت يف العنواف

 ‘‘تدابَت’’
 وُيستعاض عن عبارة: 

 ‘‘طاء 1ألف إىل  1وادلواد  1ادلادة ’’
 بعبارة:

  ‘‘ياء 1ألف إىل  1وادلواد  1ادلادة ’’
 : إبالغ البيانات 7ادلادة  - ياء

 من الربوتوكوؿ:  7من ادلادة  1ربل الفقرة التالية زلل الفقرة 
 تاجو، ووارداتو وصادراتو من كل منيقدـ كل طرؼ إىل األمانة بيانات إحصائية عن إن - 1’’

درجة يف ادلرفق باء واجملموعة األوىل واجملموعة الثانية من ادلرفق ػُ ادلواد اخلاضعة للرقابة ادل -
 ؛ 2989جيم عن عاـ 

 ؛2992درجة يف ادلرفق ىاء عن العاـ ػُ ادلواد اخلاضعة للرقابة ادل -
 1026و 1025، وللسنتُت 1021حىت  1009درجة يف ادلرفق واو للسنوات ػُ ادلواد ادل -

 ؛5من ادلادة  2وذلك يف حالة األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/5 

15 

أو أفضل التقديرات ادلمكنة ذلذه البيانات إذا مل تتوافر البيانات الفعلية، وذلك يف موعد أقصاه ثالثة 
يف ادلرفقات باء، وجيم، درجة ػُ تاريخ دخوؿ األحكاـ الواردة يف الربوتوكوؿ، وادلتعلقة بادلواد ادل بعدأشهر 

 ‘‘وىاء، وواو على التوايل حيز السرياف بالنسبة لذلك الطرؼ.
 أوؿ استخداـ لعبارة: عدبمن الربوتوكوؿ، و  7من ادلادة  0يف الفقرة 

 ‘‘ادلرفقات ألف وباء وجيم وىاء’’
 ُيضاؼ ما يلي:

  ‘‘درجة يف ادلرفق واو،ػُ ، ومن ادلواد ادل’’
 ين لعبارة:وبالنسبة لالستخداـ الثا

 ‘‘ادلرفقات ألف وباء وجيم وىاء’’
 ُيستعاض عنها باآليت: 

 ‘‘بادلرفقات ألف، وباء، وجيم، وىاء، وواو’’
 عبارة:  عدبمن الربوتوكوؿ، و  7ر من ادلادة مكر  0يف الفقرة 

  ‘‘اجملموعة األوىل من ادلرفق جيم’’
 ُتضاؼ العبارة التالية: 

  ‘‘درجة يف ادلرفق واوػُ وادلواد ادل’’
 عبارة:  دعبو 
 ‘‘ُمعاد تدويرىاػال’’

 ُتضاؼ عبارة: 
 ‘‘أو ادلستصلحة’’

 من الربوتوكوؿ:  7مكرر من ادلادة  0الفقرة  بعديتم إدخاؿ الفقرة التالية 
درجة يف ادلرفق واو، ػُ على كل طرؼ أف يقدـ إىل األمانة بيانات إحصائية بشأف ادلواد ادل -ثالثًا  0’’

اذبة مباشرة أو بصورة غَت مباشرة، عن غَت قصد أو عرضيًا من خطوط اإلنتاج اليت اجملموعة الثانية الن
من ادلادة  0درجة يف ادلرفق واو، طبقًا للفقرة ػُ ُتصنع مواد ادلرفق جيم، مواد اجملموعة األوىل أو ادلواد ادل

درجة يف ادلرفق ػُ ، مع االستخداـ األفضل ألي بيانات رُلمعة ذات صلة، وكذلك بشأف مقدار ادلواد ادل0
 ‘‘بواسطة تكنولوجيات ُمعتمدة من األطراؼ. وتدمَتىا احتجازىاواو، اجملموعة الثانية اليت يتم 

 من الربوتوكوؿ، ُيستعاض عن عبارة:  7من ادلادة  4يف الفقرة 
  ‘‘مكرر 0، و0، و1، و2الفقرات ’’

