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مفتوح العضوية لألطراف في ال الفريق العامل
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 االجتماع السابع والثالثون

 1025 أبريل/نيسان 7 - 3نيف، ج
 *من جدول األعمال ادلؤقت )ب( 3البند 

(:سبل 77/1دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية )المقرر مسار 
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

 ،باالوتعديل مقترح لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون مقدم من 
ميكرونيزيا واليات و  ،وموريشيوس ،سوكيريبا ،والفلبين ،وساموا ،وجزر مارشال ،وجزر سليمان

  الموحدة

 مذكرة من األمانة

تعديل لمن اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، تعمِّم األمانة مقًتحاً  8من ادلادة  1عماًل بأحكام الفقرة  -2
فيما يتعلق مبركبات الكربون اذليدروفلورية، قدمتو باالو،  ،بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون

ونيزيا ادلوحدة )انظر وجزر سليمان، وجزر مارشال، وساموا، والفلبُت، وكَتيباس، وموريشيوس، وواليات ميكر 
 تحريره بشكل رمسي.دون أن تقوم األمانة بهبا  قدم. ويعمَّم ادلقًتح بالصيغة اليت ادلرفق(

مقًتح التعديل، على النحو ادلبُت يف الوثيقة  لألطراف والعشروناالجتماع السابع  وناقش -1
UNEP/OzL.Pro.27/8، ا يتعلق مبركبات الكربون إىل جانب ثالثة مقًتحات أخرى لتعديل الربوتوكول فيم

(، واذلند UNEP/OzL.Pro.27/5قدمتها كندا وادلكسيك والواليات ادلتحدة األمريكية ) ،اذليدروفلورية
                                                           

*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/1. 
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(UNEP/OzL.Pro.27/6( واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيو ،)UNEP/OzL.Pro.27/7)قرر االجتماع يف و  ؛
يف اجتماعات األطراف واجتماعات الفريق العامل ادلفتوح  أن يواصل النظر يف مقًتحات التعديل 16/2مقرره 

  .1025العضوية ادلقرر عقدىا يف عام 
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 المرفق

بإجراء تخفيض تدريجي في مركبات الكربون  (*)التعديل المقترح من الدول الجزرية
 الهيدروفلورية بموجب بروتوكول مونتريال

 مقدمة
ت مركبات الكربون اذليدروفلورية، وىي من غازات االحتباس من ادلتوقع أن يشهد إنتاج واستهالك وانبعاثا

احلراري اليت تزيد قدراهتا مبئات بل آالف ادلرات على قدرات ثاين أكسيد الكربون يف إحداث االحًتار، منواً 
ت إىل إبطاء تنامي مركبا لسريعًا يف غضون العقود العديدة القادمة. وسيؤدي ىذا التعديل على بروتوكول مونًتيا

الكربون اذليدروفلورية من خالل ختفيض إنتاجها واستهالكها بشكل تدرجيي. كما سيؤدي ىذا التعديل إىل احلد 
 كمنتج ثانوي.  12-من انبعاثات مركب الكربون اذليدروفلوري

 ح التعديلر  ت   ق  مالعناصر الرئيسية ل
 4ادلادة  لعاملة مبوجبغَت األطراف ل دلركبات الكربون اذليدروفلورية خطوط أساس متباينة ينشئ 

 :4ادلادة  العاملة مبوجبألطراف ول
احملسوبة  امستويات استهالكه: متوسط 5المادة  غير العاملة بموجبألطراف ل األساس خط -

اجملموعة الواردة بادلرفق واو، ادلواد اخلاضعة للرقابة  [ من1022، و1021، و1022يف األعوام ]
 اجملموعةالواردة بادلرفق جيم، لمواد اخلاضعة للرقابة خط األساس ل األوىل، زائداً عشرة يف ادلائة من

 .األوىل
احملسوبة من  امستويات استهالكه: متوسط 5المادة  العاملة بموجبألطراف ل األساس خط -

 ،1025و ،1024] األعوام يفاألوىل، اجملموعة الواردة بادلرفق واو، ادلواد اخلاضعة للرقابة 
الواردة بادلرفق لمواد اخلاضعة للرقابة لئة من خط األساس اوستُت يف ادل مخسة زائداً [ 1026و

 .األوىلاجملموعة جيم، 
 ادلادة العاملة بألطراف ل التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروفلوريةتخلص للمتباينة زمنية  ينشئ جداول

 :4ادلادة العاملة بألطراف او  1
 5المادة  بموجب العاملةطراف ألا 5المادة  بموجب العاملةغير ألطراف ا
من مركبات الكربون اذليدروفلورية يف  يف ادلائة 200
خط من  يف ادلائة 20+ 1022-1022الفًتة 

 ية فلوريةاذليدروكلور الكربون األساس دلركبات 

من مركبات الكربون اذليدروفلورية يف  يف ادلائة 200
خط من  يف ادلائة 54+ 1026-1024الفًتة 

