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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 
باالو، وجزر سليمان، وجزر مارشال، وساموا، والفلبين، وكيريباس، وموريشيوس، وواليات 

 ميكرونيزيا الموحدة
 مذكرة من األمانة

 اً مقرتحاألمانة  تعمممن اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون،  9من املادة  2حكام الفقرة عماًل بأ - 0
 ةلوريالكربون اهليدروف اتركبمبما يتعلق في ،وزونألابشأن املواد املستنفدة لطبقة  تعديل بروتوكول مونرتياللمشرتكاً 

(HFCs) ،باالو، وجزر سليمان، وجزر مارشال، وساموا، والفلبني، وكرييباس، وموريشيوس، وواليات ه تقدم
 .ويعمم املقرتح بالصيغة اليت ورد هبا إىل األمانة دون حترير رمسياملرفق(. نظر )ا ميكرونيزيا املوحدة

، UNEP/OzL.Pro.27/8يف الوثيقة  الواردلألطراف مقرتح التعديل  والعشروناالجتماع السابع  وناقش - 2
إىل جانب ثالثة مقرتحات أخرى لتعديل الربوتوكول فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية قدمتها كندا 

واالحتاد ، (UNEP/OzL.Pro.27/6)، واهلند (UNEP/OzL.Pro.27/5)واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية 
واصل النظر يف تأن ي 22/0، وقرر االجتماع يف مقرره (UNEP/OzL.Pro.27/7) األورويب والدول األعضاء فيه

لفريق العامل املفتوح العضوية املقرر عقدها يف عام ولألطراف ل الالحقة جتماعاتاالمقرتحات التعديل يف 
2102.  
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 المرفق

بإجراء تخفيض تدريجي في مركبات الكربون  (1)التعديل المقترح من الدول الجزرية
 الهيدروفلورية بموجب بروتوكول مونتريال

 مقدمة
من املتوقع أن يشهد إنتاج واستهالك وانبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية، وهي من غازات االحتباس 

 إحدا  االحرتار، ومواً احلراري اليت تزيد قدراهتا مبئات بل آالف املرات على قدرات ثاين أكسيد الكربون يف
إىل إبطاء تنامي مركبات  لسريعًا يف غضون العقود العديدة القادمة. وسيؤدي هذا التعديل على بروتوكول مونرتيا

الكربون اهليدروفلورية من خالل ختفيض إنتاجها واستهالكها بشكل تدرجيي. كما سيؤدي هذا التعديل إىل احلد 
 كمنتج ثانوي.  22-روفلوريمن انبعاثات مركب الكربون اهليد

 ح التعديلر  ت   ق  مالعناصر الرئيسية ل
 5املادة  غري العاملة مبوجبألطراف ل ملركبات الكربون اهليدروفلورية خطوط أساس متباينة ينشئ 

 :5املادة  العاملة مبوجبألطراف ول
احملسوبة مستويات استهالكها : متوسط 5المادة  غير العاملة بموجبألطراف ل األساس خط -

الواردة باملرفق واو، املواد اخلاضعة للرقابة  [ من2102، و2102، و2100يف األعوام ]
الواردة باملرفق جيم، لمواد اخلاضعة للرقابة األوىل، زائداً عشرة يف املائة من خط األساس لاجملموعة 
 .األوىل اجملموعة

ات استهالكها احملسوبة من مستوي: متوسط 5المادة  العاملة بموجبألطراف ل األساس خط -
 ،2102و ،2105] األعوام يفاألوىل، اجملموعة الواردة باملرفق واو، املواد اخلاضعة للرقابة 

الواردة باملرفق لمواد اخلاضعة للرقابة لئة من خط األساس امخسة وستني يف امل زائداً [ 2102و
 .األوىلاجملموعة جيم، 

 املادة العاملة بألطراف ل رجيي من مركبات الكربون اهليدروفلوريةالتدتخلص للمتباينة زمنية  ينشئ جداول
 :5املادة العاملة بألطراف او  2

 5المادة  العاملة بموجبألطراف ا 5المادة  غير العاملة بموجبألطراف ا
من مركبات الكربون اهليدروفلورية يف  يف املائة 011
خط من  يف املائة 01+ 2102-2100الفرتة 

 ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةاألساس 

من مركبات الكربون اهليدروفلورية يف  يف املائة 011
خط من  يف املائة 25+ 2102-2105الفرتة 

