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الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول 
 مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 والثالثون المستأنف السابعاالجتماع 
 6151 يوليه/متوز 51و 51فيينا، 

الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول 
 المستنفدة لطبقة األوزونمونتريال بشأن المواد 

 االجتماع الثامن والثالثون
 6151 يوليه/متوز 65 - 51فيينا، 

االجتماع االستثنائي لألطراف في بروتوكول مونتريال 
 بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 االجتماع الثالث
 2102متوز/يوليه  22و 22فيينا 

مونتريال  االجتماع الثامن والعشرون لألطراف في بروتوكول
 بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 2102تشرين األول/أكتوبر  01-01كيغايل، 
 

من  المقدمبشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون التعديل المقترح على بروتوكول مونتريال 
 الهند

 مذكرة من األمانة

 اً مقرتحاألمانة  تعمممن اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون،  9من املادة  2حكام الفقرة عماًل بأ - 0
 ةلوريالكربون اهليدروف اتركبمبما يتعلق في وزوناألبشأن املواد املستنفدة لطبقة  تعديل بروتوكول مونرتيالل
(HFCs) ،املقرتح بالصيغة اليت ورد هبا إىل  ويعمم(. املرفقنظر )ا قدمه االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه

 .األمانة دون حترير رمسي
 ،UNEP/OzL.Pro.27/6يف الوثيقة  الواردلألطراف مقرتح التعديل  والعشروناالجتماع السابع  وناقش - 2

إىل جانب ثالثة مقرتحات أخرى لتعديل الربوتوكول فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية قدمتها كندا 
 واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، (UNEP/OzL.Pro.27/5)واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية 

(UNEP/OzL.Pro.27/7)والفلبني، وكرييباس، وموريشيوس، ، وباالو، وجزر سليمان، وجزر مارشال، وساموا ،
واصل النظر يف تأن ي 22/0، وقرر االجتماع يف مقرره (UNEP/OzL.Pro.27/8)وواليات ميكرونيزيا املوحدة 

العامل املفتوح العضوية املقرر عقدها يف عام  وللفريق ألطرافل الالحقةجتماعات االمقرتحات التعديل يف 
2102. 
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 المرفق
للتعديل المتعلق بالخفض التدريجي لمركبات الكربون  الهند المقدم منالمقترح 

 الهيدروفلورية

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

ال ختضع للرقابة حىت اآلن مبوجب  فهيوباعتبار أن مركبات الكربون اهليدروفلورية مواد غري مستنفدة لألوزون، 
بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون. ومع ذلك، فإن  اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونرتيال

االنبعاثات من مركبات الكربون اهليدروفلورية ختضع للرقابة مع غازات االحتباس احلرارى الستة بناء على اتفاقية 
واد  م هياألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو. ونظرا ألن مركبات الكربون اهليدروفلورية 

مع زيادة استخدام مركبات الكربون  عاملي، فهناك قلق العامليكيميائية ذات قدرة مرتفعة على إحداث االحرتار 
على إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية باستخدام خربة  التدرجيياهليدروفلورية. ويقرتح اخلفض 

ون اهليدروفلورية يف نطاق اتفاقية األمم املتحدة ومؤسسات بروتوكول مونرتيال ومواصلة إدراج مركبات الكرب
 اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو التابع هلا حلساب االنبعاثات واإلبالغ عنها.

ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف عني االعتبار التحديات يف التخلص  التدرجيييأخذ مقرتح تعديل اخلفض 
بواسطة إدراج املرونة على  5فلورية يف األطراف العاملة مبوجب املادة ية اهليدروكلور  الكربون التدرجيي من مركبات

أساس اختيار التكنولوجيات البديلة واإلطار الزمىن لالنتقال من مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل تكنولوجيات 
لبيئة ومتاحة جتاريا وذات قدرة آمنة ومت التثبت منها تقنيا وذات كفاءة يف الطاقة وصاحلة اقتصاديا وصديقة ل

 /صفر قدرة على إحداث االحرتار العاملي. العامليمنخفضة على إحداث االحرتار 
 :الهنديالعناصر الرئيسية للمقترح  - 2

 1بني  العامليمركبًا من مرّكبات الكربون اهليدروفلورية ترتاوح قدرهتا على إحداث االحرتار  09يوجد  ‘0’
 .02 111و

