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املشاورات غري الرمسية حول املقترحات 
بشأن التخلص من مركبات الكربون 

  ةاهليدروكلورية فلوري
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٥ ،مونتريال

 مقترحات التخلص التدرجيي من مركبات الكربون حول غري الرمسية اتملشاورا
  اهليدروكلورية فلورية

  مذكرة من األمانة

 املناقشات اليت دارت يف االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية  -أوالً 

ابع لألطراف يف بروتوكول يف االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية الت  - ١
، كانت هناك ستة ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ إىل ٤مونتريال، الذي عقد يف نريويب يف الفترة من 

مركبات الكربون  على بروتوكول مونتريال تتعلّق بالتخلّص التدرجيي من نقيحاتتمقترحات إلدخال 
 -واليات (ميكرونيزيا :  وهي عرضها ممثلو األطراف صاحبة هذه املقترحاتاهليدروكلورية فلورية

 ،؛ وموريتانيا وموريشيوس؛ والواليات املتحدة األمريكية؛ واألرجنتني والربازيل معا؛ وأيسلندا)املتحدة
وقد ناقش الفريق العامل هذه املقترحات يف جلسة عامة وقام، نظرا لكثرة . وسويسرا والنرويج معاً

يل ن ميخائية يشترك يف رئاسته السيدا العضواآلراء املُعرب عنها، بإنشاء فريق اتصال مفتوح
وقرر فريق . لكي يواصل النظر يف تلك املقترحات) هولندا(وماس غوته ) جورجيا(توشيشفيلي 

   لتجسيد االتصال أن يركّز مناقشاته على ورقة مسائل موحدة أعدها رئيساه وسيتم تنقيحها الحقاً
ترد ورقة املسائل يف املرفق الثاين من تقرير الفريق و. ما سيدور من مناقشات يف صلب فريق االتصال

  .UNEP/Ozl.Pro.19/INF/4العامل املفتوح العضوية وقد صدرت فيما بعد كوثيقة حتمل الرمز 
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وتشتمل ورقة املسائل املوحدة على أربعة خيارات رئيسية لتحديد خطوط األساس اخلاصة   - ٢
، وعلى جمموعة من اخليارات بشأن حتديد ورية فلوريةمركبات الكربون اهليدروكلباألطراف يف جمال 

 خيارات بشأن وتعاجل الورقة أيضاً. ركباتتوقيت ووترية التخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك هذه امل
التخلّص التدرجيي من بعض هذه املركبات بنسق أسرع، واحلاجة إىل إعفاءات بشأن االستخدامات 

  .، واالحتياجات احمللية األساسية والتمويل واملاليةاحلرجة وإىل مواعيد للتخلي عنها
ولدى إحاطة الفريق العامل يف اجتماعه السابع والعشرين مبناقشات فريق االتصال، قال السيد   - ٣

 غوته إنّ فريق االتصال يتطلّع إىل نتائج الدراسة اليت قام ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عمالً
اليت سوف تتضمن معلومات هامة تساعد يف الدفع قدما باملناقشات بشأن مقترحات  و١٨/١٢باملقرر 

ويرد يف املرفق مبذكرة األمانة بشأن . مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةالتخلّص التدرجيي من 
) UNEP/Ozl.Pro.19/2/Add.1 (ألطراف ملناقشتها واإلحاطة ا علماًاجتماع طروحة على املقضايا ال
هذا، وقد نشر التقرير على املوقع الشبكي . خص لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديمل

 .http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/TEAP-TaskForce-HCFC-Aug2007.pdf :لالتفاقية وعنوانه

لصلة على إطالع اآلخرين على ما أجرته كما شجع الفريق بقوة األطراف واملنظمات ذات ا  - ٤
مركبات الكربون اهليدروكلورية من حتليل وحسابات ملختلف سيناريوهات التخلص التدرجيي من 

لربوتوكول، وعلى تزويد األمانة بتلك املعلومات لكي تنشرها ل املقترحة اتيحلتنقا، الواردة يف فلورية
ليل الذي قدمته اجلماعة األوروبية يف الوثيقة ويرد التح. على املوقع الشبكي لالتفاقية

UNEP/Ozl.Pro.19/INF/5ًيف املوقع الشبكي لالتفاقية على العنوان التايل وهو منشور أيضا  :
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/19mop/19mop-info.shtml.  