 األساس ملركبات اهليدروكلورية فلورية
 يف املائة 55 2121 يف املائة 55 2102
 يف املائة 25 2125 يف املائة 25 2120
 يف املائة 15 2121 يف املائة 15 2125
 يف املائة 25 2125 يف املائة 25 2129
 يف املائة 01 2111 يف املائة 01 2122

                                                           
 .املوحدة( -(  الدول اجلزرية هي باالو، وجزر سليمان، وجزر مارشال، وساموا، والفلبني، وكرييباس، وموريشيوس، وميكرونيزيا )واليات 1)
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  مبوجب املادة  ةلألطراف العاملالتدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية تخلص لليتزامن اجلدول الزمين
مركبات الكربون اهليدروكلورية  مناملَعجَّل  التدرجيي التخلص مبوجبمع خطوات التخفيض املتبقية  5

من خالل اتباع  اتوكفاء اتعلى تآزر  حصوللل - 2121و، 2125و، 2121فلورية يف األعوام 
 .مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةمن التدرجيي خطة إدارة التخلص عملية هنج منسق يف إطار 

 التدرجيي من مركبات الكربون ص تخلالتنفيذ  اليت تبدأ 5املادة  العاملة مبوجبألطراف وستظل ا
للحصول  ،من الربوتوكول 01مبوجب املادة  ة،جلدول الزمين مؤهلاحملدد يف اوقت ال قبل اهليدروفلورية
 ا.اليت تقوم هب تنفيذلعمليات العلى متويل 

  اخنفاضو الطاقة يف  ذات الكفاءةتكنولوجيات ال شجيعتعزيز لتعلى املزيد من الالية امللية اآل ستحصلو 
هذه التكنولوجيات،  فهملتغلب على العوائق اليت حتول دون لو  ،االحرتار العاملي القدرات على إحدا 

واملشاريع اإلرشادية واملشاريع  ،املعدات يف قطاع اخلدماتبدعم العلى سبيل املثال تدريب الفنيني و 
العينية، وإعادة النظر يف معايري التكنولوجيات غري ذات امكانية االحرتار العاملي املنخفضة و ذات الرائدة 

 .املتقادمة السالمة والتشريعات
 االتساق مع االتفاقيات واالتفاقات المتعددة األطراف ذات الصلة

يتسق هذا التعديل مع مبادئ وأهداف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال ليس هذا فحسب، بل يتسق أيضًا مع 
طارية بشأن تغري املنا،، مبا يف ذلك هدفها النهائي ومبدأ االتفاقية مبادئ وأهداف اتفاقية األمم املتحدة اإل

  املتمثل يف املسؤوليات املشرتكة وإن كانت متفاوتة والقدرات اخلاصة بكل منها:
  ،سيكون هذا التعديل، من خالل تقليل كمية مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت يتم إنتاجها واستهالكها

، كما هو منصوص عليه يف املادة تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرير املنا،المكماًل للهدف النهائي 
 الغالف اجلوي عند مستوى نمنع منها، وذلك لتحقيق استقرار تركيزات غازات االحتباس احلراري يف 2

 على نظام املنا،. من صنع اإلنسانالتدخالت اخلطرية اليت 

  ستقوم البلدان املتقدمة األطراف بدور القيادة يف االجراءات اليت تتخذ مبوجب هذا التعديل، مث تعقبها
اتفاقية األمم من  0-2البلدان النامية األطراف يف وقت الحق بإختاذ إجراءات مماثلة تتسق مع املادة 

 .املتحدة اإلطارية بشأن تغرير املنا،

 من خالل املسامهات املالية يف الصندوق املتعدد األطراف، الوسائل ستقدم البلدان املتقدمة األطراف ،
لإلجراءات اليت ستتخذها البلدان النامية ‘‘ التكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها’’الالزمة لتنفيذ 

 .بشأن تغرير املنا، من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 2-1األطراف، وفقاً للمادة 
 مية مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت يتم إنتاجها واستهالكها، سيكون هذا التعديل وعن طريق تقليل ك

مكماًل أيضًا لربوتوكول كيوتو، وألي نظام مستقبلي ملراقبة االنبعاثات. بيد أن هذا التعديل، وفقًا للفرع 
وكول كيوتو، كما أنه لن ثالثًا منه، لن يكون له تأثري على وضع مركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب بروت