على أساس األولوية بسبب  HCFC-22خالل إنتاج  الثانويواإلنتاج  HFC-23يتعني تناول انبعاثات  ‘2’
االضطالع جبهود البحث والتطوير الشامل  وينبغي. العامليالقدرة املرتفعة على إحداث االحرتار 

 إىل منتجات مفيدة. HFC-23لتحول 

 اجلديدين إىل الربوتوكول بعد املرفق هاء. ييضاف املرفقان واو و زا ‘2’

اختاذ خطوات على الصعيد الوطين للخفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف األطراف العاملة  ‘1’
 .5مبوجب املادة 

فلورية/مركبات الكربون اهليدروفلورية وخملوطات مركبات ية اهليدروكلور  الكربون مواصلة استخدام مركبات ‘5’
فلورية عندما ية لكربون اهليدروفلورية كمواد انتقالية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلور ا

تتاح بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي/صفر قدرة على إحداث االحرتار ; ال
 العاملي.
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 تعريف تكاليف التحول الكامل كما يلى أدناه: ‘2’
مصنع إنتاج مادة كيميائية من مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل بدائل ذات قدرة  جمموع تكاليف حتول

منخفضة على إحداث االحرتار العاملي/صفر قدرة على إحداث االحرتار العاملي و/أو وحدة إنتاج 
ذات معدات/منتجات من مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث 

العاملي/صفر قدرة على إحداث االحرتار العاملي مبا يف ذلك تكاليف رأس املال وتكاليف  االحرتار
حقوق امللكية الفكرية، والرباءات، ونقل التكنولوجيا، والبحث والتطوير، والتطوير يف املصنع، وخسارة 

اآلالت، األرباح نتيجة غلق مرافق املصنع/اإلنتاج، والتغيري يف هيكل التصميم، وتعطل املصنع و 
 واألعمال اإلنشائية والكهربائية وامليكانيكية وما إىل ذلك.

 دعم اآللية املالية ونقل التكنولوجيا بناء على بروتوكول مونرتيال بواسطة تناول ما يلى: ‘2’
 ملرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية. التدرجييتعويض خسارة األرباح عن الغلق  )أ(

 ‘‘:ل الكاملتكاليف التحو ’’ )ب(
قدرة  ذيحتول مصنع إنتاج مركب الكربون اهليدروفلوري إىل مصنع إنتاج بديل  (0)

 منخفضة على إحداث االحرتار العاملي/صفر قدرة على إحداث االحرتار العاملي. م
حتول وحدة إنتاج ذات معدات/منتجات من مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل بدائل  (2)

ى إحداث االحرتار العاملي/صفر قدرة على إحداث االحرتار ذات قدرة منخفضة عل
 سنوات على األقل. 5العاملي وتكاليف التشغيل ملدة 

متويل كاف لقطاع اخلدمة مبا يف ذلك تدريب الفنيني وزيادة الوعى ومعدات الدعم  (2)
 للفنيني والتعويض عن توقف املعدات القدمية/غري احلديثة وما إىل ذلك.

 بالكامل حيثما توزع التكنولوجيات االنتقالية. الثاينالتحول تكاليف  )ج(
بني  يحيل التعديل حمل مقررات/اتفاقات سابقة إن وجدت املتعلقة مبواد املرفقني واو و زا )د(

 األطراف واللجنة التنفيذية أو أي مؤسسات أخرى ذات عالقة مبوجب بروتوكول مونرتيال.
لضمان توافر تكنولوجيات آمنة ومت التثبت منها  5ف العاملة باملادة سنة لألطرا 05فرتة مساح ملدة  ‘8’

تقنيًا وذات كفاءة يف الطاقة وصاحلة اقتصاديًا وصديقة للبيئة ومتاحة جتاريًا وال حتتوى على مركبات 
 الكربون اهليدروفلورية.

االستهالك هو لإلنتاج و  5ينبغي أن تكون خطوط األساس لألطراف غري العاملة مبوجب املادة  ‘9’
ينبغي  5وبالنسبة لألطراف العاملة باملادة  2102مع جتميد يف عام  2105-2102متوسط الفرتة 

مع منهج مرن  تدرجييوخفض  2120مع جتميد يف عام  2121-2128أن يكون متوسط الفرتة 
. وتتقرر التوايلعلى  2151و 2125 عامييف املائة من خط األساس يف  02للوصول إىل حد 

سنوات مقدما لفرتة اخلمس سنوات  5مبدة  5لألطراف العاملة باملادة  التدرجييات اخلفض خطو 
 التالية.