 يةفلور ية بات اذليدروكلور األساس دلرك
 يف ادلائة 74 1010 يف ادلائة 74 1026
 يف ادلائة 54 1014 يف ادلائة 54 1012
 يف ادلائة 34 1020 يف ادلائة 34 1014
 يف ادلائة 14 1024 يف ادلائة 14 1018
 يف ادلائة 20 1030 يف ادلائة 20 1022

                                                           

 (.ادلوحدة -وميكرونيزيا )واليات  ،وموريشيوس ،كَتيباسو  ،والفلبُت ،وساموا ،وجزر مارشال ،وجزر سليمان ،باالوالدول اجلزرية ىي   *
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  مبوجب ادلادة  ةلألطراف العاملت الكربون اذليدروفلورية التدرجيي من مركباتخلص لليتزامن اجلدول الزمٍت
ية مركبات الكربون اذليدروكلور  منادلَعجَّل  التدرجيي التخلص مبوجبمع خطوات التخفيض ادلتبقية  4

من خالل اتباع هنج  اتوكفاء اتعلى تآزر  حصوللل - 1020و، 1014و، 1010فلورية يف األعوام 
 .فلوريةية مركبات الكربون اذليدروكلور من التدرجيي التخلص  خطة إدارةعملية منسق يف إطار 

  التدرجيي من مركبات الكربون تخلص التنفيذ  اليت تبدأ 4ادلادة  العاملة مبوجبألطراف ستظل او
للحصول على  ،من الربوتوكول 20مبوجب ادلادة  ة،جلدول الزمٍت مؤىلاحملدد يف اوقت ال قبل اذليدروفلورية

 ا.اليت تقوم هب تنفيذللعمليات ادتويل 
  اخنفاض و الطاقة يف  ذات الكفاءةتكنولوجيات ال شجيعتعزيز لتعلى ادلزيد من الالية ادللية اآل ستحصلو

ىذه التكنولوجيات،  فهملتغلب على العوائق اليت حتول دون لو  ،االحًتار العادلي القدرات على إحداث
وادلشاريع اإلرشادية وادلشاريع  ،قطاع اخلدمات ادلعدات يفبدعم العلى سبيل ادلثال تدريب الفنيُت و 

التكنولوجيات غَت العينية، وإعادة النظر يف معايَت ذات امكانية االحًتار العادلي ادلنخفضة و ذات الرائدة 
 .ادلتقادمة السالمة والتشريعات

 االتساق مع االتفاقيات واالتفاقات المتعددة األطراف ذات الصلة
بادئ وأىداف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونًتيال ليس ىذا فحسب، بل يتسق أيضًا مع يتسق ىذا التعديل مع م

مبادئ وأىداف اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَت ادلناخ، مبا يف ذلك ىدفها النهائي ومبدأ االتفاقية 
  ادلتمثل يف ادلسؤوليات ادلشًتكة وإن كانت متفاوتة والقدرات اخلاصة بكل منها:

 كون ىذا التعديل، من خالل تقليل كمية مركبات الكربون اذليدروفلورية اليت يتم إنتاجها واستهالكها، سي
، كما ىو منصوص عليو يف ادلادة تفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَّت ادلناخالمكماًل للهدف النهائي 

الغالف اجلوي عند مستوى دينع منها، وذلك لتحقيق استقرار تركيزات غازات االحتباس احلراري يف  1
 على نظام ادلناخ. من صنع اإلنسانالتدخالت اخلطَتة اليت 

  ستقوم البلدان ادلتقدمة األطراف بدور القيادة يف االجراءات اليت تتخذ مبوجب ىذا التعديل، مث تعقبها
اتفاقية األمم ن م 2-2البلدان النامية األطراف يف وقت الحق بإختاذ إجراءات مماثلة تتسق مع ادلادة 

 .ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَّت ادلناخ

  ستقدم البلدان ادلتقدمة األطراف، من خالل ادلسامهات ادلالية يف الصندوق ادلتعدد األطراف، الوسائل
لإلجراءات اليت ستتخذىا البلدان النامية ‘‘ التكاليف اإلضافية الكاملة ادلتفق عليها’’الالزمة لتنفيذ 
 .بشأن تغَّت ادلناخ من اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية 2-3للمادة  األطراف، وفقاً 

  وعن طريق تقليل كمية مركبات الكربون اذليدروفلورية اليت يتم إنتاجها واستهالكها، سيكون ىذا التعديل
للفرع مكماًل أيضًا لربوتوكول كيوتو، وألي نظام مستقبلي دلراقبة االنبعاثات. بيد أن ىذا التعديل، وفقًا 

ثالثًا منو، لن يكون لو تأثَت على وضع مركبات الكربون اذليدروفلورية مبوجب بروتوكول كيوتو، كما أنو لن 
يؤثر على فرص األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب تلك ادلعاىدة بتقليل انبعاثات 

 مركبات الكربون اذليدروفلورية.
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 للخفض التدريجي لمركباتدول الجزرية النص التعديل المقترح من 
 الكربون الهيدروفلورية بموجب بروتوكول مونتريال 