يؤثر على فرص األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب تلك املعاهدة بتقليل انبعاثات 
 مركبات الكربون اهليدروفلورية.
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 للخفض التدريجي لمركباتالدول الجزرية نص التعديل المقترح من 
 الكربون الهيدروفلورية بموجب بروتوكول مونتريال 

 الفرع األول: التعديل
 4، الفقرة 1المادة 

 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 0من املادة  1يف الفقرة 
 “املرفق جيم أو املرفق هاء”
 بعبارة:

 “املرفق جيم أو املرفق هاء أو املرفق واو”
 11و 9، الفقرتان 1المادة 

 الربوتوكول:من  0من املادة  5تضاف الفقرتان التاليتان بعد الفقرة 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ‘‘ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنا،’’تعين  - 9

 . 0992أيار/مايو  9بشأن تغرير املنا،، اليت اعتمدت يف 
بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرير املنا،، “ بروتوكول كيوتو”يعين  - 01
 .0992كانون األول/ديسمرب   00اعُتمد يف  الذي

 5، الفقرة 2المادة 
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 2من املادة  5يف الفقرة 
 “حاء 2املادة ”
 بعبارة:

 “ياء 2حاء و 2املادتني ”
 11)أ( و 8، الفقرتان 2المادة 

 عبارة:من الربوتوكول، يستعاض عن  2من املادة  00)أ( والفقرة  5يف الفقرة 
 “طاء 2ألف إىل  2املواد ”
 بعبارة:

 “ياء 2ألف إىل  2املواد ”
 9، الفقرة 2المادة 

 9إىل هناية الفقرة الفرعية  من الربوتوكول 2من املادة ‘ 0’)أ(  9هناية الفقرة الفرعية من ‘‘ و’’احلرف ينقل 
 ‘.2’)أ( 
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 من الربوتوكول: 2من املادة ‘ 2’)أ(  9تضاف الفقرة الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية و 
ما إذا كان ينبغي إجراء تعديالت على قدرات االحرتار العاملي املنصوص عليها يف املرفقني ‘ 2”’

 ‘‘واو، وإذا كان األمر كذلك، ما هي هذه التعديالت؛ جيم و
 ياء 2المادة 

 :)ط( من الربوتوكول 2تضاف املادة التالية بعد املادة 
 مرّكبات الكربون الهيدروفلوريةياء:  2المادة ’’
كانون   0عشر شهرًا اليت تبدأ يف  االثينعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة  - 0

[، ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أن املستوى احملسوب الستهالكه 2102الثاين/يناير ]
ومثانني[ يف املائة سنويًا من  من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو لن يزيد عن ]مخسة

[ من املواد 2102و 2102و 2100متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام ]
اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو، اجملموعة األوىل، زائدًا عشره يف املائة من خط األساس 

. وعلى كل طرف يُنتجج مادة واحدة للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق جيم، اجملموعة األوىل
أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة الزمنية، أالر يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه 

سنويًا من متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف ]مخسة ومثانني[ يف املائة من هذه املواد عن 
ضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو، اجملموعة [ من املواد اخلا2102و 2102و 2100األعوام ]

األوىل، زائدًا عشرة يف املائة من خط األساس للمواد اخلاضعة للرقابة املدَرجة يف املرفق جيم، 
اجملموعة األوىل. غري أنه، من أجل سدر االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب 

ز مستوى إنتاجها احملسوب ذلك احلد بنسبة تصل إىل عشرة ، جيوز أن يتجاو 5من املادة  0الفقرة 
[ من املواد 2102و 2102و 2100يف املائة من متوسط إنتاجها احملسوب يف األعوام ]

اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق واو زائداً عشرة يف املائة من خط األساس للمواد 
 ق جيم، اجملموعة األوىل.اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرف

كانون   0عشر شهرًا اليت تبدأ يف  االثينوعلى كل طرف أن يضمن أنه، بالنسبة لفرتة  - 2
[، ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أالر يزيد املستوى احملسوب 2120الثاين/يناير ]

]مخسة وستني[ يف املائة من الستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن 
[ من املواد 2102و 2102و 2100متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام ]

للمواد خط األساس اخلاضعة للرقابة املدرجة باملرفق واو، اجملموعة األوىل، زائدًا عشرة يف املائة من 
لى كل طرف يُنتجج مادة واحدة أو أكثر اخلاضعة للرقابة املدَرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق جيم. وع