يكون تاريخ التجميد هو تاريخ تأهيل الشركات للحصول على مساعدة مالية يف حالة األطراف العاملة  ‘01’
 .5باملادة 
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واو مع التسليم بعدم وجود بدائل جلميع  وضع أولويات للتخلص التدرجيي من املواد املدرجة يف املرفق ‘00’
 تطبيقات مركبات الكربون اهليدروفلورية.

 تصنيف املواد املدرجة يف املرفق واو بناء على اجملموعات التالية: ‘02’
 (HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-245fa, HFC-365mfc)اجملموعة األوىل:  –املرفق واو  )أ(

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

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

 :HFC-23: زاييف املرفق  املدرجةاملواد  ‘02’
 ، إن وجد.HFC-23التخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك  )أ(

على أساس األولوية  HCFC-22خالل إنتاج  الثانويواإلنتاج  HFC-23يتعني تناول انبعاثات  )ب(
االضطالع جبهود البحث والتطوير  وينبغيبسبب قدرهتا املرتفعة على إحداث االحرتار العاملي. 

 إىل منتجات مفيدة. HFC-23لتحول الشامل 
للتخلص  5واألطراف العاملة مبوجب املادة  5أحكام منفصلة لألطراف غري العاملة مبوجب املادة  ‘01’

من إنتاج واستهالك املواد املدرجة يف املرفق واو على أساس األولويات القائمة على أساس  التدرجيي
 .العامليالقدرة املرجحة على إحداث االحرتار 

والبلدان غير العاملة  5خطوات تخفيض مركبات الكربون الهيدروفلورية للبلدان العاملة بموجب المادة 
 )كنسبة مئوية من خط األساس( 5بموجب المادة 
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ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار  العاملياستخدام ترجيحات القدرة على إحداث االحرتار  ‘05’
 بروتوكول مونرتيال.

استثناء إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية يف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة  ‘02’
 واالستعماالت الطبية األخرى.

والعاملة  5االستخدامات الضرورية لكل من األطراف غري العاملة مبوجب املادة  أحكام خاصة بتسمية ‘02’
 .5مبوجب املادة 

 عدم وجود رقابة على استخدامات املواد األولية ملركبات الكربون اهليدروفلورية. ‘08’
رات إىل متطلبات الرتخيص لواردات وصادرات مركبات الكربون اهليدروفلورية، وحظر الواردات والصاد ‘09’

 غري األطراف.
متطلبات اإلبالغ عن إنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية وواردات وصادرات مركبات الكربون  ‘21’

 اهليدروفلورية.
يكون اخلفض التدرجيي من إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية مؤهال للتمويل مبوجب  ‘20’

 يال.الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونرت 
 العالقة بالتخلص التدريجي من مرّكبات الكربون الهيدروكلورية فلورية: - 3

يسلم املقرتح بأن مركبات الكربون اهليدروفلورية متثل بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية الفلورية يف خمتلف 
ة على إحداث االحرتار التطبيقات وال توجد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي/صفر قدر 

لغري مرّكبات الكربون اهليدروفلورية جلميع التطبيقات، يقرتح مواصلة استخدام مرّكبات الكربون  العاملي
اهليدروفلورية وخملوطات من مرّكبات الكربون اهليدروفلورية كمواد انتقالية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون 

تاح بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي/صفر قدرة على اهليدروكلورية الفلورية عندما ال ت
 .العامليإحداث االحرتار 

 العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ - 4
 يرمي هذا املقرترح إىل دعم اجلهود العاملية الشاملة اليت هتدف إىل محاية النظام املناخي. ‘0’

قرترح مواصلة إدراج مركبات الكربون اهليدروفلورية يف نطاق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن يتوقع امل ‘2’
 تغرير املناخ وبروتوكول كيوتو التابع هلا حلساب االنبعاثات واإلبالغ عنها.