 دبا يلي: 
  ‘‘ثالثاً  0إىل  2الفقرات من ’’
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 وبعد عبارة:
 ‘‘نات اإلحصائية عنالبيا’’

 ُيضاؼ ما يلي: 
 ‘‘،اإلنتاج’’

 : البحث والتطوير والوعي اجلماىَتي وتبادؿ ادلعلومات 9ادلادة  - كاؼ
 عبارة: بعد من الربوتوكوؿ، و  9من ادلادة  2يف الفقرة 

 ‘‘ادلواد اخلاضعة للرقابة’’
 ُتضاؼ يف كل مرة يرد فيها ذلك عبارة: 

 ‘‘رفق واودرجة يف ادلػُ أو ادلواد ادل’’
 عبارة:  بعدمن الربوتوكوؿ، و  9من ادلادة  2ويف الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة 

 ‘‘الرقابة ذات الصلة’’
 ُتضاؼ عبارة: 

  ‘‘والتخفيض’’
 من الربوتوكوؿ، ُيستعاض عن عبارة:  9من ادلادة  1يف الفقرة 

  ‘‘فادلواد اخلاضعة للرقابة وادلواد األخرى ادلستنفدة لطبقة األوزو ’’
 بالعبارة التالية: 

ادلواد اخلاضعة للرقابة، وادلواد األخرى ادلستنفدة لطبقة األوزوف وادلواد اليت ُتستخدـ لتحل زلل تلك ’’
  ‘‘درجة يف ادلرفق واوػُ ادلواد، وخباصة تلك ادلواد ادل

 : اآللية ادلالية 20ادلادة  - الـ
 عن عبارة:  من الربوتوكوؿ، ُيستعاض 20من ادلادة  2يف الفقرة 

حاء يتم البت فيها  1واو إىل  1تدابَت رقابة يف ادلواد  يطاء وأ 1ىاء وادلادة  1ألف إىل  1ادلواد ’’
 ‘‘من الربوتوكوؿ 5مكرر من ادلادة  2دبوجب الفقرة 

 بالعبارة التالية: 
حاء يتم البت  1واو إىل  1تدابَت رقابة يف ادلواد  يطاء، أ 1ىاء وادلادة  1ألف إىل  1ادلواد من ’’

 8ياء ويف الفقرة  1من الربوتوكوؿ أو بالتدابَت الواردة بادلادة  5مكرر من ادلادة  2فيها دبوجب الفقرة 
  ‘‘5رابعاً من ادلادة 

 عبارة:  بعد
 ‘‘تدابَت الرقابة يف الربوتوكوؿ’’
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 :عبارة ُتضاؼ
 ‘‘5ادة رابعاً من ادل 8ياء ويف الفقرة  1وااللتزامات الواردة يف ادلادة ’’

 : األطراؼ اليت تنضم بعد بدء النفاذ27ادلادة  - ميم
 من الربوتوكوؿ، ُيستعاض عن عبارة:  27يف ادلادة 

  ‘‘طاء 1ألف إىل  1ادلواد ’’
 بالعبارة: 

  ‘‘ياء 1ألف إىل  1ادلواد ’’
 ادلرفقات - نوف

 ادلرفق جيم: ادلواد اخلاضعة للرقابة - 2
 اص باجملموعة األوىل يف ادلرفق جيم من الربوتوكوؿحيل اجلدوؿ التايل زلل اجلدوؿ اخل

عدد  ادلادة اجملموعة
ر ااالحًت  إحداث على اتقدر  (استنفاد األوزوف* اتقدر  األيسومرات

 سنة( *** 200العادلي )
     اجملموعة األوىل

CHFCl2 (HCFC-21)** 2 0,04 252 
CHF2Cl (HCFC-22)** 2 0,055 2820 
CH2FCl (HCFC-31) 2 0,01  
C2HFCl4 (HCFC-121) 1 0,02 - 0,04  
C2HF2Cl3 (HCFC-122) 0 0,01 - 0,08  
C2HF3Cl2 (HCFC-123) 0 0,01 - 0,06 77 
CHCl2CF3 (HCFC-123)** - 0,01  
C2HF4Cl (HCFC-124) 1 0,01 - 0,04 609 