من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة، أالر يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه السنوي من 
هذه املواد عن ]مخسة وستني[ يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام 

ملدرجة يف املرفق واو، اجملموعة األوىل، [ من املواد اخلاضعة للرقابة ا2102و 2102و 2100]
باملرفق  األوىلللمواد اخلاضعة للرقابة املدَرجة يف اجملموعة خط األساس زائدًا عشرة يف املائة من 

من  0جيم. غري أنه من أجل سدر االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
احملسوب ذلك احلدر بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من  ، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه5املادة 

[ من املواد اخلاضعة 2102و 2102و 2100متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه يف األعوام ]
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للرقابة املدَرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق واو زائدًا عشرة يف املائة من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة 
 املرفق جيم.يف اجملموعة األوىل ب

كانون   0عشر شهرًا اليت تبدأ يف  االثينعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة  - 2
يزيد املستوى احملسوب  [، ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أالر 2125الثاين/يناير ]

ني[ يف املائة أربعالستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن ]مخسة و 
[ من املواد 2102و 2102و 2100من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام ]

خط األساس األوىل، زائدًا عشرة يف املائة من اجملموعة اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو، 
يُنتجج مادة واحدة أو للمواد اخلاضعة للرقابة املدَرجة يف اجملموعة طاء باملرفق جيم. وعلى كل طرف 

أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة، أالر يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه السنوي 
من هذه املواد عن ]مخسة وأربعني[ يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام 

، زائدًا عشرة يف موعة األوىلاجمل[ من املواد املدرجة يف املرفق واو، 2102و 2102و 2100]
للمواد اخلاضعة للرقابة املدَرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق جيم. غري أنه، من خط األساس املائة من 

، جيوز أن 5من املادة  0أجل سدر االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط املستويات  يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلد بنسبة

[ من املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل 2102و 2102و 2100احملسوب إلنتاجه يف األعوام ]
للمواد اخلاضعة للرقابة املدَرجة يف اجملموعة خط األساس من املرفق واو زائدًا عشرة يف املائة من 

 األوىل باملرفق جيم.

كانون   0عشر شهرًا اليت تبدأ يف  االثينيضمن، بالنسبة لفرتة  على كل طرف أن - 1
يزيد املستوى احملسوب  [، ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أالر 2129الثاين/يناير ]

الستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن ]مخسة وعشرين[ يف املائة 
خط  [ من2102و 2102و 2100سوبة الستهالكه يف األعوام ]من متوسط املستويات احمل

خط األساس للمواد املدرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق واو، زائدًا عشرة يف املائة من  األساس
للمواد اخلاضعة للرقابة املدَرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق جيم. وعلى كل طرف يُنتجج مادة واحدة 

أن يضمن، بالنسبة لنفس الفرتة، أالر يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه من  أو أكثر من هذه املواد
هذه املواد سنويًا عن ]مخسة وعشرين[ يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف 

[ من املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق واو، زائداً 2102و 2102و 2100األعوام ]
للمواد اخلاضعة للرقابة املدَرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق جيم. خط األساس عشرة يف املائة من 

 5من املادة  0غري أنه من أجل سدر االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلدر بنسبة تصل إىل عشرة يف املائة من متوسط 

[ من املواد اخلاضعة للرقابة 2102و 2102و 2100ت احملسوبة إلنتاجه يف األعوام ]املستويا
للمواد اخلاضعة للرقابة خط األساس املدَرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق واو زائداً عشرة يف املائة من 

 املدَرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق جيم.
كانون   0عشر شهرًا اليت تبدأ يف  يناالثعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة  - 5

[، ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أالر يزيد املستوى احملسوب 2122الثاين/يناير ]
الستهالكه السنوي من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو عن ]عشرة[ يف املائة من 
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[ من املواد 2102و 2102و 2100متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام ]
خط األساس اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو، اجملموعة األوىل، زائدًا عشرة يف املائة من 

للمواد اخلاضعة للرقابة املدَرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق جيم. وعلى كل طرف يُنتجج مادة واحدة 
رتة، أالر يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه أو أكثر من هذه املواد أن يضمن، بالنسبة لنفس الف

