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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 

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

 2102تشرين األول/أكتوبر  01-01كيغايل، 
 

من  المقدمبشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون التعديل المقترح على بروتوكول مونتريال 
 االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه

 مذكرة من األمانة

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

 .ورد هبا إىل األمانة دون حترير رمسي
، UNEP/OzL.Pro.27/7يف الوثيقة  الواردلألطراف مقرتح التعديل  والعشروناالجتماع السابع  وناقش - 2

قدمتها كندا  ،فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية ،إىل جانب ثالثة مقرتحات أخرى لتعديل الربوتوكول
، وباالو، وجزر (UNEP/OzL.Pro.27/6)، واهلند (UNEP/OzL.Pro.27/5)واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية 

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

 .2102لفريق العامل املفتوح العضوية املقرر عقدها يف عام ولألطراف الالحقة لجتماعات اال
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 المرفق األول

 نحو خفض تدريجي عالمي لمركبات الكربون الهيدروفلورية في إطار بروتوكول مونتريال
 تفسريية لتعديل املقرتح املقدم من االحتاد األورويب والدول األعضاء فيهمذكرة 

يقدم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه مقرتحًا بتعديل بروتوكول مونرتيال. ويتناول التعديل الزيادة الكبرية يف 
. ويعد هذا التعديل ضرورياً إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية، واليت أدت إىل مزيد من االنبعاثات

 حلماية وتعظيم الفوائد املناخية للجهود املبذولة يف إطار هذا الربوتوكول.
 االعتبارات الرئيسية - 5 

، وهي اليوم املستهلكة الرئيسية ملركبات الكربون اهليدروفلورية، أن تقود 1يتعني على األطراف غري العاملة باملادة 
االلتزام جبدول طموح للخفض التدرجيي يف إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية هذا اجلهد عن طريق 

 .6152بدءاً من عام 
، من املهم أن تُعرب 1واألطراف غري العاملة باملادة  1وملعاجلة املواقف املختلفة لألطراف العاملة باملادة 

روكلورية فلورية قد بدأ على التو يف األطراف العاملة االلتزامات عن أن اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليد
. ومن الضروري أن تؤخذ حالتها االجتماعية واالقتصادية يف االعتبار، وخاصة النمو املتوقع ألكرب 1باملادة 

القطاعات ذات الصلة اليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية، مثل 
عات التربيد وتكييف اهلواء. ولذلك فإنه من املناسب تطبيق التزام خمتلف وأكثر مرونة بداًل من تطبيق نفس قطا

 االلتزامات مع جدول للتأجيل، كما هو احلال بالنسبة للخفض التدرجيي للمواد اخلاضعة للرقابة.
ت الكربون اهليدروكلورية فلورية، ولالستفادة بصورة كاملة من أوجه التآزر مع اخلفض التدرجيي اجلاري ملركبا

والذي مل يتغري، ينبغي البدء يف أسرع وقت ممكن بتدابري ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وبذلك ميكن جتنب 
حاالت االرتباك والتكاليف اليت تسببها احللول املؤقتة واليت ستتطلب مزيدًا من التحويل يف املستقبل لعالج 

 ملناخ.تأثرياهتا السلبية على ا
وحتقق التدابري املقرتحة مرونة إضافية ألهنا حُتسب على أساس مكافئ ثاين أكسيد الكربون. فهذا النهج يوفر 
مرونة لزيادة كميات البدائل املستخدمة ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي ما دام التأثري 

 املناخي ال يتزايد.
كما هو احلال بالنسبة   -إىل حتقيق التخلص الكامل  (1)بات الكربون اهليدروفلوريةوال هتدف التدابري املقرتحة ملرك

ولكنها هتدف إىل خفض إنتاجها واستهالكها.  -للمواد املستنفدة لألوزون اليت ختضع لرقابة بروتوكول مونرتيال 
ر اتفاقية األمم املتحدة وينبغي أن تستكمل هذه التدابري اجلهود املبذولة لتخفيض التأثريات املناخية يف إطا

 اإلطارية بشأن تغري املناخ.
وحيد هذا التعديل املقرتح من استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية الضارة بالبيئة كبدائل ملركبات الكربون 

بري املتخذة اهليدروكلورية فلورية، ويستجيب لاللتزام مبوجب اتفاقية فيينا حلماية البيئة من اآلثار السلبية نتيجة للتدا
 حلماية طبقة األوزون.

                                                           
 يف املرفق واو اجلديد املقرتح. املـُدرجةاملواد   (1)
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 تصميم االلتزام - 6 
ياء اجلديدة جدواًل خلفض إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية، حبيث يبدأ يف عام  6تضع املادة 

. 6102يف املائة يف عام  51يف املائة، مث خطوات متتالية للخفض إىل  11خبطوة أوىل للخفض إىل  6152
ساس نسبة مئوية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مع مراعاة أنه خالل الفرتة املرجعية ويشمل خط األ

واو، كان إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ال يزال  6(، ومتشيًا مع املادة 6112-6156)
 مستمراً.