 الفرع األول: التعديل

 4، الفقرة 1المادة 
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 2من ادلادة  3يف الفقرة 
 “ادلرفق جيم أو ادلرفق ىاء”
 بعبارة:

 “ادلرفق جيم أو ادلرفق ىاء أو ادلرفق واو”
 11و 9، الفقرتان 1مادة ال

 من الربوتوكول: 2من ادلادة  7بعد الفقرة  ان التاليتانتتضاف الفقر 
اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية ‘‘ اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَت ادلناخ’’ تعٍت - 8

  .2881أيار/مايو  8بشأن تغَتر ادلناخ، اليت اعتمدت يف 
بروتوكول كيوتو التفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَتر ادلناخ، “ توبروتوكول كيو ” عٍتي - 20

 .2886كانون األول/ديسمرب   22الذي اعُتمد يف 
 5، الفقرة 7المادة 

 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 1من ادلادة  4يف الفقرة 
 “حاء 1ادلادة ”
 بعبارة:

 “ياء 1حاء و 1ادلادتُت ”
 11)أ( و 8، الفقرتان 7المادة 

 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 1من ادلادة  22)أ( والفقرة  7يف الفقرة 
 “طاء 1ألف إىل  1ادلواد ”
 بعبارة:

 “ياء 1ألف إىل  1ادلواد ”
 9، الفقرة 7المادة 

 8ية إىل هناية الفقرة الفرع من الربوتوكول 1من ادلادة ‘ 2’)أ(  8هناية الفقرة الفرعية من ‘‘ و’’احلرف ينقل 
 ‘.1’)أ( 
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 من الربوتوكول: 1من ادلادة ‘ 1’)أ(  8تضاف الفقرة الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية و 
ما إذا كان ينبغي إجراء تعديالت على قدرات االحًتار العادلي ادلنصوص عليها يف ادلرفقُت ‘ 2”’

 ‘‘واو، وإذا كان األمر كذلك، ما ىي ىذه التعديالت؛ جيم و
 ياء 7المادة 

 :)ط( من الربوتوكول 1تضاف ادلادة التالية بعد ادلادة 
 ياء: مرّكبات الكربون الهيدروفلورية 7المادة ’’
كانون   2على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفًتة اإلثٍت عشر شهرًا اليت تبدأ يف  - 2

الكو ادلستوى احملسوب السته ًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، أنويف كل ف ،[1026الثاين/يناير ]
من  سنوياً يزيد عن ]مخسة وذتانُت[ يف ادلائة لن من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو 
[ من ادلواد اخلاضعة 1022و 1021و 1022متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو يف األعوام ]

 لموادط األساس لعشره يف ادلائة من خزائدًا  األوىل، اجملموعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو،
. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر ، اجملموعة األوىلادلرفق جيم ادلدرجة يف اخلاضعة للرقابة

، أاّل يزيد ادلستوى احملسوب إلنتاجو من ىذه الزمنية من ىذه ادلواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة
ستويات احملسوبة إلنتاجو يف األعوام ن متوسط ادلسنويًا ممخسة وذتانُت[ يف ادلائة ] عن ادلواد
 اجملموعة األوىل، ،[ من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو1022و 1021و 1022]

اجملموعة  ،اخلاضعة للرقابة ادلدَرجة يف ادلرفق جيم لموادخط األساس ل عشرة يف ادلائة منزائدًا 
من  2ية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة . غَت أنو، من أجل سّد االحتياجات احمللاألوىل
عشرة يف ادلائة من احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل  هاإنتاج ، جيوز أن يتجاوز مستوى4ادلادة 

[ من ادلواد اخلاضعة للرقابة 1022و 1021و 1022احملسوب يف األعوام ] اإنتاجهمتوسط 
اخلاضعة للرقابة  لموادمن خط األساس ل عشرة يف ادلائة ادلرفق واو زائداً اجملموعة األوىل بادلدرجة يف 
 .األوىلاجملموعة  ،ادلرفق جيم ادلدرجة يف

كانون   2، بالنسبة لفًتة اإلثٍت عشر شهرًا اليت تبدأ يف أنو على كل طرف أن يضمنو  - 1
 ويف كل فًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، أاّل يزيد ادلستوى احملسوب ،[1012الثاين/يناير ]

ُت[ يف ادلائة من مخسة وستالستهالكو السنوي من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو عن ]
واد اخلاضعة [ من ادل1022و 1021و 1022متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو يف األعوام ]

اخلاضعة  لموادلاس خط األسعشرة يف ادلائة من زائدًا  ، اجملموعة األوىل،ادلرفق واوللرقابة ادلدرجة ب
ادلرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر من ىذه ب األوىلللرقابة ادلدَرجة يف اجملموعة 

من ىذه ادلواد السنوي ادلواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة، أاّل يزيد ادلستوى احملسوب إلنتاجو 
 1022ة الستهالكو يف األعوام ]ُت[ يف ادلائة من متوسط ادلستويات احملسوبمخسة وستعن ]
عشرة زائدًا  ، اجملموعة األوىل،اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو [ من ادلواد1022و 1021و