مالحظة: إن العناصر الرئيسة أعاله تشكل جزءا من فقرات منطوق القرار بشأن تعديل مركبات 
 الهيدروفلورية.الكربون 
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 لمركبات الكربون الهيدروفلورية التدريجيبشأن تعديل الخفض  المقدم من الهندنص المقترح  - 5

 : التعديل1المادة 
 1، الفقرة 0املادة  -ألف 

 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 0من املادة  1يف الفقرة 
 ‘‘املرفق جيم أو املرفق هاء’’

 بعبارة:
 ‘‘املرفق هاء، أو املرفق واو أو املرفق زاىاملرفق جيم، أو ’’

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

جمموع تكاليف حتول مصنع إنتاج مادة كيميائية من مركبات ‘‘ تكاليف التحول الكاملة’’تعىن عبارة  -9
العاملي/صفر قدرة على إحداث  الكربون اهليدروفلورية إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار

و/أو وحدة إنتاج ذات معدات/منتجات من مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل بدائل ذات قدرة  العاملياالحرتار 
مبا يف ذلك تكاليف رأس املال  العاملي/صفر قدرة على إحداث االحرتار العامليمنخفضة على إحداث االحرتار 
والرباءات ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير يف املصنع وخسارة األرباح نتيجة وتكاليف حقوق امللكية الفكرية 

لغلق مرافق املصنع/اإلنتاج والتغيري يف هيكل التصميم وتعطل املصنع واآلالت واألعمال اإلنشائية والكهربائية 
 وامليكانيكية.

  5، الفقرة 2املادة -جيم 
 ستعاض عن عبارة:من الربوتوكول، ي 2من املادة  5يف الفقرة 

 ‘‘حاء 2واملادة ’’
 بعبارة:

 ‘‘كاف  2ياء و 2حاء و 2واملواد ’’
 00)أ( و 8، الفقرتان 2املادة  -دال 

 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 2من املادة  00)أ( و 8يف الفقرتني 
 ‘‘طاء 2ألف إىل  2املواد ’’

 بعبارة:
 ‘‘كاف  2ألف إىل  2املواد ’’

 9الفقرة ، 2املادة  -هاء 
من الربوتوكول ويضاف يف هناية الفقرة  2من املادة ‘ 0’)أ(  9من هناية الفقرة الفرعية ‘‘ و’’ينقل احلرف 

 ‘.2’)أ(  9الفرعية 
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 من الربوتوكول: 2من املادة ‘ 2’)أ(  9وتضاف الفقرة الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية 
القدرة على إحداث االحرتار العاملي احملددة يف املرافق جيم ما إذا كان ينبغي إجراء تعديالت على  ‘2’’’

 ‘‘وواو وزاى، وإن كان األمر كذلك، حتديد تلك التعديالت؛
 ‘‘:عند اختاذ تلك القرارات’’من الربوتوكول، تضاف الصياغة التالية بعد عبارة  2)ج( من املادة  9يف الفقرة 

 :‘‘‘2’و‘ 0’)أ(  9مبوجب الفقرتني الفرعيتني ’’
 من الربوتوكول مبا يلي: 2)ج( من املادة  9ويستعاض عن الفاصلة املنقوطة يف هناية الفقرة 

 ‘‘، تتخذ األطراف قراراهتا بتوافق اآلراء فقط؛‘2’)أ(  9ولدى اختاذ تلك القرارات مبوجب الفقرة الفرعية ’’. 
 ياء 2املادة  -واو 

 كول:طاء من الربوتو  2تضاف املادة التالية بعد املادة 
 ياء: مركبات الكربون الهيدروفلورية 2المادة ’’
كانون الثاين/يناير   0على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة االثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف  - 0
[، ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد 2102]

جة يف املرفق واو، عن ]مائة[ يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدر 
، زائدًا مخسة وعشرين يف املائة من 2105و 2101و 2102اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام 

وعلى كل طرف يُنتج مادة واحدة أو  املواد اخلاضعة للرقابة من املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم.
أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة، أال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه السنوي من املواد عن 
]مائة[ يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام 

زائدًا مخسة وعشرين يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل  2105و 2101و 2102
من املرفق جيم لألعوام. غري أنه، من أجل الوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

تصل إىل عشرة يف املائة من املتوسط  ، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة5من املادة  0
 2105و 2101و 2102السنوي احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو للسنوات 

 زائداً مخسة وعشرين يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم.
كانون الثاين/يناير   0سبة لفرتة االثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف على كل طرف أن يضمن، بالن - 2
[، ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد 2108]