 5األطراف غير العاملة بالمادة 
 اإلنتاج واالستهالك 

  :يف املائة  14زائدًا  2102إىل  2119الكربون اهليدروفلوري يف السنوات متوسط إنتاج/استهالك خط األساس
إىل  2119من متوسط إنتاج/استهالك الكربون اهليدروكلوري فلوري املسموح به يف إطار الربوتوكول يف السنوات 

 ، حمسوباً مبكافئ ثاين أكسيد الكربون2102

 الك الكربون اهليدروفلوري:إنتاج/استه جدول خفض 

 2109: 54٪ 

 2122: 21٪ 

 2125: 21٪ 
 2121: 04٪ 

حمسوبة مبكافئ ثاين أكسيد  -مطالبة بتجميد إنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية  1واألطراف العاملة باملادة 
ويشمل . 6121، حبيث يصل إىل رقم مستهدف طويل األجل للخفض حبلول عام 6152يف عام  -الكربون 

مع  - حمسوبًا مبكافئ ثاين أكسيد الكربون -خط األساس نصيبًا من إنتاج الكربون اهليدروكلوري فلوري 
، قد يبدأ التحول من إنتاج الكربون 6156-6112االعرتاف بأنه خالل الفرتة املرجعية املختارة وبعدها )

نبغي االتفاق على خطوات وسيطة خلفض اهليدروكلوري فلوري إىل إنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية. وي
 .6161اإلنتاج حبلول عام 

ُمطالبة بتجميد التأثريات املناخية اجملمعة الستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية  1واألطراف العاملة باملادة 
، مع 6152بدءًا من عام  -حمسوبة مبكافئ ثاين أكسيد الكربون  -فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية 

اإلبقاء على اجلدول القائم للخفض التدرجيي للكربون اهليدروكلوري فلوري. وينبغي االتفاق على جدول طويل 
، مبا يف 6161األجل للخفض اجملمع الستهالك الكربون اهليدروفلوري/الكربون اهليدروكلوري فلوري حبلول عام 

االلتزام إىل مقررات سابقة يف إطار برتوكول مونرتيال  ذلك موعد للخطوة األخرية للخفض التدرجيي. ويستند هذا
 تتناول التأثريات املناخية إلحالل املواد املستنفدة لألوزون.
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 5األطراف العاملة بالمادة 
 اإلنتاج

  :يف املائة من  21زائدًا  2102إىل  2119يف السنوات  متوسط إنتاج الكربون اهليدروفلوريخط األساس
 ، حمسوباً مبكافئ ثاين أكسيد الكربون2102إىل  2119الكربون اهليدروكلوري فلوري يف السنوات متوسط إنتاج 

  والرقم املستهدف للتخفيض:إنتاج الكربون اهليدروفلوري جتميد 

  2109:  011٪ 

  2111:   04٪ 

  :2121خطوات وسيطة للتخفيض يتم االتفاق عليها حبلول عام جدول التخفيض 

 االستهالك

  :الكربون اهليدروفلوري والكربون اهليدروكلوري فلوري يف السنوات استهالك متوسط خط األساس
 ، حمسوباً مبكافئ ثاين أكسيد الكربون 2104/2102

  االستهالك اجملمع للكربون اهليدروكلوري فلوري والكربون اهليدروفلوري، حمسوباً مبكافئ ثاين أكسيد الكربون جتميد 

   2109:  011٪ 

  :2121يتم االتفاق على جدول التخفيض وخطوات التخفيض حبلول عام جدول التخفيض 

 أحكام أخرى - 0 
مع أن مركبات الكربون اهليدروفلورية ال تعترب مواد خاضعة للرقابة وختضع للتخلص التام، من الضروري توسيع 

تدابري اخلفض احملددة. وهذا يشمل نطاق عدد من األحكام ليشمل مواد مدرجة يف املرفق واو من أجل تنفيذ 
األحكام املتعلقة باملبادالت التجارية مع غري األطراف، والرتخيص، والتقييم، واالستعراض، وإبالغ البيانات، 

 وعدم االمتثال، والبحث والتطوير، والتوعية العامة، وتبادل املعلومات.
ية ملركبات الكربون اهليدروفلورية الناجتة عن غري قصد ويتضمن االقرتاح أحكامًا تتعلق باحلد من التأثريات املناخ

 أو من قبيل الصدفة من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية.
 التمويل - 2 

ق عن طري 1األطراف العاملة باملادة  لدىستمول التدابري املتعلقة بإنتاج واستهالك الكربون اهليدروفلوري 
 الصندوق املتعدد األطراف.

واألطراف مفوضة لالتفاق مبوجب قرار على السياسات وااللتزامات اليت ستطُبق على عمل الصندوق املتعدد 
 األطراف فيما يتعلق مبتطلبات جديدة خاصة بالكربون اهليدروفلوري.

 الفوائد البيئية املقدرة - 1
ك الكربون اهليدروفلوري وختفيض إنتاجه يف األطراف العاملة باملادة تقدر الفوائد الرتاكمية العاملية لتجميد استهال

 92خبفض مقداره  1، وكذلك اخلفض التدرجيي لكل من اإلنتاج واالستهالك يف البلدان غري العاملة باملادة 1
غيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد  569، و6111غيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حبلول عام 

عاماً. وعالوة على ذلك، فإنه ميكن حتقيق ختفيضات إضافية لالنبعاثات عن طريق  21على مدى الكربون 
 .60-التصدي لإلنتاج الثانوي للكربون اهليدروفلوري 
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غيغا طن من مطافئ ثاين أكسيد الكربون حبلول عام  11تبلغ  1وعمليات التخفيض يف البلدان العاملة باملادة 
برية إىل جتنب االستهالك وخفض اإلنتاج يف املستقبل. وميكن حتقيق ختفيضات ، وهذا يُعزى بدرجة ك6111

 .6161إضافية عن طريق االتفاق على جدول للخفض التدرجيي حبلول عام 
، يبلغ اخلفض الرتاكمي العاملي من االستهالك احلايل للكربون 1وبالنسبة لألطراف غري العاملة باملادة 

 .6111غيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حبلول عام  60اهليدروفلوري وخفض إنتاجه 
 1الفوائد البيئية التقديرية الرتاكمية القرتاح التعديل املقدم من االحتاد األورويب بالنسبة لألطراف العاملة باملادة 