غَت أنو  ادلرفق جيم.ب األوىلاخلاضعة للرقابة ادلدَرجة يف اجملموعة  لموادلخط األساس يف ادلائة من 
جيوز  ،4من ادلادة  2طراف العاملة مبوجب الفقرة من أجل سّد االحتياجات احمللية األساسية لأل

أن يتجاوز مستوى إنتاجو احملسوب ذلك احلّد بنسبة تصل إىل عشرة يف ادلائة من متوسط 
اخلاضعة للرقابة [ من ادلواد 1022و 1021و 1022ادلستويات احملسوبة إلنتاجو يف األعوام ]
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ادلدرجة يف  اخلاضعة للرقابة ادلوادمن عشرة يف ادلائة ادلرفق واو زائدًا ادلدَرجة يف اجملموعة األوىل ب
 ادلرفق جيم.اجملموعة األوىل ب

كانون   2على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفًتة اإلثٍت عشر شهرًا اليت تبدأ يف  - 2
يزيد ادلستوى احملسوب  ويف كل فًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، أالّ  ،[1014الثاين/يناير ]

ُت[ يف ادلائة أربعدرجة يف ادلرفق واو عن ]مخسة و من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادل الستهالكو السنوي
[ من ادلواد 1022و 1021و 1022من متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو يف األعوام ]

خط األساس عشرة يف ادلائة من زائدًا  األوىل،اجملموعة اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو، 
ادلرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو ب طاءاضعة للرقابة ادلدَرجة يف اجملموعة اخل لموادل

سنوي أكثر من ىذه ادلواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة، أاّل يزيد ادلستوى احملسوب إلنتاجو ال
األعوام  و يفمتوسط ادلستويات احملسوبة الستهالك ُت[ يف ادلائة منمن ىذه ادلواد عن ]مخسة وأربع

عشرة يف ادلائة زائداً  ،اجملموعة األوىل، [ من ادلواد ادلدرجة يف ادلرفق واو1022و 1021و 1022]
ادلرفق جيم. غَت أنو، من أجل ب األوىلاخلاضعة للرقابة ادلدَرجة يف اجملموعة  لموادلخط األساس من 

، جيوز أن يتجاوز 4من ادلادة  2سّد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
متوسط ادلستويات احملسوب  مستوى إنتاجو احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف ادلائة من

ادلرفق  اجملموعة األوىل من[ من ادلواد ادلدرجة يف 1022و 1021و 1022و يف األعوام ]إلنتاج
ادلرفق ب األوىلقابة ادلدَرجة يف اجملموعة اخلاضعة للر  لموادلخط األساس عشرة يف ادلائة من واو زائداً 
 جيم.

كانون   2على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفًتة اإلثٍت عشر شهرًا اليت تبدأ يف  - 3
يزيد ادلستوى احملسوب  ويف كل فًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، أالّ  ،[1018الثاين/يناير ]

ين[ يف ادلائة يف ادلرفق واو عن ]مخسة وعشر رجة الستهالكو السنوي من ادلواد اخلاضعة للرقابة ادلد
خط  [ من1022و 1021و 1022من متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو يف األعوام ]

خط األساس عشرة يف ادلائة من زائدًا  ،ادلرفق واوب األوىلاجملموعة  لمواد ادلدرجة يفل األساس
على كل طرف يُنِتج مادة واحدة و  ادلرفق جيم.ب األوىلاخلاضعة للرقابة ادلدَرجة يف اجملموعة  لموادل

اجو من أو أكثر من ىذه ادلواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة، أاّل يزيد ادلستوى احملسوب إلنت
ين[ يف ادلائة من متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو يف ىذه ادلواد سنويًا عن ]مخسة وعشر 

عشرة زائدًا  ،ادلرفق واوب األوىلدرجة يف اجملموعة [ من ادلواد ادل1022و 1021و 1022األعوام ]
ادلرفق جيم. غَت أنو ب األوىلاخلاضعة للرقابة ادلدَرجة يف اجملموعة  لموادلخط األساس يف ادلائة من 

جيوز أن  4من ادلادة  2من أجل سّد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
حملسوب ذلك احلّد بنسبة تصل إىل عشرة يف ادلائة من متوسط ادلستويات يتجاوز مستوى إنتاجو ا

اخلاضعة للرقابة ادلدَرجة يف  ادلواد [ من1022و 1021و 1022احملسوبة إلنتاجو يف األعوام ]
اخلاضعة للرقابة ادلدَرجة يف  لموادلخط األساس عشرة يف ادلائة من دلرفق واو زائداً اجملموعة األوىل با

 ادلرفق جيم.ب األوىلاجملموعة 
كانون   2على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفًتة اإلثٍت عشر شهرًا اليت تبدأ يف  - 4

ويف كل فًتة اثٍت عشر شهرًا بعد ذلك، أاّل يزيد ادلستوى احملسوب  ،[1022الثاين/يناير ]
[ يف ادلائة من عشرةبة ادلدرجة يف ادلرفق واو عن ]الستهالكو السنوي من ادلواد اخلاضعة للرقا
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اخلاضعة  [ من ادلواد1022و 1021و 1022متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو يف األعوام ]
 لموادلخط األساس عشرة يف ادلائة من زائدًا  اجملموعة األوىل، ،للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق واو