املواد  اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن ]تسعني[ يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من
زائدًا مخسة وعشرين يف املائة من  2105و 2101و 2102اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام 

املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. وعلى كل طرف يُنتج مادة واحدة أو أكثر من 
يد املستوى احملسوب إلنتاجه السنوي من املواد عن ]تسعني[ هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة، أاّل يز 

يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام 
 زائدًا مخسة وعشرين يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل 2105و 2101و 2102

من  0من املرفق جيم. غري أنه، من أجل الوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط 5املادة 
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 2105و 2101و 2102يف املرفق واو لألعوام  املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة
 زائداً مخسة وعشرين يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم.

كانون الثاين/يناير   0على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة االثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف  - 2
هرًا بعد ذلك، أال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد [، ويف كل فرتة اثين عشر ش2122]

اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن ]مخسة وستني[ يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه 
رين يف زائدًا مخسة وعش 2105و 2101و 2102من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام 

املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو 
أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة أال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه السنوي عن ]مخسة 

ستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو وستني[ يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة ال
زائداً مخسة وعشرين يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة  2105و 2101و 2102لألعوام 

 0قرة األوىل من املرفق جيم. غري أنه، من أجل الوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الف
، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط 5من املادة 

 2105و 2101و 2102املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام 
 املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. زائداً مخسة وعشرين يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة

كانون الثاين/يناير  0على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة االثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف  - 1
[، ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد 2129]

املرفق واو عن ]ثالثني[ يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف 
زائدًا مخسة وعشرين يف املائة من  2105و 2101و 2102اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام 

ج مادة واحدة أو أكثر من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. وعلى كل طرف ينت
هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة، أال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه السنوي من املواد عن ]ثالثني[ 
يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام 

سة وعشرين يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل زائدًا مخ 2105و 2101و 2102
من  0من املرفق جيم. غري أنه، من أجل الوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

ئة من متوسط ، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املا5املادة 
 2105و 2101و 2102املستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام 

 زائداً مخسة وعشرين يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم.

كانون الثاين/يناير   0ر شهرًا اليت تبدأ يف على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة االثين عش - 5
[، ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من املواد 2125]

اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن ]مخس عشرة[ يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من 
زائدًا مخسة وعشرين يف املائة  2105و 2101و 2102للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام املواد اخلاضعة 

من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر 
إلنتاجه السنوي عن ]مخس عشرة[ يف من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة أال يزيد املستوى احملسوب 

 2102املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام 
زائداً مخسة وعشرين يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق  2105و 2101و

، 5من املادة  0من أجل الوفاء باالحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة جيم. غري أنه، 
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جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات 
زائداً  2105و 2101و 2102احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو لألعوام 

 مخسة وعشرين يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم.

 كاف  2املادة  -زاي 
 ياء: 2تضاف املادة التالية بعد املادة 

 األخرى الهيدروفلوريةكاف: مركبات الكربون   2المادة ’’
تنتج كمنتجات فرعية يف املرافق اليت تنتج منتجات املواد املدرجة يف اجملموعة املواد املدرجة يف املرفق زاي اليت 

 األوىل من املرفق جيم أو املرفق واو لن ختضع للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال."
 2املادة  -حاء 

 من الربوتوكول بالنّص التايل: 3يستعاض عن ديباجة املادة 
، على  1كاف واملادة   6ألف إىل  6و 6، وألغراض املواد 6الفقرة باستثناء ما هو منصوص عليه يف  - 5’’

كل طرف، فيما يتعلق بكل جمموعة من املواد الواردة يف املرفق ألف أو املرفق باء أو املرفق جيم أو املرفق هاء أو 
 ‘‘املرفق واو، أن حيدِّد مستوياته احملسوبة من:

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

 من الربوتوكول: 3يضاف النّص التايل يف هناية املادة 
اد املدرجة يف املرفق عند حساب متوسط مستويات إنتاج واستهالك وواردات وصادرات وانبعاثات املو  - 6’’

كاف، جيب على كل طرف أن   6ياء واملادة  6واو واملرفق زاي ويف اجملموعة األوىل يف املرفق جيم ألغراض املادة 
 ‘‘.يستعِمل داالت االحرتار العاملي هلذه املواد على النحو املبنين يف املرفقات جيم وواو وزاي