 وعلى املستوى العاملي 1واألطراف غري العاملة باملادة 
 عاما   02على مدى  0202 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

)خفض تدرجيي لإلنتاج  5األطراف غري العاملة باملادة 
 واالستهالك(

32 22 

 49 55 )جتميد االستهالك وخفض اإلنتاج( 5األطراف العاملة باملادة 
 709 97 المجموع الكلي
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 المرفق الثاني

 نص اقتراح التعديل المقدم من االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه

 المادة األولى: التعديل
 فقرات الديباجة -ألف 

 يف الفقرة الثانية من ديباجة الربوتوكول، بعد عبارة:
 ‘‘طبقة األوزون’’

 تضاف عبارة:
 ‘‘، مبا يف ذلك التغيريات يف املناخ، اليت هلا آثار شديدة الضرر’’

 يف الفقرة الرابعة من ديباجة الربوتوكول، بعد كلمة:
 ‘‘املواد’’

 تضاف عبارة: 
 ‘‘، واملواد اليت ُتستخدم عادة إلحالل املواد املستنفدة لألوزون’’

 : التعاريف5املادة  -باء 
 من الربوتوكول: 5من املادة  2ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 

وتوكول، سواء  املواد احملددة يف املرفق واو من هذا الرب ‘‘ يف املرفق واواملـُدرجة املواد ’’تعين  -مكرراً  2’’
كانت قائمة بذاهتا أو موجودة يف خملوط. وتشمل إيسومرات أي مادة من هذه املواد، باستثناء ما 
حدد يف املرفق، غري أن ذلك يستبعد أي مادة أو خملوط يكون موجودًا يف منتج مصنع خبالف أي 

على حنو ما هو ُمعرف يف  حاوية ُتستخدم يف نقل املادة أو يف خزهنا. وهذه املواد غري خاضعة للرقابة
 ‘‘من هذه املادة. 2الفقرة 

 من الربوتوكول، بعد كلمة: 5من املادة  1يف الفقرة 
 ‘‘املواد’’

 يضاف: 
 ‘‘أو املواد املـُدرجة يف املرفق واو’’

 من الربوتوكول، بعد عبارة: 5من املادة  1يف الفقرة 
 ‘‘مواد خاضعة للرقابة’’

 يضاف: 
 ‘‘يف املرفق واواملـُدرجة أو املواد ’’
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 : تدابري الرقابة6املادة  -جيم 
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 6من املادة  1يف الفقرة 

 ‘‘ حاء 6واو واملادة  6ألف إىل  6املادة ’’
 بعبارة: 

 ‘‘ياء 6حاء واملادة  6واو، واملادة  6ألف إىل  6املواد من ’’
 بعد عبارة: 

 ‘‘: قابةاملواد اخلاضعة للر ’’
 يضاف:

 ‘‘يف املرفق واواملـُدرجة أو املواد ’’
 من الربوتوكول: 6من املادة  1تضاف الكلمات التالية يف هناية الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 

ياء  6وجيوز متديد مثل هذا االتفاق ليشمل التزامات تتعلق باالستهالك أو اإلنتاج مبوجب املادة ’’
املستويات احملسوبة اجملمعة الستهالك أو إنتاج األطراف املعنية املستويات اليت  شريطة أال يتجاوز إمجايل

 ‘‘ياء. 6تتطلبها املادة 
 من الربوتوكول، بعد كلمة: 6من املادة  1يف الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة 

 ‘‘استهالك’’
 تضاف عبارة:

 ‘‘ أو إنتاج املواد’’
من الربوتوكول، بعد االستخدام الثاين لكلمة  6من املادة  2من الفقرة ‘ 5’يف الفقرة الفرعية )أ( 

 ‘‘ينبغي؛’’
 حيذف: حرف الواو

من الربوتوكول باعتبارها الفقرة الفرعية )أ( 6من املادة  2من الفقرة ‘ 6’يُعاد ترقيم الفقرة الفرعية )أ( 
 ، بعد عبارة:‘0’

 ‘‘املواد اخلاضعة للرقابة’’
 تضاف عبارة:

 ‘‘يف املرفق واواملـُدرجة أو املواد ’’
 من الربوتوكول: 6من املادة  2من الفقرة ‘ 5’يضاف ما يلي بعد الفقرة الفرعية )أ( 

( ما إذا كان ينبغي إجراء تعديالت على قدرات إحداث االحرتار العاملي املنصوص عليها يف 6’’)
 ‘‘كون التعديالت؛ واملرفق جيم أو يف املرفق واو، وإذا كان األمر كذلك، ماذا ينبغي أن ت

 من الربوتوكول،  6من املادة  51يف الفقرة الفرعية ب من الفقرة 
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 يستعاض عن:
 ‘‘تدابري الرقابة’’

 بكلمة:
 ‘‘ تدابري’’

 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 6من املادة  55يف الفقرة 
 ‘‘ طاء 6ألف إىل  6’’

 كلما تكررت بعبارة: 
 ‘‘ياء 6ألف إىل  6’’

 ياء: مركبات الكربون اهليدروفلورية 6ادة امل -دال 
 طاء من الربوتوكول: 6ُتدرج املادة التالية بعد املادة 

 ياء: مركبات الكربون اهليدروفلورية 6املادة ’’
كانون الثاين/يناير   5على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة االثين عشر شهرًا اليت تبدأ يف  - 5

رًا بعد ذلك، أال يزيد املستوى احملسوب الستهالكه السنوي من ، ويف كل فرتة اثين عشر شه6152
يف املرفق واو، مبكافئ ثاين أكسيد الكربون، النسبة املئوية، احملددة للسنة املعنية،  املـُدرجةاملواد 