ادلرفق جيم. وعلى كل طرف يُنِتج مادة واحدة أو أكثر ب األوىلة اخلاضعة للرقابة ادلدَرجة يف اجملموع
السنوي من من ىذه ادلواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفًتة، أاّل يزيد ادلستوى احملسوب إلنتاجو 

 1022[ يف ادلائة من متوسط ادلستويات احملسوبة الستهالكو يف األعوام ]ىذه ادلواد عن ]عشرة
عشرة زائدًا  اجملموعة األوىل، ادلدرجة يف ادلرفق واو، اخلاضعة للرقابة [ من ادلواد1022و 1021و

ادلرفق جيم. غَت أنو ب األوىلاخلاضعة للرقابة ادلدَرجة يف اجملموعة  لموادلخط األساس يف ادلائة من 
جيوز  ،4من ادلادة  2من أجل سّد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

يف ادلائة من متوسط ادلستويات  20تجاوز مستوى إنتاجو احملسوب ذلك احلّد بنسبة تصل إىل أن ي
اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف  [ من ادلواد1022و 1021و 1022احملسوبة إلنتاجو يف األعوام ]

دَرجة يف اخلاضعة للرقابة ادل لموادلخط األساس عشرة يف ادلائة من ادلرفق واو زائداً اجملموعة األوىل ب
 ادلرفق جيم.ب األوىلاجملموعة 

كانون   2عشر شهرًا اليت تبدأ يف  االثٍتعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفًتة  - 5
 د ادلستوى احملسوب إلنتاجويزي عشر شهرًا بعد ذلك، أالّ  اثٍت، ويف كل فًتة 1026الثاين/يناير 
كل  يفمنتجات ثانوية كادلولدة   ،من ادلرفق واو ادلدرجة يف اجملموعة الثانية اخلاضعة للرقابة من ادلواد

 أو بادلرفق واو، ادلرفق جيم،باجملموعة األوىل  ادلدَرجة يف اخلاضعة للرقابة ادلواد صناعةخط إنتاج ل
خط اإلنتاج ادلصنعة يف  أو ادلرفق واو ادلرفق جيمباألوىل  اجملموعةمواد  إرتايلمن [ يف ادلائة 0,2]

 ادلذكور.
اجملموعة  اخلاضعة للرقابة ادلدَرجة يف لموادليتم أي تدمَت  أالطرف أن يضمن كل   على - 6

اجملموعة األوىل  ادلدرجة يف اخلاضعة للرقابة نتج ادلوادن ادلرافق اليت تُ ع ةنارتالو  ،ادلرفق واوبالثانية 
 وافق عليها األطراف.تباستخدام التكنولوجيات اليت  ادلرفق جيم إالب

 3المادة 
 من الربوتوكول عن عبارة: 2 ديباجة ادلادة يستعاض يف
 “طاء 1ألف إىل  1”
 بعبارة:

 “ياء 1ألف إىل  1”
 يستعاض عن عبارة: ،من الربوتوكول 2يف ديباجة ادلادة و 

 “ادلرفق جيم أو ادلرفق ىاء”
 بعبارة:

 “واوادلرفق جيم أو ادلرفق ىاء أو ادلرفق ”
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 :بالعبارة التالية من الربوتوكول 2من ادلادة ‘ 2’رة الفرعية )أ( الفقبية ئنهايستعاض عن الفاصلة ادلنقوطة ال
يف ادلرفق  احملّددعلى النحو االحًتار العادلي  و على إحداثتقدر ياء، ب 1، إال ألغراض ادلادة ”

 ؛“جيم أو ادلرفق واو
وتنقل صلة منقوطة من الربوتوكول بفا 2يف هناية الفقرة الفرعية )ج( من ادلادة ادلوضوعة يستعاض عن النقطة 

 )ج(.من الربوتوكول إىل هناية الفقرة الفرعية  2يف هناية الفقرة الفرعية )ب( من ادلادة ادلوضوعة  ‘‘و’’ الـ
 من الربوتوكول: 2هناية ادلادة  تضاف الفقرة التالية إىل

ك جبمع رتيع ادلرفق واو، وذلبة اجملموعة الثاني ادلدَرجة يف اخلاضعة للرقابة ادلوادد( انبعاثات ”)
اجملموعة  ادلدَرجة يف اخلاضعة للرقابة ادلوادن ىذه ادلواد من ادلرافق اليت تنتج ع النارتة االنبعاثات
 ادلدَرجة يف اخلاضعة للرقابة وبالنسبة للمرافق اليت تنتج ادلواد واو. فقر ادلب جيم، أوادلرفق باألوىل 