 ، سابعاً 0، الفقرة 1املادة  -طاء 
 من الربوتوكول: 4سادساً من املادة  5قرة التالية بعد الفقرة تضاف الف

على كل طرف أن حيظر، يف غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استرياد املواد  -سابعًا  5’’
 ‘‘.اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو واملرفق زاي من أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول

 سابعاً  2، الفقرة 1ادة امل -ياء 
 من الربوتوكول: 4سادساً من املادة  6تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

على كل طرف أن حيظر يف غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير املواد اخلاضعة  -سابعًا  6’’
 ‘‘الربوتوكول.للرقابة املدرجة يف املرفق واو واملرفق زاي إىل أي دولة ليست طرفاً يف هذا 
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 2و 2و 5، الفقرات 1املادة  -كاف 
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 4من املادة  7و 1، 1يف الفقرات 

 ‘‘.املرفقات ألف وباء وجيم وهاء’’
 مبا يلي:

 ‘‘.املرفقات ألف وباء وجيم وهاء وواو وزاي’’
 8، الفقرة 1املادة  -الم 

 الربوتوكول، يستعاض عن عبارة:من  4من املادة  1يف الفقرة 
 ‘‘طاء 6ألف إىل  6املواد ’’

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

 باء 1املادة  -ميم 
 باء من الربوتوكول: 4من املادة  6تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

أشهر من تاريخ [ أو يف غضون ثالثة 6151كانون الثاين/يناير ]  5على كل طرف أن يقوم، يف  -مكرر 6’’
بدء نفاذ هذه الفقرة عليه، أيهما أبعد، بوضع وتطبيق نظام لرتخيص استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة، 
اجلديدة أو املستعملة أو املعاد تدويرها أو املستصلحة املدرجة يف املرفق واو واملرفق زاي. وجيوز ألي طرف عامل 

كانون الثاين/يناير   5ال يستطيع إنشاء وتطبيق ذلك النظام بتاريخ  يقرر أنه 1من املادة  5مبوجب الفقرة 
 [.‘‘6135كانون الثاين/يناير ]  5[ أن يؤجل اختاذ تلك اإلجراءات حىت 6151]

 1، الفقرة 5املادة  -نون 
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 1من املادة  4يف الفقرة 

 ‘‘طاء 6ألف إىل  6املواد ’’
 مبا يلي:

 ‘‘كاف  6ألف إىل  6اد املو ’’
 2و 5، الفقرتان 5املادة  -سني 

 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 1من املادة  1و 1يف الفقرتني 
 ‘‘طاء 6املادة ’’

 مبا يلي:
 ‘‘كاف  6ياء و 6طاء و 6املواد ’’
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 رابعاً  8الفقرة  5املادة  -عني 
 الربوتوكول:من  1ثالثاً من املادة  1تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

 من هذه املادة: 5حيق لكل طرف عامل مبوجب الفقرة  -رابعاً  1’’
من أجل الوفاء باحتياجاته احمللية األساسية، أن يؤجل امتثاله لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف الفقرات  )أ(

تدابري ياء ملدة ]مخس عشرة[ سنوات، وذلك رهنًا بأي تعديالت تدخل على  6من املادة  3و 6و 5
 (؛9) 6ياء وفقاً للمادة  6الرقابة املنصوص عليها يف املادة 

ياء، أن يستخدم متوسط  6ولألغراض املتعلقة حبساب خط األساس الستهالكه مبوجب املادة  )ب(
يف املائة  3621مستويات استهالكه احملسوبة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو إضافًة إىل 

عوضًا عن متوسط  6131و 6169و 6161األعوام اجملموعة األوىل من املرفق جيم يف  من مواد
مستويات استهالكه احملسوبة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو زائد مخسة وعشرين يف املائة 

 6153عوام األمن خط أساس املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم عن 
 ؛6151و 6154و

ياء، أن يستخدم متوسط مستويات  6ولألغراض املتعلقة حبساب خط األساس إلنتاجه مبوجب املادة  )ج(
يف املائة من مواد  3621إنتاجه احملسوبة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو إضافًة إىل 

عوضًا عن متوسط مستويات  6131و 6169و 6161األعوام اجملموعة األوىل من املرفق جيم يف 
إنتاجه احملسوبة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو زائد مخسة وعشرين يف املائة من خط 