CHFClCF3 (HCFC-124)** - 0,011  
C2H2FCl3 (HCFC-131) 0 0,007 - 0,05  
C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008 - 0,05  
C2H2F3Cl (HCFC-133) 0 0,01 - 0,06  

C2H3FCl2 (HCFC-141) 0 0,005 - 0,07  
CH3CFCl2 (HCFC-141b)** - 0,22 715 
C2H3F2Cl (HCFC-142) 0 0,008 - 0,07  
CH3CF2Cl (HCFC-142b)** - 0,065 1020 
C2H4FCl (HCFC-151) 1 0,000 - 0,005  
C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,025 - 0,07  
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عدد  ادلادة اجملموعة
ر ااالحًت  إحداث على اتقدر  (استنفاد األوزوف* اتقدر  األيسومرات

 سنة( *** 200العادلي )
C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,02 - 0,09  
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 21 0,02 - 0,08  
C3HF4Cl3 (HCFC-224) 21 0,02 - 0,09  
C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,01 - 0,07  

CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 0,015 211 
CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** - 0,000 595 

C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,01 - 0,20  
C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05 - 0,09  
C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 26 0,008 - 0,20  
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 28 0,007 - 0,10  
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 26 0,02 - 0,18  
C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,00 - 0,51  
C3H3FCl4 (HCFC-241) 21 0,004 - 0,09  
C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 28 0,005 - 0,20  
C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 28 0,007 - 0,21  
C3H3F4Cl (HCFC-244) 21 0,009 - 0,24  
C3H4FCl3 (HCFC-251) 21 0,002 - 0,02  

C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 26 0,005 - 0,04  

C3H4F3Cl (HCFC-253) 21 0,000 - 0,00  
C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,001 - 0,01  
C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,001 - 0,01  
C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,002 - 0,00  

وعند اإلشارة إىل مدى قدرات استنفاد األوزوف، ُتستخدـ أعلى قيمة يف ذلك ادلدى لتحقيق أغراض    *
ىا بناء على احلسابات القائمة ىذا الربوتوكوؿ، وترد قدرات استنفاد األوزوف كقيمة واحدة حيث مت ربديد

على قياسات ادلختربات. أما القدرات الواردة باعتبارىا مدى، فهي قائمة على تقديرات، وتصبح أقل 
موثوقية، ويتعلق ادلدى دبجموعة ايسومورية. والقيمة العليا ىي تقدير القدرة على استنفاد األوزوف لاليسومور 

القدرة  ذي يمة األقل ىي تقدير قدرة استنفاد األوزوف لأليسومورذي أعلى قدرة الستنفاد األوزوف، والق
 األقل يف استنفاد األوزوف. 

ربدد أكثر ادلواد الصاحلة ذباريًا على أف تدرج يف مقابلها قيم القدرة على استنفاد األوزوف كيما    **
 تستخدـ ألغراض ىذا الربوتوكوؿ.

 العادلي، حيث تنطبق القيمة االفًتاضية صفر. مت اإلشارة للقدرة على إحداث االحًتار   ***
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 واو ادلرفق - 1
 ادلرفق ىاء:  بعدُيضاؼ ادلرفق التايل إىل الربوتوكوؿ 

 ادلرفق واو: ادلواد األخرى

 المادة المجموعة
العالمي  إحداث قدرات االحترار

 عام( 122)

   اجملموعة األوىل
CH2F2 HFC-32 675 
CH3F HFC-41 91 

CHF2CF3 HFC-125 0500 
CHF2CHF2 HFC-134 200 2 
CH2FCF3 HFC-134a 400 2 

CH2FCHF2 HFC-143 050 
CH3CF3 HFC-143a 4470 

CH2FCH2F HFC-152 50 
CH3CHF2 HFC-152a 214 
CH3CH2F HFC-161 21 

CF3CHFCF3 HFC-227ea 110 0 
CH2FCF2CF3 HFC-236cb 040 2 
CHF2CHFCF3 HFC-236ea 070 2 
CF3CH2CF3 HFC-236fa 820 9 

CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 690 
CHF2CH2CF3 HFC-245fa 000 2 