 اخلاضعة للرقابة تساوي كمية ادلوادساالنبعاثات  فإن أو بادلرفق واو، ادلرفق جيم،باجملموعة األوىل 
 ذلك الكميات اليت تنبع  نتيجة مبا يف ،ادلرفق بنفسولدة ادلو ادلرفق واو باجملموعة الثانية  ادلدَرجة يف

الكميات اليت   من ذلكستثٌتت ولكن ،معدات التدمَتو  ،العملياتمنافذ و  ،لتسرب من ادلعداتل
 تبيع من أجل تدمَتىا، أوحلت إىل خارج ادلوقع أو رُ  أجل تدمَتىا، من ادلوقعبزنت أو خُ  ،مرتدُ 

 ‘‘.من أجل استخدامها الحقاً يف أغراض توافق عليها األطراف
 سابعاً  1، الفقرة 4المادة 

 من الربوتوكول: 3سادساً من ادلادة  2تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 
واحدة من تاريخ بدء نفاذ ىذه الفقرة، حيظر، يف غضون سنة أن  كل طرفعلى   - سابعاً  2”

ة يف ادلرفق واو من أي دولة ليست طرفًا يف ىذا درجاستَتاد ادلواد اخلاضعة للرقابة ادل
 “.الربوتوكول

 سابعاً  7، الفقرة 4المادة 
 من الربوتوكول: 3من ادلادة  سادساً  1تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

ء نفاذ ىذه الفقرة، يف غضون سنة واحدة من تاريخ بدحيظر، أن  كل طرفعلى   - سابعاً  1”
 “.واو إىل أي دولة ليست طرفاً يف ىذا الربوتوكولادلواد اخلاضعة للرقابة ادلدرجة يف ادلرفق تصدير 

 7و 6و 5، الفقرات 4المادة 
 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 3من ادلادة  6و 5و 4يف الفقرات 
 “اءادلرفقات ألف وباء وجيم وى”
 بعبارة:

 “ادلرفقات ألف وباء وجيم وىاء وواو”
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 3من ادلادة  7يف الفقرة 
 “طاء 1إىل  ألف 1 ادلواد”
 بعبارة:
 “ياء. 1إىل  ألف 1 وادادل”
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 باء 4المادة 
 باء من الربوتوكول: 3من ادلادة  1تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

، أو يف 1026كانون الثاين/يناير   2يتجاوز  طرف أن يقوم، يف موعد العلى كل  - مكرر 1”
، بإنشاء وتنفيذ يأيت متأخراً غضون ثالثة أشهر من تاريخ بدء سريان ىذه الفقرة عليو، أيهما 

جديدة سواء أكانت  ادلدرجة يف ادلرفق واو، استَتاد وتصدير ادلواد اخلاضعة للرقابةلًتخيص نظام 
من  2مبوجب الفقرة  من العاملة. وجيوز ألي طرف مستصلحة وأاد تدويرىا معأو مستعملة أو 
كانون الثاين/يناير   2حبلول نظام ىذا اليقرر أنو ليس يف وضع ديّكنو من إنشاء وتنفيذ  4ادلادة 
 “.1010كانون الثاين/يناير  2أن يؤخِّر اختاذ تلك اإلجراءات حىت ، 1026

 4، الفقرة 5المادة 
 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 4ن ادلادة م 3يف الفقرة 
 “طاء 1ألف إىل  1 ادلواد”
 بعبارة:

 “ياء 1ألف إىل  1ادلواد ”
 6و 5، الفقرتان 5المادة 

 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 4من ادلادة  5و 4يف الفقرتُت 
 “طاء 1ادلادة ”
 بعبارة:

 “ياء 1طاء و 1ادلادتُت ”
 .رابعاً  8، الفقرة 5المادة 

 من الربوتوكول: 4من ادلادة  ثالثاً  7تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 
 :من ىذه ادلادة 2 مل مبوجب الفقرةعيكل طرف ل - رابعاً  7”

 :فيما يتعلق تأخَت امتثالو يف احمللية األساسية، من أجل تلبية احتياجاتو ،قاحل )أ(
دلدة ثالث  ياء 1ادة من ادل 2تدابَت الرقابة ادلنصوص عليها يف الفقرة ب ‘2’

 سنوات؛
دلدة أربع  ياء 1من ادلادة  1تدابَت الرقابة ادلنصوص عليها يف الفقرة ب ‘1’

 ؛سنوات
دلدة مخس  ياء 1من ادلادة  2تدابَت الرقابة ادلنصوص عليها يف الفقرة ب ‘2’

 ؛سنوات
دلدة ست  ياء 1من ادلادة  3تدابَت الرقابة ادلنصوص عليها يف الفقرة ب ‘3’

 ؛وات، وسن
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دلدة سبع  ياء 1من ادلادة  4تدابَت الرقابة ادلنصوص عليها يف الفقرة ب ‘4’
 .سنوات

 وفقاً  ياء 1أدخلت على تدابَت الرقابة الواردة يف ادلادة  قدتكون  بأي تعديالت رىناً 
 (؛8) 1للمادة 
، استخدم ياء 1ستهالكو مبوجب ادلادة الساس األألغراض حساب خط و  )ب(