السنوي من هذه املواد عن ]عشرة[ يف املائة من متوسط املستويات احملسوبة الستهالكه يف األعوام 
[ من املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو، اجملموعة األوىل، 2102و 2102و 2100]

اخلاضعة للرقابة املدَرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق للمواد خط األساس زائدًا عشرة يف املائة من 
من  0جيم. غري أنه من أجل سدر االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

يف املائة من  01، جيوز أن يتجاوز مستوى إنتاجه احملسوب ذلك احلدر بنسبة تصل إىل 5املادة 
[ من املواد اخلاضعة 2102و 2102و 2100يف األعوام ] متوسط املستويات احملسوبة إلنتاجه

للمواد اخلاضعة خط األساس للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق واو زائداً عشرة يف املائة من 
 للرقابة املدَرجة يف اجملموعة األوىل باملرفق جيم.

كانون   0عشر شهرًا اليت تبدأ يف  االثينعلى كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفرتة  - 2
يزيد املستوى احملسوب إلنتاجه  عشر شهرًا بعد ذلك، أالر  اثين، ويف كل فرتة 2102الثاين/يناير 
كل  يفمنتجات ثانوية كاملولدة   ،املدرجة يف اجملموعة الثانية من املرفق واو اخلاضعة للرقابة من املواد

 أو باملرفق واو، املرفق جيم،باجملموعة األوىل  املدَرجة يف ةاخلاضعة للرقاب صناعة املوادخط إنتاج ل
خط اإلنتاج املصنعة يف  أو املرفق واو املرفق جيمباألوىل  اجملموعةمواد  إمجايل[ يف املائة من 1,0]

 املذكور.
اجملموعة  للمواد اخلاضعة للرقابة املدَرجة يفيتم أي تدمري  أالعلى كل طرف أن يضمن  - 2

املدرجة يف اجملموعة األوىل  اخلاضعة للرقابة نتج املوادن املرافق اليت تُ عة نامجالو  ،املرفق واوبالثانية 
 وافق عليها األطراف.تباستخدام التكنولوجيات اليت  املرفق جيم إالب

 3المادة 
 من الربوتوكول عن عبارة: 2يستعاض يف ديباجة املادة 

 “طاء 2ألف إىل  2”
 بعبارة:

 “ياء 2ألف إىل  2”
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 2ويف ديباجة املادة 

 “املرفق جيم أو املرفق هاء”
 بعبارة:

 “واواملرفق جيم أو املرفق هاء أو املرفق ”
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 :من الربوتوكول بالعبارة التالية 2من املادة ‘ 0’يستعاض عن الفاصلة املنقوطة النهائية بالفقرة الفرعية )أ( 
احملدرد يف املرفق على النحو االحرتار العاملي  ه على إحدا قدرتياء، ب 2دة ، إال ألغراض املا”

 ؛“جيم أو املرفق واو
وتنقل من الربوتوكول بفاصلة منقوطة  2يف هناية الفقرة الفرعية )ج( من املادة املوضوعة يستعاض عن النقطة 

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

املرفق واو، وذلك جبمع مجيع ة باجملموعة الثاني املدَرجة يف اخلاضعة للرقابة املوادد( انبعاثات ”)
اجملموعة  املدَرجة يف اخلاضعة للرقابة املوادن هذه املواد من املرافق اليت تنتج ع النامجة االنبعاثات
 املدَرجة يف اخلاضعة للرقابة وبالنسبة للمرافق اليت تنتج املواد واو. املرفقب املرفق جيم، أوباألوىل 

 خلاضعة للرقابةا تساوي كمية املوادسفإن االنبعاثات  أو باملرفق واو، املرفق جيم،باجملموعة األوىل 
مبا يف ذلك الكميات اليت تنبعث نتيجة  ،املرفق بنفساملولدة و املرفق واو باجملموعة الثانية  املدَرجة يف

الكميات اليت   من ذلكستثىنت معدات التدمري، ولكنو  ،العملياتمنافذ و  ،لتسرب من املعداتل
 تبيع من أجل تدمريها، أوحلت إىل خارج املوقع أو رُ  من أجل تدمريها، املوقعبزنت أو خُ  ،مرتدُ 

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

 من الربوتوكول: 1سادساً من املادة  0تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 
نفاذ هذه الفقرة، حيظر، يف غضون سنة واحدة من تاريخ بدء أن  كل طرفعلى   - سابعاً  0”

