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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والعشرون التاسع االجتماع
  ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٨ - ١٥، يفجن

  من جدول األعمال٥البند 

عرض ومناقشة التقرير املوجز للمناقشات اليت جرت يف 
احلوار بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون ذات 

  )٢٠/٨املقرر (إحداث االحترار العاملي القدرات العالية 

ل املواد التقرير املوجز املقدم من الرئيسني املشاركني حللقة العمل للحوار بشأن بدائ
  املستنفدة لألوزون ذات القدرات العالية إلحداث االحترار العاملي

  مقدمة
 لالجتماع العشرين ألطراف بروتوكول مونتريال ٢٠/٨بناًء على الطلب الوارد يف املقرر   - ١

 عقدت حلقة عمل من أجل احلوار بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون ذات القدرات العالية إلحداث
، وكان ذلك مباشرة قبل االجتماع التاسع ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤االحترار العاملي يف جنيف يف 

  .والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية
املقرر أعد الرئيسان املشاركان هذه الوثيقة، بالتعاون مع  من ذلك ٦وكما جاء يف الفقرة   - ٢

وهي تلخص وجهات النظر .  جرت أثناء احلوارأمانة األوزون، وهي تقرير موجز للمناقشات اليت
وسيتم . واآلراء الرئيسية اليت مت اإلعراب عنها يف احلوار لعرضها على الفريق العامل املفتوح العضوية

لرجوع إليه مع استمرار املناقشات بشأن قضية بدائل املواد لأيضاً إعداد تقرير تفصيلي عن حلقة العمل 
  . القدرات العالية إلحداث االحترار العاملياملستنفدة لألوزون ذات
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وسامهوا يف وحضر حلقة العمل خرباء وممثلون حكوميون من جمتمع املهتمني باملناخ   - ٣
  .وشاركت أيضاً أمانة تغير املناخ وقدمت مسامهات قيمة. املداوالت

 اجلو العام واآلفاق العامة  -أوال 
 يف جو بناء وإجيايب القضية املعقّدة اليت تتناول بدائل املواد املستنفدة عاجل احلوار الذي جرى  - ٤

  .لألوزون ذات القدرات العالية إلحداث االحترار العاملي
وكان هناك اعتراف ال شك فيه بإجنازات وجناحات بروتوكول مونتريال، الذي قدم بالفعل   - ٥

درجيي من كثري من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة مسامهات كبرية يف محاية املناخ بفضل التخلص الت
واتفق األطراف باإلمجاع على أنه ينبغي لربوتوكول مونتريال أن يواصل مراعاة إمكانية تقدمي . لألوزون

مزيد من املسامهات يف محاية املناخ من خالل معاجلة قضية بدائل املواد املستنفدة لألوزون ذات 
  .ث االحترار العاملي، مبا يف ذلك بالتحديد مركّبات الكربون اهليدروفلوريةالقدرات العالية إلحدا

ومت اإلشادة باإلمجاع بثقافة الثقة وقوة الدفع لتحقيق النجاح باعتبار ذلك من نقاط القوة اليت   - ٦
  . حتديات جديدةواجهةمتكِّن بروتوكول مونتريال من م

الكربون اهليدروفلورية على املناخ، وهو أثر  األطراف باألثر الضار ملركّبات تواعترف  - ٧
 باحلاجة العاجلةبني األطراف يصاحب زيادة استعمال وانبعاثات هذه املركّبات، وكان هناك إحساس 

األمم اتفاقية ويف الوقت نفسه، مت االعتراف بأن هذه املركّبات تعالَج يف . ضرورة معاجلة هذه القضيةل
االحتباس احلراري تغير املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق ا يف إطار سلة غازات شأن باإلطارية املتحدة 

  .اليت جيري مراقبة انبعاثاا
ومت االعتراف أيضاً على نطاق واسع بأن واحدة من أفضل مسات بروتوكول مونتريال اليت   - ٨

ية وتكنولوجية واقتصادية سامهت يف جناحه، هي اختاذ القرارات املستنرية استناداً إىل تقييمات علم
وتشكِّل التقييمات واملعلومات املقدمة . سليمة تقوم ا أفرقة خرباء للتقييم يف إطار بروتوكول مونتريال