يف املرفق واو يف الفرتة من املـُدرجة للمتوسط السنوي للمستويات احملسوبة الستهالكه من املواد 
يف املائة من املتوسط السنوي للحدود املوضوعة ملستوى استهالكه  21، زائدًا 6156إىل  6112

يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم، على النحو احملدد يف املـُدرجة احملسوب من املواد اخلاضعة للرقابة 
 واو بالنسبة لنفس الفرتة املرجعية، حمسوباً مبكافئ ثاين أكسيد الكربون: 6املادة 

 يف املائة  11: 6166إىل  6152 )أ(
 يف املائة  11: 6169إىل  6160 )ب(
 يف املائة  01: 6100إىل  6161 )ج(
 يف املائة. 51واألعوام التالية:  6102 )د(
كانون الثاين/يناير   5على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة االثين عشر شهرًا اليت تبدأ من  - 6

املـُدرجة ، ويف كل فرتة اثين عشر شهراً بعد ذلك، أال يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد 6152
للسنة املعينة، للمتوسط  يف املرفق واو، حمسوبًا مبكافئ ثاين أكسيد الكربون، عن النسبة املئوية، احملددة

إىل  6112يف املرفق واو خالل الفرتة من املـُدرجة السنوي من مستوياته احملسوبة إلنتاج املواد 
يف املائة من املتوسط السنوي للحدود املوضوعة ملستوياته احملسوبة إلنتاج املواد  21، زائدًا 6156

واو بالنسبة  6ملرفق جيم، على النحو احملدد يف املادة يف اجملموعة األويل من ااملـُدرجة اخلاضعة للرقابة 
 لنفس الفرتة املرجعية، حمسوباً مبكافئ ثاين أكسيد الكربون:

 يف املائة  11: 6166إىل  6152 )أ(
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 يف املائة  11: 6169إىل  6160 )ب(
 يف املائة  01: 6100إىل  6161 )ج(
 يف املائة. 51واألعوام التالية:  6102 )د(
يف املرفق جيم أن يضمن، بالنسبة لفرتة املـُدرجة على كل طرف ينتج مواد من اجملموعة األوىل  - 0

، ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، 6152كانون الثاين/يناير   5عشر شهرًا اليت تبدأ يف  االثين
او، واليت تنتج بصورة مباشرة يف اجملموعة الثانية من املرفق و املـُدرجة أال يزيد املستوى احملسوب من املواد 

أو غري مباشرة، وعن غري قصد أو من قبيل الصدفة، من كل خط إنتاج ينتج مواد اجملموعة األوىل من 
يف املائة من كمية مواد اجملموعة األوىل من املرفق  1,5يف املرفق واو، املـُدرجة املرفق جيم، أو املواد 

 املنتجة من خط اإلنتاج املعين يف نفس فرتة االثىن عشر شهراً.  يف املرفق واواملـُدرجة جيم، أو املواد 
يف اجملموعة الثانية من املرفق واو، نتج املـُدرجة يضمن كل طرف أال يتم أي تدمري للمواد  - 2

بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو عن غري قصد من قبيل الصدفة، من كل خط إنتاج ينتج مواد مدرجة 
يف املرفق واو، إال عن طريق تكنولوجيات معتمدة املـُدرجة  من املرفق جيم أو املواد يف اجملموعة األوىل

 ‘‘من األطراف.
 : حساب مستويات الرقابة0املادة  -هاء 

من الربوتوكول، وتضاف الفقرات التالية  0من املادة  5من الربوتوكول تصبح الفقرة  0فقرة املادة 
 بعدها:

، يقوم كل طرف بالنسبة لكل جمموعة 1رابعًا من املادة  1ياء والفقرة  6، و6ألغراض املواد  - 6’’
يف املرفق واو، بتحديد املستويات احملسوبة اخلاصة به، حمسوبة مبكافئ ثاين أكسيد املـُدرجة من املواد 

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

يف اجملموعة األوىل من رجة املـُدضرب قيمة إنتاجه السنوي من كل مادة من املواد  ‘5’
املرفق جيم، أو املرفق واو، يف القدرة على إحداث االحرتار العاملي احملددة له يف هذه 

 املرفقات؛
 ومجع الرقمني الناجتني معاً؛ ‘6’

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

واالستهالك، عن طريق مجع قيم املستويات احملسوبة إلنتاجه ووارداته مع طرح املستوى  (ج )
احملسوب لصادراته كما هو حمدد وفقًا للفقرتني الفرعيتني )أ( و)ب(. واعتبارًا من التاريخ 

يف املـُدرجة وصاعداً، ال تطرح أي صادرات للمواد  2سابعاً من املادة  6املشار إليه يف الفقرة 
 املرفق واو لغري األطراف عند حساب مستوى االستهالك للطرف املصدر؛
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يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم، واملشار املـُدرجة وحلساب املستويات احملسوبة من املواد  (د )
، يؤخذ يف االعتبار نصيب كل مادة من 1رابعًا من املادة  1ياء ويف الفقرة  6إليها يف املادة 

 اإلبالغ عنها يف الفرتة املرجعية بالنسبة لكل طرف. املواد اليت مت

يف املـُدرجة حيدد كل طرف مستوياته احملسوبة، مبكافئ ثاين أكسيد الكربون، من املواد  - 0
اجملموعة الثانية من املرفق واو، والناجتة عن غري قصد أومن قبيل الصدفة من كل خط إنتاج ينتج املواد 

يف املرفق واو عن طريق ضرب القيم الناجتة املـُدرجة وىل من املرفق جيم، أو املواد يف اجملموعة األاملـُدرجة 
يف القدرة على إحداث االحرتار العاملي احملددة يف اجملموعة الثانية من املرفق واو، مبا يف ذلك الكميات 

ات اليت ُدمرت، أو املنبعثة نتيجة التسرب من املعدات والعمليات وأجهزة التدمري، ولكن باستثناء الكمي
 ‘‘استعيدت الستخدامها أو ختزينها.