ة يف املرفق واو من أي دولة ليست طرفًا يف هذا درجاسترياد املواد اخلاضعة للرقابة امل
 “.الربوتوكول

 سابعا   2، الفقرة 4المادة 
 من الربوتوكول: 1من املادة  سادساً  2تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

ن تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، حيظر، يف غضون سنة واحدة مأن  كل طرفعلى   - سابعاً  2”
واو إىل أي دولة ليست طرفًا يف هذا تصدير املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق 

 “.الربوتوكول
 7و 6و 5، الفقرات 4المادة 

 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 1من املادة  2و 2و 5يف الفقرات 
 “املرفقات ألف وباء وجيم وهاء”
 بعبارة:

 “املرفقات ألف وباء وجيم وهاء وواو”
 من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 1من املادة  5يف الفقرة 
 “طاء 2إىل  ألف 2 املواد”
 بعبارة:
 “ياء. 2إىل  ألف 2 وادامل”
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 باء 4المادة 
 باء من الربوتوكول: 1من املادة  2تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 

، أو 2102كانون الثاين/يناير   0يتجاوز  على كل طرف أن يقوم، يف موعد ال -مكرر  2”
يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ بدء سريان هذه الفقرة عليه، أيهما يأيت متأخراً، بإنشاء وتنفيذ 
نظام لرتخيص استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو، سواء أكانت جديدة 

من  0لة أو معاد تدويرها أو مستصلحة. وجيوز ألي طرف من العاملة مبوجب الفقرة أو مستعم
نه من إنشاء وتنفيذ هذا النظام حبلول  5املادة  كانون الثاين/يناير   0يقرر أنه ليس يف وضع نمكر

ر اختاذ تلك اإلجراءات حىت 2102  “.2121كانون الثاين/يناير  0، أن يؤخِّ
 4، الفقرة 5المادة 

 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 5من املادة  1فقرة يف ال
 “طاء 2ألف إىل  2 املواد”
 بعبارة:

 “ياء 2ألف إىل  2املواد ”
 6و 5، الفقرتان 5المادة 

 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 5من املادة  2و 5يف الفقرتني 
 “طاء 2املادة ”
 بعبارة:

 “ياء 2طاء و 2املادتني ”
 .رابعا   8، الفقرة 5المادة 

 من الربوتوكول: 5من املادة  ثالثاً  5تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 
 :من هذه املادة 0 عمل مبوجب الفقرةيكل طرف ل -رابعاً  5”

 :فيما يتعلق تأخري امتثاله يف من أجل تلبية احتياجاته احمللية األساسية، ،قاحل )أ(
ملدة  ياء 2من املادة  0تدابري الرقابة املنصوص عليها يف الفقرة ب ‘0’

 ثال  سنوات؛
ملدة أربع  ياء 2من املادة  2تدابري الرقابة املنصوص عليها يف الفقرة ب ‘2’

 ؛سنوات
ملدة مخس  ياء 2من املادة  2تدابري الرقابة املنصوص عليها يف الفقرة ب ‘2’

 ؛سنوات
دة ست مل ياء 2من املادة  1تدابري الرقابة املنصوص عليها يف الفقرة ب ‘1’

 ؛سنوات، و
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ملدة سبع  ياء 2من املادة  5تدابري الرقابة املنصوص عليها يف الفقرة ب ‘5’
 .سنوات

 وفقاً  ياء 2أدخلت على تدابري الرقابة الواردة يف املادة  قدتكون بأي تعديالت  رهناً 
 (؛9) 2للمادة 
، استخدم ياء 2ستهالكه مبوجب املادة الساس األألغراض حساب خط و  )ب(

اجملموعة  الواردة يف من املواد اخلاضعة للرقابةاملستويات احملسوبة الستهالكه متوسط 
مخسة وستني يف  زائداً [ 2102و 2102و 2105] األعوام املرفق واو يفمن األوىل 
 جيم؛ق رفامل من اجملموعة األوىلب الواردة لمواد اخلاضعة للرقابةلئة من خط األساس اامل

، استخدم متوسط ياء 2نتاجه مبوجب املادة إلألغراض حساب خط األساس و  )ج(
املرفق  من اجملموعة األوىلب الواردة ملواد اخلاضعة للرقابةا سوبة إلنتاجه مناحملاملستويات 
ئة من خط امخسة وستني يف امل زائداً [ 2102و 2102و 2105] األعوام واو يف
 .جيمق رفامل من اجملموعة األوىلب الواردة لمواد اخلاضعة للرقابةلاألساس 