  .من فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أساساً هاماً للحوار
 الكربون اهليدروفلورية ومركّبات الكربون وقدم فريق التقييم العلمي عرضاً عن آثار مركّبات  - ٩

اهليدروكلورية فلورية على األوزون واملناخ، بغرض إعطاء األطراف أساساً علمياً قوياً ملناقشام بشأن 
وكانت النقاط الرئيسية اليت عرضها الفريق هي أن بروتوكول مونتريال . القضايا املتصلة ذه املركّبات
فلورية  املواد املستنفدة لألوزون، ومنها مركبات الكربون الكلورية قد أدى بنجاح إىل ختفيض

وكلوروفورم امليثيل، بينما تتزايد تركيزات مركّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف اجلو كما تنمو 
وهناك فائدة كربى للمناخ من التخلّص . بسرعة استعماالت وانبعاثات مركّبات الكربون اهليدروفلورية

تدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون وميكن حتقيق مزيد من املزايا املناخية واألوزونية من خالل ال
وميكن أن تكون اآلثار . التعجيل بالتخلّص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

ا استمرت انبعاثاا يف املناخية ملركّبات الكربون اهليدرو فلورية ذات أمهية كبرية يف العقود القادمة إذ
  .التزايد
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، قام فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بعرض تقريره ٢٠/٨وفق الطلب الوارد يف املقرر   - ١٠
، مبا يف ذلك  ومركبات الكربون اهليدروفلورية بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةعن حالة 

، أي مجيع القطاعات والقطاعات الفرعية ذات الصلةفيما خيص غزوها حالياً لألسواق معلومات عن 
، وكذلك ، واملذيبات والعالجات باالستنشاقاحلرائق، والوقاية من ىالتربيد وتكييف اهلواء، والرغاو

 واالنبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلوريةبيانات مستكملة عن املواد املستنفدة لألوزون ومصارف 
 توجد القطاعاتفبالنسبة للعديد من . ن احلرائق والتربيد وتكييف اهلواءمن الرغاوى ومعدات الوقاية م

 أو أن العمل جار لتطويرها، ولكن بالنسبة لبعض ركبات الكربون اهليدروفلوريةبالفعل بدائل مل
 ظل على امتداد هذا العقدو. القطاعات األخرى ال تزال تطبيقات البدائل غري جمدية يف الوقت احلاضر

 من مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربونإمجايل 
، ومن  يشهد اخنفاضاً ومركبات الكربون اهليدروفلورية مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةو

ومع . الكلورية فلوريةاملرتقب أن يستمر هذا االخنفاض نتيجة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
 لالستعمال املكثف  نظرا٢٠١٥ًذلك، يتوقَّع أن يشهد جمموع االنبعاثات زيادةً طفيفة حبلول عام 

  . وما ينجم عنه من انبعاثاتركبات الكربون اهليدروفلوريةمل

  املسائل اليت أثارها احلوار  - ثانياًً
 ذات القدرات العالية على إحداث شكّلت حلقة العمل بداية جيدة ملناقشة مسألة البدائل  - ١١

مركبات وينتظر أن يتواصل احلوار يف املستقبل بغية التصدي باخلصوص ملسألة . االحترار العاملي
مركبات الكربون  وللمسائل ذات الصلة مثل التخلص التدرجيي من الكربون اهليدروفلورية

  .سية اليت أُثريت يف احلوار الرئيوفيما يلي قائمة ببعض املسائل. اهليدروكلورية فلورية
مركبات الكربون ميكن تطبيق الدروس املستفادة من بروتوكول مونتريال يف مراقبة   - ١٢

وكان من بني العناصر اليت تكرر ذكر أمهيتها الرئيسية وجود آلية متويل ناجحة، ونقل . اهليدروفلورية
  .٥املة وغري العاملة مبوجب املادة الشراكة بني األطراف العوالتكنولوجيا إىل البلدان النامية، 

وكان هناك تأييد عام للرأي القائل بضرورة االتفاق على عملية للحد من استعمال وانبعاث   - ١٣
، باعتبار ذلك املواد ذات القدرات العالية على إحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون

  . عاملياًجهداً
 على إحداث االحترار العاملي بالنسبة املنخفضةوافر البدائل ذات القدرات وجرى التسليم بت  - ١٤