CF3CH2CF2CH3 HFC-365 mfc 794 
CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10 mee 640 2 

   اجملموعة الثانية
CHF3 HFC-23 800 24 

 1777المادة الثانية: العالقة بتعديل عام 
لتكامل االقتصادي أف تودع أي صك للتصديق أو القبوؿ أو ادلوافقة أو ال جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية ل

االنضماـ ذلذا التعديل ما مل تكن قد قامت من قبل أو أف تقـو يف ذات الوقت بإيداع مثل ذلك الصك 
 .2999كانوف األوؿ/ديسمرب   0للتعديل الذي مت اعتماده يف االجتماع احلادي عشر لألطراؼ يف بيجُت، يف 
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 ة الثالثة: العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لهاالماد
ال يقصد من ىذا التعديل أف يفضي إىل استثناء مركبات الكربوف اذليدروفلورية من نطاؽ االلتزامات الواردة يف 

من بروتوكوؿ   20و 7و 5و 1ادلناخ ويف ادلواد من اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت  21و 4ادلادتُت 
وحيث ‘‘ غازات االحتباس احلراري غَت اخلاضعة لربوتوكوؿ مونًتياؿ.’’كيوتو التابع لالتفاقية، اليت تنطبق على 

أف ىذا التعديل ال يتنبأ بتخلص تدرجيي كامل من االستخدامات ادلسببة لالنبعاثات دلركبات الكربوف 
ا يفعل بروتوكوؿ مونًتياؿ بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة، وعلى كل طرؼ يف ىذا التعديل أف اذليدروفلورية ومثلم

يستمر يف تطبيق األحكاـ احملددة أعاله من اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ وبروتوكوؿ كيوتو، 
 بالنسبة إىل ىذا الطرؼ.على مركبات الكربوف اذليدروفلورية وذلك ما بقيت تلك األحكاـ نافذة 

 المادة الرابعة: بدء النفاذ
، شريطة أف 1027كانوف الثاين/يناير   2، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف 1باستثناء ما أشَت إليو يف الفقرة  - 2

يتم إيداع عشرين صكاً على األقل من صكوؾ التصديق أو القبوؿ أو ادلوافقة على التعديل من جانب الدوؿ أو 
اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزوف.  ادلنظمات

ويف حالة عدـ استيفاء ىذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف اليـو التسعُت التايل للتاريخ الذي 
 يتم فيو استيفاء ذلك الشرط.

كانوف الثاين/يناير   2يف  من ىذا التعديل الواردة يف ادلادة األوىل 4ردة يف ادلادة يبدأ نفاذ التغيَتات الوا - 1
، شريطة أف يتم إيداع سبعُت صكًا على األقل من صكوؾ التصديق أو القبوؿ أو ادلوافقة على التعديل 1029

ؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة من قبل الدوؿ أو ادلنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتيا
لطبقة األوزوف. ويف حالة عدـ استيفاء ىذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ ىذا التعديل يف اليـو التسعُت 

 التايل للتاريخ الذي يتم فيو استيفاء ذلك الشرط.
صادي ، فإف أي صك من ىذا القبيل تودعو منظمة إقليمية للتكامل االقت1و 2وألغراض الفقرتُت  - 0
 حيسب إضافة للصكوؾ اليت تودعها الدوؿ األعضاء يف ىذه ادلنظمة. ال
، يبدأ نفاذ التعديل على أي 1و 2بدء نفاذ ىذا التعديل، على النحو ادلنصوص عليو يف الفقرتُت  بعدو  - 4

 و ادلوافقة.طرؼ آخر يف الربوتوكوؿ يف اليـو التسعُت التايل للتاريخ الذي يودع فيو صكو للتصديق أو القبوؿ أ

_____________ 