 6154و 6153األعوام أساس املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم عن 
 ؛6151و

 ات استهالكه وإنتاجه احملسوبة:يكفل أال تتجاوز مستوي )د(
ياء، ]مائة[ يف املائة سنوياً، من متوسط املستوى احملسوب  6من املادة  5ألغراض الفقرة  ‘5’

يف  3621الستهالكه وإنتاجه، على التوايل، من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو إضافًة إىل 
 ؛6131و 6169و 6161 من املرفق جيم يف األعواماملائة من خط أساس مواد اجملموعة األوىل 

ياء، على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفرتة االثين عشر شهراً  6من املادة  1ألغراض الفقرة  ‘6’
[ ويف كل فرتة اثىن عشر شهرا بعد ذلك، أال يتجاوز املستوى 6111كانون الثاين/يناير ]  5اليت تبدأ يف 

التوايل، ]مخسة عشرة[ يف املائة سنويا من خط أساس املواد اخلاضعة احملسوب الستهالكه وإنتاجه، على 
 للرقابة املدرجة يف املرفق واو؛

ياء، خطوات اخلفض التدرجيي لإلنتاج واالستهالك  6من املادة  4و 3و 6ألغراض الفقرات  ‘3’
  5 املائة يف [ إىل مستوى ]مخسة عشرة[ يف6135كانون الثاين/يناير ]  5على التوايل، من التجميد يف 

 ؛[ سيتم تقريرها مخس سنوات مقدما قبل فرتة السنوات اخلمس القادمة6111كانون الثاين/يناير ]



UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/4-UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/4-UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/4-UNEP/OzL.Pro.28/6 

12 

 2املادة  -فاء 
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 1يف املادة 

 ‘‘طاء 6ألف إىل  6املواد ’’
 مبا يلي:

 ‘‘كاف  6ألف إىل  6املواد ’’
 ثالثاً  2و 2و 2، الفقرات 2املادة  -صاد 

من  6يف الفقرة ‘‘ ،5995يف املرفق هاء، عن سنة  -’’يضاف السطر التايل بعد السطر الذي ينص على 
 من الربوتوكول: 7املادة 

 ‘‘،6151و 6154و 6153يف املرفق واو، عن السنوات  -’’
 ‘‘6151و 6154و 6153يف املرفق زاي، عن السنوات  -

 وكول، يستعاض عن عبارة:من الربوت 7من املادة  3و 6يف الفقرتني 
 ‘‘جيم وهاء’’

 مبا يلي:
 ‘‘جيم، وهاء، وواو وزاي’’

 0، الفقرة 01املادة  -قاف 
 من الربوتوكول: 51من املادة  5تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

على األطراف تعزيز اآللية املالية لتقدمي التعاون املايل والتقين، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيات إىل  -مكرر  5’’
من هذا الربوتوكول لتمكني امتثاهلا لتدابري الرقابة املنصوص عليها  1من املادة  5األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

من الربوتوكول فيما يتعلق باملواد املدرجة يف املرفق  1ابعًا من املادة ر  1كاف والفقرة   6ياء، واملادة  6يف املادة 
واو واملرفق زاي. وتليب اآللية املالية التعويض عن خسارة األرباح نتيجة للغلق التدرجيي ملرافق إنتاج مركبات 

فلورية، ومعدات وحدات ملرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدرو  ‘‘وجمموع تكاليف التحول’’الكربون اهليدروفلورية، 
التصنيع/املنتجات من مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل بدائل ذات قدرة متدنية على إحداث االحرتار 
العاملي/بدائل ذات قدرة صفر على إحداث االحرتار العاملي، وتكاليف التشغيل خلمس سنوات على األقل 

، والتوعية، ومعدات دعم الفنيني، والتعويض عن تقادم ومتويل مالئم لقطاع اخلدمة مبا يف ذلك تدريب الفنيني
 ‘‘املعدات أو تقاعدها املبكر، وخالفه.