، وبضرورة  ومركبات الكربون اهليدروفلورية مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةملعظم تطبيقات 
  .استعمال هذه البدائل أكثر ما ميكن

،  واقتصادياً غري جمدية تقنياًةمركبات الكربون اهليدروفلوريويف احلالة اليت تكون فيها بدائل   - ١٥
تدابري التسيري اجليد من والصيانة يف العناية االستعمال واختاذ تدابري لضمان توخي املسؤولية يف ينبغي 

  .أجل احلد من االنبعاثات
وقد لوحظ أنّ مجيع اخلطوات التالية يف مسار التصدي للتحديات اجلديدة تتطلّب مواصلة   - ١٦

  .تقدمي الدعم لوحدات األوزون الوطنية
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  قد يكون ممكناًمركبات الكربون اهليدروفلوريةومت القبول بأنّ احلد التدرجيي من استعمال   - ١٧
  . املمكن يف هذه املرحلةرولكن التخلص التدرجيي التام ليس باألم

 جتربة شاملة وناجحة، فإنّ األمر قد تعدوقيل إنه على الرغم من أنّ جتربة بروتوكول مونتريال   - ١٨
  .مركبات الكربون اهليدروفلوريةتتسم مبزيد االبتكار من أجل التخلص التدرجيي من  يتطلب وجاً

 ومدى توافرها، مركبات الكربون اهليدروفلوريةوجرى اإلعراب عن القلق إزاء تكلفة بدائل   - ١٩
  .وكذلك إزاء التكاليف اإلضافية ذات الصلة باالستعاضة

لتخلص التدرجيي من اتوخي السرعة يف ة  اإلعراب عن القلق بشأن ضروروجرى أيضاً  - ٢٠
ركبات  قبل الدخول يف مواجهة حتديات جديدة يف التصدي ملمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

  .فلوريةدروياهلالكربون 
مركبات الكربون وقيل إنه من الضروري زيادة استطالع التبعات القانونية لتنظيم   - ٢١

طار بروتوكول مونتريال وحيال االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول  ضمن إاهليدروفلورية
  .كيوتو امللحق ا

مركبات وكان هناك اتفاق على ضرورة ترك مجيع اخليارات واإلمكانات بشأن مراقبة   - ٢٢
 على  مفتوحة وعلى مواصلة املناقشات ضمن إطار نظام املناخ ونظام األوزونالكربون اهليدروفلورية

  .السواء
حدة وموريشيوس بشأن تعديل بروتوكول ووجرى الترحيب مبقترح واليات ميكرونيزيا امل  - ٢٣

، مما ميكّن مركبات الكربون اهليدروفلوريةمونتريال باعتباره بداية جيدة إلجراء مناقشات ملسألة 
  .األطراف من استكشاف املزيد من اإلمكانات والفرص

ورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، ولوحظ أنّ نتائج الد  - ٢٤
، ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان قبل أن تقرر ٢٠٠٩ديسمرب /اليت ستعقد يف كوبنهاغن يف كانون األول

  .دوائر األوزون ما ينبغي عمله ضمن إطار بروتوكول مونتريال
بني نظام التام كة وفرصة ساحنة للتعاون والتنسيق واتفقت األطراف على وجود مصلحة مشتر  - ٢٥

، وسلّمت يف الوقت ذاته بأنّ االتفاقية ركبات الكربون اهليدروفلوريةاملناخ ونظام األوزون فيما يتعلق مب
اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق ا مها اإلطاران اللذان يشرفان على هذه 

راء حمتمل بشأن مراقبة هذه املركبات ضمن إطار بروتوكول مونتريال جيب أن املركبات، وبأنّ أي إج
  . مع نظام املناخيكون متسقاً

  اخلامتة  - ثالثاً
سلط الضوء على يف احملصلة مبثابة حوار أويل اختتمت حلقة العمل بنربة متفائلة حيث اعتربت   - ٢٦

يضة، مبا يف ذلك اعتبارات علمية وتكنولوجية طائفة من آراء األطراف وقدم معلومات أساسية مستف
املواد ذات القدرات العالية على إحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة واقتصادية تتصل ب

وكان هناك تطلّع إجيايب ألن يتواصل احلوار يف االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل . لألوزون
 .فتوح العضويةامل

___________  