وأية حتليالت إضافية تقدمها األطراف واملنظمات ستعممها األمانة كوثائق معلومات وتنشرها   - ٥
  .على املوقع الشبكي لالتفاقية

واتفق الفريق العامل املفتوح العضوية، يف اجتماعه السابع والعشرين، على إحالة ورقة املسائل   - ٦
إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف لتكون ) UNEP/Ozl.Pro.19/INF/4( أعدها الرئيسان املوحدة اليت

  .مبثابة نقطة انطالق لنظره يف املسألة
  املشاورات غري الرمسية على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية  -ثانياً 

ذية للصندوق استغالالً حلضور ممثلي عدة أطراف يف االجتماع الثاين واخلمسني للجنة التنفي  - ٧
، وعلى ضوء ما أعربت عنه ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧ إىل ٢٣املتعدد األطراف، املنعقد يف الفترة من 

 املقترح حقيتنللاألطراف يف االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية من تأييد 
، عقد هليدروكلورية فلوريةمركبات الكربون احكام الربوتوكول املتعلقة بالتخلص التدرجيي من أل

 مشاورات غري رمسية يف ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٨رئيسا فريق االتصال، السيدان غوته وتوشيشفيلي، يف 
واستضافت أمانة األوزون هذه املشاورات مباشرة بعد . مونتريال، كندا، للدفع قدما باملناقشات

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/TEAP-TaskForce-HCFC-Aug2007.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/19mop/19mop-info.shtml


UNEP/OzL.Pro/HCFCIC.2/2 

3 

طراف اليت شاركت يف فريق االتصال املعين االجتماع الثاين واخلمسني للجنة التنفيذية، ودعيت هلا األ
 الذي أُنشئ يف االجتماع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةمبقترحات التخلص التدرجيي من 

 نقيحتالسابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية، وكذلك األطراف اليت قدمت مقترحات بشأن 
كما .  واألطراف اليت حضرت اجتماع اللجنة التنفيذيةيةمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورأحكام 

دعي هلا بصفة مراقب ممثلون عن أمانة الصندوق املتعدد األطراف وعن الوكاالت املنفّذة األربع التابعة 
  .  لذلك، كان هناك متثيل جغرايف واسع للمشاركنيوتبعاً. للصندوق

ألوىل، استخدم املمثلون ورقة املسائل املوحدة وكأساس ملناقشام يف املشاورة غري الرمسية ا  - ٨
)UNEP/Ozl.Pro.19/INF/4 (ونسخة قة من تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الذي أُعدمسب 

  .١٨/١٢ باملقرر عمالً
 خط األساس وتاريخ التجميد، واحلاجة حقيتنوتناولت املشاورات غري الرمسية خيارات بشأن   - ٩

يف " املبادرة باألسوأ"شأن االستثناءات واالحتياجات احمللية األساسية، ومفهوم األخذ بنهج إىل أحكام ب
واتفق املمثلون على أن .  جدول التخلص التدرجيي وما يتصل به من مسائل تتعلق بالتمويل واملاليةيحتنق

 على اتفقوا أيضاًو. يعد الرئيسان ورقة تتضمن خيارات بشأن تفعيل األفكار املطروحة يف االجتماع
على املوقع الشبكي لالتفاقية لكي تسترشد ا املشاورة ) UNEP/Ozl.Pro.19/INF/4/Add.1(نشر الورقة 

، اليت ستعقد يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةالثانية بشأن مقترحات التخلص التدرجيي من 
  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٥

  اإلجراء املقترح  -ثالثاً 

 ١٥وقّع األمانة أن يتوىل رئيسا فريق االتصال رئاسة املشاورة غري الرمسية اليت ستعقد يف تت  - ١٠
 أحكام حتنقي واليت ستتيح فرصة ملواصلة عملية املفاوضات الرمسية بشأن ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

طراف ولعلّ األ. مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةالربوتوكول املتعلقة بالتخلص التدرجيي من 
تود أن تعتمد يف مناقشاا على الورقة اليت سيعدها الرئيسان بعد املشاورة غري الرمسية اليت دارت يف 

، وعلى ورقة املسائل املوحدة )UNEP/Ozl.Pro.19/INF/4/Add.1(يوليه /مونتريال يف متوز
)UNEP/Ozl.Pro.19/INF/4(ه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عمالً، وعلى التقرير الذي أعد 

، وعلى حتليالت األطراف وحساباا ملختلف سيناريوهات اإلسراع بالتخلص التدرجيي ١٨/١٢باملقرر 
  .مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةمن 

____________  