 التجارة مع غري األطراف مراقبة: 9املادة  -واو 
 من الربوتوكول: 9سادساً من املادة  1تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

املـُدرجة وخالل عام من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، يقوم كل طرف حبظر استرياد املواد  -سابعًا  1’’
 ‘‘يف املرفق واو من أي دولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول.

 من الربوتوكول: 9سادساً من املادة  3وُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 
وخالل عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، حيظر كل طرف تصدير املواد املـُدرجة  -سابعاً  3’’

 ‘‘يست طرفاً يف هذا الربوتوكول.يف املرفق واو إىل أي دولة ل
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة:  9من املادة  5ويف الفقرة 

 ‘‘ألف وباء وجيم وهاء’’
 بعبارة: 

 ‘‘ألف وباء وجيم وهاء أو املواد املـُدرجة يف املرفق واو’’
 من الربوتوكول، ُيستعاض عن عبارة:  9من املادة  7و 5ويف الفقرتني 

 ‘‘م وهاءألف وباء وجي’’
 بعبارة: 

 ‘‘ألف وباء وجيم وهاء أو املواد املـُدرجة يف املرفق واو’’
 من الربوتوكول، ُيضاف بعد عبارة:  9من املادة  7يف الفقرة 

 ‘‘ تدمري املواد اخلاضعة للرقابة’’
 بعبارة: 

 ‘‘أو املواد املـُدرجة يف املرفق واو’’
 ُيستعاض عن عبارة:من الربوتوكول،  9من املادة  8ويف الفقرة 

 ‘‘ طاء 3ألف إىل  3املواد ’’
 بعبارة:

 ‘‘ ياء 3ألف إىل  3املواد ’’
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 من الربوتوكول، بعد عبارة:  9من املادة  4ويف الفقرة 
 ‘‘ مادة خاضعة للرقابة’’

 تضاف عبارة:
 ‘‘ أو مادة ُمدرجة يف املرفق واو’’

 وُيستعاض عن عبارة:
 ‘‘تدابري الرقابة’’

 بعبارة:
 ‘‘التدابري’’

 باء: الرتخيص  9املادة  -زاي 
 باء من الربوتوكول:  9من املادة  3ُتضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

أو يف غضون ثالثة أشهر  3114كانون الثاين/يناير   1يقوم كل طرف، يف موعد غايته  -مكرر  3’’
م لرتخيص استرياد وتصدير املواد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة عليه، أيهما أبعد، بوضع وتنفيذ نظا

عاد تدويرها واملستصلحة املـُدرجة يف املرفق واو. وجيوز ألى طرف عامل مبوجب 
ُ
اجلديدة، واملستعملة وامل

كانون الثاين/يناير   1يُقرر أنه ال يستطيع إنشاء وتطبيق هذا النظام بتاريخ  5من املادة  1الفقرة 
 .‘‘3131ىت األول من كانون الثاين/يناير أن يؤجل اختاذ تلك اإلجراءات ح 3114

  : الوضع اخلاص بالبلدان النامية5املادة  -حاء 
 من الربوتوكول، ُيستعاض عن عبارة:  5من املادة  9يف الفقرة 

 ‘‘ تدابري الرقابة’’
 بكلمة:

 ‘‘االلتزامات’’
 وُيستعاض عن عبارة:

 ‘‘طاء 3ألف إىل  3املواد ’’
 بعبارة: 

 ‘‘ياء 3ىل ألف إ 3املواد ’’
 وُتضاف بعد عبارة:

 ‘‘املواد اخلاضعة للرقابة’’
 عبارة:

 ‘‘يف املرفق ألف إىل هاء أو املواد املـُدرجة يف املرفق واو’’
 طاء، ُيستعاض عن كلمة: 3من الربوتوكول، بعد عبارة مادة  5من املادة  5يف الفقرة 
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 ‘‘و’’
 بكلمة: 

 ‘‘مع’’
 وبعد عبارة: 

 ‘‘هذه املادةمكرر من  1الفقرة ’’
 ُتضاف:

 ‘‘رابعاً  8أو مع االلتزامات الواردة يف الفقرة ’’
 من الربوتوكول، ُيستعاض عن عبارة:  5من املادة  5يف الفقرة 

 ‘‘أي أو مجيع االلتزامات’’
 بكلمة: 

 ‘‘االلتزامات’’
 وُيستعاض عن عبارة: 

 ‘‘ طاء، أو أي أو كل 3هاء واملادة  3ألف إىل  3املواد ’’
 :بعبارة

 ‘‘ ياء، 3طاء، واملادة  3هاء، واملادة  3ألف إىل  3املواد ’’
 مث ُيضاف بعد عبارة: 

 ‘‘مكرر من هذه املادة 1الفقرة ’’
 العبارة التالية: 

 ‘‘رابعاً  8أو االلتزامات الواردة يف الفقرة ’’
 من الربوتوكول:  5ثالثاً من املادة  8وتضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

ثالثاً  8ياء، ودون املساس بااللتزامات اليت ترتبها الفقرة  3على سبيل االستثناء من املادة  - رابعاً  8’’
من هذه املادة، وبشرط االلتزام بأي تعديل  1واو، يضمن كل طرف عامل مبوجب الفقرة  3أو املادة 

 (: 4) 3يتم مبوجب املادة 
 13، ويف كل فرتة 3114انون الثاين/يناير ك  1عشر شهرًا اليت تبدأ يف  االثينبالنسبة لفرتة  )أ(