 6المادة 
 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 2يف املادة 
 “طاء 2ألف إىل  2املواد ”
 بعبارة:

 “ياء 2ألف إىل  2املواد من ”
 ثالثا   3و 3و 2، الفقرات 7المادة 

 ‘‘0990سنة عن ، هاءق رفامل’’بعد عبارة املوضوعة فاصلة الإزالة  ينبغي، 2من املادة  2يف الفقرة 
 .تني مكاهنانقطال وضعو 
 2يف الفقرة  ‘‘،0990 عن سنةيف املرفق هاء،  -’’ج السطر التايل بعد السطر الذي يقرأ ا در إ غيبنيو 

 من الربوتوكول: 2من املادة 
األطراف العاملة  باستثناء أن على، 2102و 2102و 2100 ألعوام، لهاء قرفامليف  -’’

 ‘‘.2105توفري هذه البيانات لعام  5من املادة  0مبوجب الفقرة 

 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 2من املادة  2و 2يف الفقرتني 
 “جيم وهاء”
 بعبارة:

 “واو جيم وهاء و”
 مكرراً: 2من الربوتوكول بعد الفقرة  2تضاف الفقرة التالية إىل املادة 

يقدِّم كل طرف إىل األمانة بيانات إحصائية عن انبعاثاته السنوية من املواد اخلاضعة  - ثالثاً  2”
)د( من الربوتوكول وعن كميات  2للرقابة املدرجة يف اجملموعة الثانية باملرفق واو وفقًا للمادة 
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باستعمال  املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة الثانية باملرفق واو اليت مت مجعها وتدمريها
 “التقنيات اليت توافق عليها األطراف.

 1، الفقرة 11المادة 
 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 01من املادة  0يف الفقرة 
 ‘‘طاء 2هاء واملادة  2ألف إىل  2املواد ’’
 بعبارة:

 “ياء 2طاء واملادة  2هاء واملادة  2ألف إىل  2املواد ”
 ن الربوتوكول، وبعد اجلملة اليت تنتهي بعبارة:م 01من املادة  0يف هناية الفقرة 
 “التكاليف اإلضافية.يبت اجتماع األطراف يف قائمة إشارية لفئات ”

 ستضاف اجلمل التالية:
أن يستفيد من التمويل املقدرم من أي  5من املادة  0وعندما خيتار طرف يعمل مبوجب الفقرة ”

طى ذلك اجلزء عن اإلضافية املتفق عليها، ال يـُغَ آلية مالية أخرى لتغطية أي جزء من تكاليفه 
وعندما خيتار طرف يعمل مبوجب  من هذا الربوتوكول. 01طريق اآللية املالية مبوجب املادة 

ياء قبل املوعد احملدد يف اجلدول املتفق عليه من  2أن نمتثل ألحكام املادة  5من املادة  0الفقرة 
من الربوتوكول  01صل على التمويل املذكور يف املادة قبل األطراف، نمكن لذلك الطرف أن حي

 “لتغطية ذلك االمتثال املبكر.
 التالية: اجلملةمن الربوتوكول،  0، الفقرة 01ضاف يف هناية املادة تُ 

اآللية املالية لتوفري التعاون املايل والتقين لألطراف العاملة  تعزيزعلى األطراف  -مكرر 0’’
من هذا الربوتوكول من أجل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتغلب  5من املادة  0مبوجب الفقرة 

 القدرات املنخفضة على إحدا  ذاتعلى العوائق اليت حتول دون استيعاب التكنولوجيات 
 .‘‘رابعاً  5، الفقرة 5واملادة  ياء 2أحكام املادة  االحرتار العاملي من أجل تنفيذ

 17المادة 
 من الربوتوكول يستعاض عن عبارة: 02يف املادة 
 “طاء 2 إىل ألف 2املواد ”
 بعبارة:

 “ياء 2ألف إىل  2املواد ”
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 المرفق جيم والمرفق واو
العاملي على مدى مائة سنة تُعدرل اجملموعة األوىل باملرفق جيم إلضافة القدرة على إحدا  االحرتار 