اجملموعة  الواردة يف ادلواد اخلاضعة للرقابة منويات احملسوبة الستهالكو ادلستمتوسط 
ئة امخسة وستُت يف ادل زائداً [ 1026و 1025و 1024] األعوام ادلرفق واو يفمن األوىل 

 جيم؛ق رفادل من اجملموعة األوىلب الواردة لمواد اخلاضعة للرقابةلمن خط األساس 
م متوسط ، استخدياء 1مبوجب ادلادة  اجونتإلألغراض حساب خط األساس و  )ج(

ادلرفق  من اجملموعة األوىلب الواردة دلواد اخلاضعة للرقابةا إلنتاجو من سوبةاحملادلستويات 
ئة من خط امخسة وستُت يف ادل زائداً [ 1026و 1025و 1024] األعوام واو يف
 .جيمق رفادل من اجملموعة األوىلب الواردة لمواد اخلاضعة للرقابةلاألساس 

 6المادة 
 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 5يف ادلادة 
 “طاء 1ألف إىل  1ادلواد ”
 بعبارة:

 “ياء 1ألف إىل  1ادلواد من ”
 ثالثاً  3و 3و 7، الفقرات 7المادة 

 ‘‘2882سنة عن ، ىاءق رفادل’’بعد عبارة ادلوضوعة فاصلة الإزالة  ينبغي، 6من ادلادة  1يف الفقرة 
 .ُت مكاهناتنقطال وضعو 
من  1يف الفقرة  ‘‘،2882 عن سنةيف ادلرفق ىاء،  -’’الذي يقرأ ج السطر التايل بعد السطر ا در إ غيبنيو 

 من الربوتوكول: 6ادلادة 
األطراف العاملة  باستثناء أن على، 1022و 1021و 1022 ألعوام، لىاء قرفادليف  -’’

 ‘‘.1024م توفَت ىذه البيانات لعا 4من ادلادة  2مبوجب الفقرة 

 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 6من ادلادة  2و 1يف الفقرتُت 
 “جيم وىاء”
 بعبارة:

 “واو جيم وىاء و”
 مكرراً: 2من الربوتوكول بعد الفقرة  6تضاف الفقرة التالية إىل ادلادة 

م كل طرف إىل األمانة بيانات إحصائية عن انبعاثاتو السنوية من - ثالثاً  2” اخلاضعة  دادلوا يقدِّ
)د( من الربوتوكول وعن كميات  2ادلرفق واو وفقًا للمادة باجملموعة الثانية يف للرقابة ادلدرجة 
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ادلرفق واو اليت مت رتعها وتدمَتىا باستعمال باجملموعة الثانية  يفاخلاضعة للرقابة ادلدرجة  ادلواد
 “.التقنيات اليت توافق عليها األطراف

 1، الفقرة 11المادة 
 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 20من ادلادة  2لفقرة يف ا

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

 “ياء 1طاء وادلادة  1ىاء وادلادة  1ألف إىل  1ادلواد ”
 بعد اجلملة اليت تنتهي بعبارة:و من الربوتوكول،  20من ادلادة  2يف هناية الفقرة 
 “التكاليف اإلضافية.ئمة إشارية لفئات يبت اجتماع األطراف يف قا”

 :اجلمل التاليةتضاف س
أن يستفيد من التمويل ادلقّدم من أي  4من ادلادة  2وعندما خيتار طرف يعمل مبوجب الفقرة ”

طى ذلك اجلزء عن آلية مالية أخرى لتغطية أي جزء من تكاليفو اإلضافية ادلتفق عليها، ال يـُغَ 
وعندما خيتار طرف يعمل مبوجب  من ىذا الربوتوكول. 20ادلادة طريق اآللية ادلالية مبوجب 

ياء قبل ادلوعد احملدد يف اجلدول ادلتفق عليو من  1أن ديتثل ألحكام ادلادة  4من ادلادة  2الفقرة 
من الربوتوكول  20قبل األطراف، ديكن لذلك الطرف أن حيصل على التمويل ادلذكور يف ادلادة 

 “بكر.لتغطية ذلك االمتثال ادل
 التالية: اجلملةمن الربوتوكول،  2، الفقرة 20ضاف يف هناية ادلادة تُ 

اآللية ادلالية لتوفَت التعاون ادلايل والتقٍت لألطراف العاملة  تعزيزعلى األطراف  -مكرر 2’’
من ىذا الربوتوكول من أجل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتغلب  4من ادلادة  2مبوجب الفقرة 

 القدرات ادلنخفضة على إحداث ذاتحتول دون استيعاب التكنولوجيات وائق اليت على الع
 .‘‘رابعاً  7، الفقرة 4وادلادة  ياء 1االحًتار العادلي من أجل تنفيذ أحكام ادلادة 

 17المادة 
 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 26يف ادلادة 
 “طاء 1 إىل ألف 1ادلواد ”
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 بعبارة:
 “ياء 1ألف إىل  1ادلواد ”

 المرفق جيم والمرفق واو
ادلرفق جيم إلضافة القدرة على إحداث االحًتار العادلي على مدى مائة سنة ُتعّدل اجملموعة األوىل ب