تتجاوز مستويات استهالكه اجملمعة احملسوبة من املواد املـُدرجة يف املرفق  شهرًا بعد ذلك، أال
واو، ومن املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق جيم، حمسوبة مبكافئ ثاين أكسيد الكربون، سنوياً، 

إىل  3115وبة من هذه املواد أثناء الفرتة من املتوسط السنوي ملستويات استهالكه احملس
 ؛3131. وتتفق األطراف على خطوات التخفيض اإلضافية ومواعيدها حبلول 3115
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 13، ويف كل فرتة 3114كانون الثاين/يناير   1عشر شهرًا اليت تبدأ من  االثينبالنسبة لفرتة  )ب(
اد املـُدرجة يف املرفق واو، حمسوباً شهرًا بعد ذلك، أال يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب من املو 

مبكافئ ثاين أكسيد الكربون سنوياً، املتوسط السنوي ملستوى إنتاجه احملسوب من املواد 
باملائة من املتوسط  71زائدًا نسبة  3113إىل  3114املـُدرجة يف املرفق واو أثناء الفرتة من 

للرقابة املـُدرجة يف املرفق جيم،  السنوي للمستويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة
اجملموعة األوىل أثناء هذه الفرتة املرجعية. وتتفق األطراف على خطوات التخفيض اإلضافية 

 ؛3131وتوقيتها حبلول 
 13، ويف كل فرتة 3191كانون الثاين/يناير   1عشر شهراً اليت تبدأ من  االثينوبالنسبة لفرتة  )ج(

املستوى احملسوب من إنتاج املواد املـُدرجة يف املرفق واو، حمسوباً يتجاوز  شهرًا بعد ذلك، أال
باملائة من املتوسط السنوي للمستوى احملسوب إلنتاجه  15مبكافئ ثاين أكسيد الكربون، 

باملائة  71، زائدًا إىل نسبة 3113إىل  3114من املواد املـُدرجة يف املرفق واو أثناء الفرتة 
تويات احملسوبة إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة املـُدرجة يف املرفق من املتوسط السنوي للمس

 ‘‘. جيم، اجملموعة األوىل أثناء هذه الفرتة املرجعية
 : تقييم واستعراض تدابري الرقابة5املادة  -طاء 

 من الربوتوكول، ُيستعاض عن عبارة: 5يف املادة 
 ‘‘تدابري الرقابة’’

 يف كل مرة ترد فيها، حىت يف العنوان بكلمة: 
 ‘‘تدابري’’

 وُيستعاض عن عبارة: 
 ‘‘طاء 3ألف إىل  3واملواد  3املادة ’’

 بعبارة:
 ‘‘ ياء 3ألف إىل  3واملواد  3املادة ’’

 : إبالغ البيانات 7املادة  -ياء 
 من الربوتوكول:  7من املادة  3حتل الفقرة التالية حمل الفقرة 

 قدم كل طرف إىل األمانة بيانات إحصائية عن إنتاجه، ووارداته وصادراته من كل مني - 3’’
املواد اخلاضعة للرقابة املـُدرجة يف املرفق باء واجملموعة األوىل واجملموعة الثانية من املرفق  -

 ؛ 1484جيم عن عام 
 ؛1441املواد اخلاضعة للرقابة املـُدرجة يف املرفق هاء عن العام  -
 3115، وللسنتني 3113حىت  3114ملـُدرجة يف املرفق واو للسنوات املواد ا -

 ؛5من املادة  1وذلك يف حالة األطراف العاملة مبوجب الفقرة  3115و
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أو أفضل التقديرات املمكنة هلذه البيانات إذا مل تتوافر البيانات الفعلية، وذلك يف موعد أقصاه ثالثة 
يف الربوتوكول، واملتعلقة باملواد املـُدرجة يف املرفقات باء، وجيم، أشهر بعد تاريخ دخول األحكام الواردة 

 ‘‘وهاء، وواو على التوايل حيز السريان بالنسبة لذلك الطرف.
 من الربوتوكول، وبعد أول استخدام لعبارة: 7من املادة  2يف الفقرة 

 ‘‘املرفقات ألف وباء وجيم وهاء’’
 ُيضاف ما يلي:

 ‘‘ ة يف املرفق واو،، ومن املواد املـُدرج’’
 وبالنسبة لالستخدام الثاين لعبارة:

 ‘‘املرفقات ألف وباء وجيم وهاء’’
 ُيستعاض عنها باآليت: 

 ‘‘باملرفقات ألف، وباء، وجيم، وهاء، وواو’’
 من الربوتوكول، وبعد عبارة:  7مكرر من املادة  2يف الفقرة 

 ‘‘ اجملموعة األوىل من املرفق جيم’’
 ُتضاف العبارة التالية: 

 ‘‘ واملواد املـُدرجة يف املرفق واو’’
 وبعد عبارة: 

 ‘‘الـُمعاد تدويرها’’
 ُتضاف عبارة: 

 ‘‘أو املستصلحة’’
 من الربوتوكول:  7مكرر من املادة  2يتم إدخال الفقرة التالية بعد الفقرة 

بشأن املواد املـُدرجة يف املرفق واو، على كل طرف أن يقدم إىل األمانة بيانات إحصائية  -ثالثًا  2’’
اجملموعة الثانية الناجتة مباشرة أو بصورة غري مباشرة، عن غري قصد أو عرضيًا من خطوط اإلنتاج اليت 