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

HCFC-21 050 
HCFC-22 501 0 

HCFC-123 22 
HCFC-124 219 

HCFC-141b 225 
HCFC-142b 201 2 
HCFC-225ca 022 
HCFC-225cb 595 

 بعنوان املرفق واو إىل الربوتوكول بعد املرفق هاء، ونصه كما يلي: جديديضاف مرفق 
 المواد الخاضعة للرقابة المرفق واو:

القدرة على إحداث االحترار العالمي على  المادة
 سنة 111مدى 

  المجموعة األولى
HFC-32 225 
HFC-41 92 
HFC-125 511 2 
HFC-134 011 0 
HFC-134a 121 0 
HFC-143 252 
HFC-143a 121 1 
HFC-152 52 
HFC-152a 021 
HFC-161 02 
HFC-227ea 221 2 
HFC-236cb 211 0 
HFC-236ea 221 0 
HFC-236fa 501 9 
HFC-245ca 292 
HFC-245fa 121 0 
HFC-365mfc 291 
HFC-43-10mee 211 0 
HFC-1234yf (HFO-1234yf) 1 
HFC-1234ze (HFO-1234ze) 2 
HFC-1336mzz (HFO-1336mzz) 9 

  المجموعة الثانية
HFC-23 511 01 
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 1999الفرع الثاني: العالقة بالتعديل الذي أجري عام 
جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تودع صك التصديق أو القبول أو املوافقة على هذا  ال

قبل، أو يف نفس الوقت، هذا الصك للتعديل الذي اعتمده التعديل أو االنضمام إليه، ما مل تكن قد أودعت من 
 .0999كانون األول/ديسمرب   2االجتماع احلادي عشر لألطراف يف بيجني يف 

 الفرع الثالث: العالقة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها
وضع مركربات الكربون اهليدروفلورية مبوجب بروتوكول كيوتو، كما ال ينطوي هذا التعديل على أي تأثري على 

من اتفاقية  02و 1يستثين مركربات الكربون اهليدروفلورية من نطاق االلتزامات املنصوص عليها يف املادتني  ال
اليت تنطبق  من بروتوكول كيوتو امللحق هبا 01و 2و 5و 2األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرير املنا،، ويف املواد 

وعلى كل طرف يف هذا “. لمراقَبة مبوجب بروتوكول مونرتيالاخلاضعة لغازات االحتباس احلراري غري ”على 
التعديل أن يواصل تطبيق أحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرير املنا، وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، 

هليدروفلورية طاملا ظلرت هذه األحكام سارية، على التوايل، فيما يتعلق املشار إليهما أعاله، على مركربات الكربون ا
 بالطرف املعين.

 الفرع الرابع: بدء النفاذ
كانون الثاين/يناير   0أدناه، يدخل هذا التعديل حيِّز النفاذ يف  2فيما عدا ما أشري إليه يف الفقرة  - 0

تكامل االقتصادي من األطراف يف بروتوكول ، شريطة أن تكون عشرون دولة أو منظمة إقليمية لل2102
مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، على األقل، قد أودعت وثائق تصديقها أو قبوهلا أو 
موافقتها على التعديل. وإذا مل ُيستوف هذا الشرط حبلول ذلك التاريخ، يدخل التعديل حيِّز النفاذ يف 

 الذي ُيستوىف فيه هذا الشرط.اليوم التسعني التايل للتاريخ 
من الربوتوكول حيِّز النفاذ يف  1تدخل التغيريات الواردة يف الفرع األول من هذا التعديل على املادة  - 2

، بشرط أن تكون سبعون دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي من 2102كانون الثاين/يناير  0
د املستنفدة لطبقة األوزون، على األقل، قد أودعت وثائق األطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املوا

تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها على التعديل. وإذا مل ُيستوف هذا الشرط حبلول ذلك التاريخ، يدخل 
 التعديل حيِّز النفاذ يف اليوم التسعني التايل للتاريخ الذي ُيستوىف فيه هذا الشرط.

تُعَترب أي وثيقة من هذا النوع أودعتها منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي  ، ال2و 0ألغراض الفقرتني  - 2
 إضافة لتلك الوثائق اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة.

، سيدخل التعديل حيِّز 2و 0بعد دخول هذا التعديل حيِّز النفاذ، على حسب ما نصت عليه الفقرتان  - 1
ول يف اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداعه وثيقة تصديقه أو قبوله أو النفاذ ألي طرف آخر يف الربوتوك

 موافقته.
_____________ 