 للمواد التالية:
 سنة 111القدرة على إحداث االحترار العالمي على مدى  المادة

HCFC-21 242 
HCFC-22 720 2 

HCFC-123 66 
HCFC-124 508 

HCFC-141b 614 
HCFC-142b 220 1 
HCFC-225ca 211 
HCFC-225cb 484 

 بعنوان ادلرفق واو إىل الربوتوكول بعد ادلرفق ىاء، ونصو كما يلي: جديديضاف مرفق 
 بةاقالمواد الخاضعة للر  المرفق واو:

القدرة على إحداث االحترار العالمي على  المادة
 سنة 111مدى 

  المجموعة األولى
HFC-32 564 
HFC-41 81 
HFC-125 400 2 
HFC-134 200 2 
HFC-134a 320 2 
HFC-143 242 
HFC-143a 360 3 
HFC-152 42 
HFC-152a 213 
HFC-161 21 
HFC-227ea 110 2 
HFC-236cb 230 2 
HFC-236ea 260 2 
HFC-236fa 720 8 
HFC-245ca 582 
HFC-245fa 020 2 
HFC-365mfc 683 
HFC-43-10mee 530 2 
HFC-1234yf (HFO-1234yf) 3 
HFC-1234ze (HFO-1234ze) 5 
HFC-1336mzz (HFO-1336mzz) 8 

  المجموعة الثانية
HFC-23 700 23 
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 1999الفرع الثاني: العالقة بالتعديل الذي أجري عام 
ىذا على أو ادلوافقة  جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تودع صك التصديق أو القبول ال

الذي اعتمده لتعديل ل ىذا الصك ،أو يف نفس الوقت ،ما مل تكن قد أودعت من قبل إليو،التعديل أو االنضمام 
 .2888كانون األول/ديسمرب   2لألطراف يف بيجُت يف  االجتماع احلادي عشر

 ناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بهاالفرع الثالث: العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر الم
على أي تأثَت على وضع مرّكبات الكربون اذليدروفلورية مبوجب بروتوكول كيوتو، كما  ىذا التعديل ال ينطوي

من اتفاقية األمم  21و 3يستثٍت مرّكبات الكربون اذليدروفلورية من نطاق االلتزامات ادلنصوص عليها يف ادلادتُت  ال
اليت تنطبق على  ادللحق هبا من بروتوكول كيوتو 20و 6و 4و 1ويف ادلواد  ،أن تغَتر ادلناخادلتحدة اإلطارية بش

وعلى كل طرف يف ىذا التعديل أن “. لمراَقبة مبوجب بروتوكول مونًتيالاخلاضعة لغازات االحتباس احلراري غَت ”
ا مادلشار إليهادللحق هبا، بروتوكول كيوتو يواصل تطبيق أحكام اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَتر ادلناخ و 

فيما يتعلق بالطرف  ، على التوايل،على مرّكبات الكربون اذليدروفلورية طادلا ظّلت ىذه األحكام سارية ،أعاله
 ادلعٍت.

 الفرع الرابع: بدء النفاذ
كانون الثاين/يناير  2، يدخل ىذا التعديل حيِّز النفاذ يف أدناه 1ا أشَت إليو يف الفقرة فيما عدا م - 2

شريطة أن تكون عشرون دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي من األطراف يف بروتوكول  ،1026
مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون، على األقل، قد أودعت وثائق تصديقها أو قبوذلا أو 

ك التاريخ، يدخل التعديل حيِّز النفاذ يف موافقتها على التعديل. وإذا مل ُيستوف ىذا الشرط حبلول ذل
 اليوم التسعُت التايل للتاريخ الذي ُيستوىف فيو ىذا الشرط.

من الربوتوكول حيِّز النفاذ يف  3تدخل التغيَتات الواردة يف الفرع األول من ىذا التعديل على ادلادة  - 1
إقليمية للتكامل االقتصادي من  بشرط أن تكون سبعون دولة أو منظمة ،1026كانون الثاين/يناير  2

األطراف يف بروتوكول مونًتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون، على األقل، قد أودعت وثائق 
تصديقها أو قبوذلا أو موافقتها على التعديل. وإذا مل ُيستوف ىذا الشرط حبلول ذلك التاريخ، يدخل 

 يل للتاريخ الذي ُيستوىف فيو ىذا الشرط.التعديل حيِّز النفاذ يف اليوم التسعُت التا
تُعَترب أي وثيقة من ىذا النوع أودعتها منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي  ، ال1و 2ألغراض الفقرتُت  - 2

 الوثائق اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك ادلنظمة. إضافة لتلك
يدخل التعديل حيِّز س، 1و 2ن يو الفقرتات علنصما حسب على بعد دخول ىذا التعديل حيِّز النفاذ،  - 3

و أو قبولو أو تصديقالتايل لتاريخ إيداعو وثيقة يف الربوتوكول يف اليوم التسعُت آخر النفاذ ألي طرف 
 .موافقتو

_____________ 