من املادة  2ُتصنع مواد املرفق جيم، مواد اجملموعة األوىل أو املواد املـُدرجة يف املرفق واو، طبقًا للفقرة 
ضل ألي بيانات جُممعة ذات صلة، وكذلك بشأن مقدار املواد املـُدرجة يف ، مع االستخدام األف2

 ‘‘املرفق واو، اجملموعة الثانية اليت يتم احتجازها وتدمريها بواسطة تكنولوجيات ُمعتمدة من األطراف.
 من الربوتوكول، ُيستعاض عن عبارة:  7من املادة  9يف الفقرة 

 ‘‘ مكرر 2، و2، و3، و1الفقرات ’’
 مبا يلي: 

 ‘‘ ثالثاً  2إىل  1الفقرات من ’’
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 وبعد عبارة:
 ‘‘البيانات اإلحصائية عن’’

 ُيضاف ما يلي: 
 ‘‘اإلنتاج،’’

 : البحث والتطوير والوعي اجلماهريي وتبادل املعلومات 4املادة  -كاف 
 من الربوتوكول، وبعد عبارة:  4من املادة  1يف الفقرة 

 ‘‘املواد اخلاضعة للرقابة’’
 ُتضاف يف كل مرة يرد فيها ذلك عبارة: 

 ‘‘أو املواد املـُدرجة يف املرفق واو’’
 من الربوتوكول، وبعد عبارة:  4من املادة  1ويف الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة 

 ‘‘الرقابة ذات الصلة’’
 ُتضاف عبارة: 

 ‘‘ والتخفيض’’
  من الربوتوكول، ُيستعاض عن عبارة: 4من املادة  3يف الفقرة 

 ‘‘ املواد اخلاضعة للرقابة واملواد األخرى املستنفدة لطبقة األوزون’’
 بالعبارة التالية: 

املواد اخلاضعة للرقابة، واملواد األخرى املستنفدة لطبقة األوزون واملواد اليت ُتستخدم لتحل حمل تلك ’’
 ‘‘ املواد، وخباصة تلك املواد املـُدرجة يف املرفق واو

 اآللية املالية  :11املادة  -الم 
 من الربوتوكول، ُيستعاض عن عبارة:  11من املادة  1يف الفقرة 

حاء يتم البت فيها  3واو إىل  3طاء وأي تدابري رقابة يف املواد  3هاء واملادة  3ألف إىل  3املواد ’’
 ‘‘من الربوتوكول 5مكرر من املادة  1مبوجب الفقرة 

 بالعبارة التالية: 
حاء يتم البت  3واو إىل  3طاء، أي تدابري رقابة يف املواد  3هاء واملادة  3إىل  ألف 3املواد من ’’

 8ياء ويف الفقرة  3من الربوتوكول أو بالتدابري الواردة باملادة  5مكرر من املادة  1فيها مبوجب الفقرة 
 ‘‘ 5رابعاً من املادة 

 بعد عبارة: 
 ‘‘تدابري الرقابة يف الربوتوكول’’
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 ُتضاف عبارة:
 ‘‘5رابعاً من املادة  8ياء ويف الفقرة  3وااللتزامات الواردة يف املادة ’’

 : األطراف اليت تنضم بعد بدء النفاذ17املادة  -ميم 
 من الربوتوكول، ُيستعاض عن عبارة:  17يف املادة 

 ‘‘ طاء 3ألف إىل  3املواد ’’
 بالعبارة: 

 ‘‘ ياء 3ألف إىل  3املواد ’’
 املرفقات -نون 

 املرفق جيم: املواد اخلاضعة للرقابة- 1
 حيل اجلدول التايل حمل اجلدول اخلاص باجملموعة األوىل يف املرفق جيم من الربوتوكول

عدد  املادة اجملموعة
على إحداث االحرتار  القدرة (*قدرات استنفاد األوزون األيسومرات

 ***سنة( 111العاملي )
     اجملموعة األوىل

CHFCl2 (HCFC-21)** 1 1019 151 
CHF2Cl (HCFC-22)** 1 10155 1811 
CH2FCl (HCFC-31) 1 1013  
C2HFCl4 (HCFC-121) 3 1011 - 1019  
C2HF2Cl3 (HCFC-122) 2 1013 - 1018  
C2HF3Cl2 (HCFC-123) 2 1013 - 1015 77 
CHCl2CF3 (HCFC-123)** - 1013  
C2HF4Cl (HCFC-124) 3 1013 - 1019 514 

CHFClCF3 (HCFC-124)** - 10133  
C2H2FCl3 (HCFC-131) 2 10117 - 1015  
C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 9 10118 - 1015  
C2H2F3Cl (HCFC-133) 2 1013 - 1015  

C2H3FCl2 (HCFC-141) 2 10115 - 1017  
CH3CFCl2 (HCFC-141b)** - 1011 735 
C2H3F2Cl (HCFC-142) 2 10118 - 1017  
CH3CF2Cl (HCFC-142b)** - 10155 3211 
C2H4FCl (HCFC-151) 3 10112 - 10115  
C3HFCl6 (HCFC-221) 5 10115 - 1017  
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عدد  املادة اجملموعة
على إحداث االحرتار  القدرة (*قدرات استنفاد األوزون األيسومرات

 ***سنة( 111العاملي )
C3HF2Cl5 (HCFC-222) 4 1011 - 1014  
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 13 1011 - 1018  
C3HF4Cl3 (HCFC-224) 13 1011 - 1014  
C3HF5Cl2 (HCFC-225) 4 1013 - 1017  

CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 10135 133 
CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** - 10122 545 