 ألف 01املادة  -راء 
 تدررج الفقرة اجلديدة التالية )ج( بعد هناية الفقرة )ب(:

يضمن الربوتوكول نقل التكنولوجيا مبا فيها التكنولوجيات ذات حقوق امللكية الفكرية، وبراءات اخرتاع  )ج(
من الربوتوكول من أجل اخلفض  5من املادة  0العمليات والتطبيقات إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 املدرجة يف املرفق واو واملرفق زاي.التدرجيي إلنتاج واستهالك املواد 
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 املرفق جيم واملرفق واو -شني 
 تعدل اجملموعة األوىل يف املرفق جيم إلضافة دالة االحرتار العاملي خالل مائة سنة للمواد التالية:

 دالة االحترار العالمي لمائة سنة* المادة
HCFC-21 018 

HCFC-22 221 0 

HCFC-123 29 

HCFC-124 522 

HCFC-141b 282 

HCFC-142b 981 0 

HCFC-225ca 022 

HCFC-225cb 525 

 يضاف املرفق واو واملرفق زاي إىل الربوتوكول، بعد املرفق هاء، 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  021 0 

HFC-134a  211 0 

HFC-143  228 

HFC-245fa  858 

HFC-365mfc  811 

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

HFC-227ea  251 2 

HFC-236cb 201 0 

HFC-236ea 221 0 

HFC-236fa 121 8 

HFC-245ca 202 

HFC-43-10mee 251 0 

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

HFC-32 222 

HFC-125 021 2 

HFC-143a 811 1 

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

HFC-41 002 

HFC-152 02 

HFC-152a 028 
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 دالة االحترار العالمي لمائة سنة* المادة
HFC-161 1 

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

  (HFC-23)اجملموعة األوىل 
HFC-23 111 02 

 6154املصدر: التقييم العلمي الستنفاد طبقة األوزون:   *

 9111المادة الثانية: العالقة بتعديل عام 
ال جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تودع أي صك للتصديق أو القبول أو املوافقة 
أو االنضمام هلذا التعديل ما مل تكن قد قامت من قبل أو أن تقوم يف ذات الوقت بإيداع مثل ذلك الصك 

كانون األول/ديسمرب   3 يف بيجني، يف لألطرافللتعديل الذي مت اعتماده يف االجتماع احلادي عشر 
5999. 

 المادة الثالثة: العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها
ال يقصد من هذا التعديل أن يفضي إىل استثناء مركبات الكربون اهليدروفلورية من نطاق االلتزامات الواردة 

من  51و 7و 1و 6األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف املواد  من اتفاقية 56و 4يف املادتني 
غازات االحتباس احلراري غري اخلاضعة لربوتوكول ’’بروتوكول كيوتو التابع لالتفاقية، اليت تنطبق على 

م وعلى كل طرف يف هذا التعديل أن يستمر يف تطبيق األحكام احملددة أعاله من اتفاقية األم‘‘ مونرتيال.
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو، على مركبات الكربون اهليدروفلورية وذلك ما بقيت تلك 

 األحكام نافذة بالنسبة إىل هذا الطرف.
وبناء عليه، حيتاج األمر إىل تعديل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو التابع 

 هلا.

 الرابعة: بدء النفاذ المادة
[، 61]××كانون الثاين/يناير   5أدناه، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف  6باستثناء ما أشري إليه يف الفقرة  - 5

شريطة أن يتم إيداع عشرين صكًا على األقل من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة على التعديل من 
قتصادي األطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد جانب الدول أو املنظمات اإلقليمية للتكامل اال

املستنفدة لطبقة األوزون. ويف حالة عدم استيفاء هذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف 
 اليوم التسعني التايل للتاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.

[، xx61كانون الثاين/يناير ]  5اء من املادة األوىل يف يبدأ نفاذ التغيريات الواردة يف الفرعني حاء وط - 6
شريطة أن يتم إيداع سبعني صكًا على األقل من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة على التعديل من 
قبل الدول أو املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة 

زون. ويف حالة عدم استيفاء هذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا التعديل يف اليوم التسعني لطبقة األو 
 التايل للتاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.
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، فإن أي صك من هذا القبيل تودعه منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي 6و 5ألغراض الفقرتني  - 3
 ها الدول األعضاء يف هذه املنظمة.حيسب إضافة للصكوك اليت تودع ال
، يبدأ نفاذ التعديل على 6و 5عقب بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو املنصوص عليه يف الفقرتني  - 4

أي طرف آخر يف الربوتوكول يف اليوم التسعني التايل للتاريخ الذي يودع فيه صكه للتصديق أو القبول أو 
 املوافقة.

_____________ 