C3HF6Cl (HCFC-226) 5 1013 - 1011  
C3H2FCl5 (HCFC-231) 4 1015 - 1014  
C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 15 10118 - 1011  
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 10117 - 1032  
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 15 1011 - 1038  
C3H2F5Cl (HCFC-235) 4 1012 - 1053  
C3H3FCl4 (HCFC-241) 13 10119 - 1014  
C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 10115 - 1012  
C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 10117 - 1013  
C3H3F4Cl (HCFC-244) 13 10114 - 1019  
C3H4FCl3 (HCFC-251) 13 10111 - 1011  

C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 15 10115 - 1019  

C3H4F3Cl (HCFC-253) 13 10112 - 1012  
C3H5FCl2 (HCFC-261) 4 10113 - 1013  
C3H5F2Cl (HCFC-262) 4 10113 - 1013  
C3H6FCl (HCFC-271) 5 10111 - 1012  

وعند اإلشارة إىل مدى قدرات استنفاد األوزون، ُتستخدم أعلى قيمة يف ذلك املدى لتحقيق أغراض    *
هذا الربوتوكول، وترد قدرات استنفاد األوزون كقيمة واحدة حيث مت حتديدها بناء على احلسابات القائمة 

قديرات، وتصبح أقل على قياسات املختربات. أما القدرات الواردة باعتبارها مدى، فهي قائمة على ت
موثوقية، ويتعلق املدى مبجموعة ايسومورية. والقيمة العليا هي تقدير القدرة على استنفاد األوزون لاليسومور 
ذي أعلى قدرة الستنفاد األوزون، والقيمة األقل هي تقدير قدرة استنفاد األوزون لأليسومور ذي القدرة 

 األقل يف استنفاد األوزون. 

املواد الصاحلة جتاريًا على أن تدرج يف مقابلها قيم القدرة على استنفاد األوزون كيما  حتدد أكثر   **
 تستخدم ألغراض هذا الربوتوكول.

 مت اإلشارة للقدرة على إحداث االحرتار العاملي، حيث تنطبق القيمة االفرتاضية صفر.   ***
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 واو املرفق - 6
 هاء: ُيضاف املرفق التايل إىل الربوتوكول بعد املرفق 

 املرفق واو: املواد األخرى

 المادة المجموعة
قدرات إحداث االحترار العالمي 

 عام( 011)

   اجملموعة األوىل
CH2F2 HFC-32 575 
CH3F HFC-41 43 

CHF2CF3 HFC-125 2511 
CHF2CHF2 HFC-134 111 1 
CH2FCF3 HFC-134a 921 1 

CH2FCHF2 HFC-143 252 
CH3CF3 HFC-143a 9971 

CH2FCH2F HFC-152 52 
CH3CHF2 HFC-152a 139 
CH3CH2F HFC-161 13 

CF3CHFCF3 HFC-227ea 331 2 
CH2FCF2CF3 HFC-236cb 291 1 
CHF2CHFCF3 HFC-236ea 271 1 
CF3CH2CF3 HFC-236fa 811 4 

CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 542 
CHF2CH2CF3 HFC-245fa 121 1 

CF3CH2CF2CH3 HFC-365 mfc 749 
CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10 mee 591 1 

   اجملموعة الثانية
CHF3 HFC-23 811 19 

 0111المادة الثانية: العالقة بتعديل عام 
ال جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تودع أي صك للتصديق أو القبول أو املوافقة أو 

قامت من قبل أو أن تقوم يف ذات الوقت بإيداع مثل ذلك الصك االنضمام هلذا التعديل ما مل تكن قد 
 .5222كانون األول/ديسمرب   0للتعديل الذي مت اعتماده يف االجتماع احلادي عشر لألطراف يف بيجني، يف 
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 المادة الثالثة: العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها
قصد من هذا التعديل أن يفضي إىل استثناء مركبات الكربون اهليدروفلورية من نطاق االلتزامات الواردة يف ال ي

من بروتوكول   51و 9و 1و 6من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف املواد  56و 2املادتني 
وحيث ‘‘ حلراري غري اخلاضعة لربوتوكول مونرتيال.غازات االحتباس ا’’كيوتو التابع لالتفاقية، اليت تنطبق على 

أن هذا التعديل ال يتنبأ بتخلص تدرجيي كامل من االستخدامات املسببة لالنبعاثات ملركبات الكربون 
اهليدروفلورية ومثلما يفعل بروتوكول مونرتيال بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة، وعلى كل طرف يف هذا التعديل أن 

يق األحكام احملددة أعاله من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو، يستمر يف تطب
 على مركبات الكربون اهليدروفلورية وذلك ما بقيت تلك األحكام نافذة بالنسبة إىل هذا الطرف.

 المادة الرابعة: بدء النفاذ
، شريطة أن 6159كانون الثاين/يناير   5هذا التعديل يف ، يبدأ نفاذ 6باستثناء ما أشري إليه يف الفقرة  - 5

يتم إيداع عشرين صكاً على األقل من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة على التعديل من جانب الدول أو 
املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون. 

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

كانون الثاين/يناير   5الواردة يف املادة األوىل من هذا التعديل يف  2يبدأ نفاذ التغيريات الواردة يف املادة  - 6
إيداع سبعني صكًا على األقل من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة على التعديل ، شريطة أن يتم 6152

من قبل الدول أو املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي األطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة 
التعديل يف اليوم التسعني  لطبقة األوزون. ويف حالة عدم استيفاء هذا الشرط يف ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا

 التايل للتاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.
، فإن أي صك من هذا القبيل تودعه منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي 6و 5وألغراض الفقرتني  - 0
 حيسب إضافة للصكوك اليت تودعها الدول األعضاء يف هذه املنظمة. ال
، يبدأ نفاذ التعديل على أي 6و 5على النحو املنصوص عليه يف الفقرتني وبعد بدء نفاذ هذا التعديل،  - 2

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


