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ألطراف في اتفاقية االجتماع العاشر لمؤتمر ا
 فيينا لحماية طبقة األوزون

ن لألطراف في والعشرو السادس االجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 2074 نوفمرب/تشرين الثاين 27-71، باريس

 *من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى 70و 9البندان 
اعتماد المقررات التي يتخذها مؤتمر األطراف في 

 عاشراتفاقية فيينا في اجتماعه ال
سادس االجتماع ال التي يتخذها مقرراتالاعتماد 
 ول مونتريالن لألطراف في بروتوكو والعشر 

العاشر واالجتماع  ُمقررين لينظر فيهما مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه مشروعا
 ن لألطراف في بروتوكول مونتريالالسادس والعشرو 

 ة من األمانةمذكر 
 إضافة

 المقدمة –أواًل 
دد هذه اإلضافة مشروعي محقررين محقدمني من االُتاد األورويب  - 7 )انظر الفرع األطراف  تنظر فيهماُتح

بشأن اإلطالقات ونواتج التحلل [، او/]و 22محقرر ـ. والغرض من مشروعي املقررين أن حيال حمل مشروع الثانياً(
 ثانياً(. الفرعنظر ا ،UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3))قات اإلطال احلد منوفرص 

من قبل االُتاد األورويب يف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل  [او/]و 22قرر مشروع امل قرتحأح  - 2
بعد إجراء مشاورات غري رمسية واسعة النطاق بني وحضع يف االعتبار، ويف وقت الحق، . املفتوح العضوية
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اآلثار فريق تقييم صدر عن التوليفي الذي سيتقرير اليف ضوء  تنقيحهاملعنية، أن مشروع القرار ينبغي األطراف 
 .البيئية وفريق التقييم العلمي

التقييم العلمي الستنفاد بشأن القرار  :محتخذيتقييم تقرير  2074 سبتمربأيلول/ 70يف  أحطلق - 3
. أربع سنوات فريق التقييم العلميكل يحصدره  وهو التقرير الذي يشكل جزءا من تقييم ، 2074لعام : ناألوزو

قدمة من يف ضوء األدلة العلمية قرر االُتاد األورويب، و 
ح
واد امل اتأن مسألة إطالق، فريق التقييم العلميامل

من إنتاجها واستخدامها جيب أن تعامل بشكل منفصل الناجتة واملنتجات الثانوية  ةاملشرتكاملنتجات ة و نجلهامل
انبعاثات وتركيزات هذه املواد يف الغالف اجلوي،  مثلاملواد املستنفدة لألوزون وبدائلها،  نواتج ُتلل ألةمسعن 

 الضرورة العاجلة.درجات متفاوتة من األمهية و على لتصدي هلا بااإلجراءات املرتبطة  فضالح عن أن
قرر م يقسمت تعلى ذلك،  بناءً و  - 4

ح
ا: مشروع املقرر مقررين جديدين، مهىل إ [او/]و 22مشروع امل

، وفرص للحد الثانويشرت  أو اإلنتاج املمن اإلنتاج، مبا يف ذلك لجنة هواد املاملبشأن إطالقات  [اءح/]22
قرر و اإلطالقات؛ من 

ح
قررين  ينهذ ينص مشروعتأثرياهتا. ويحلغي و  بشأن نواتج التحلل [اءط/]22مشروع امل

ح
امل

قرر نص 
ح
 .[او/]و 22مشروع امل

 ن الُمقدمين من االتحاد األوروبيريمشروعا الُمقر  –ثانياً 
هلجنة من اإلنتاج، بما في ذلك اإلنتاج المشترك ممواد الال[ إطالقات اء/]ح62مشروع الُمقرر  –ألف 

 واإلنتاج الثانوي، وفرص الحد من تلك اإلطالقات
 :ع السادس والعشرين لألطراف يحقرراالجتما إن 
من بروتوكول  دال 2اذ تدابري الرقابة مبوجب املادة االلتزامات املتعلقة بضمان اخت ضع يف اعتبارهيإذ 

 مونرتيال بشأن إنتاج واستهال  املواد املستنفدة لألوزون،
تركيزاهتا املرصودة يف بني من االختالف الكبري بني االنبعاثات املبلغ عنها و  هقلقوإذ يكرر تأكيد 

اد املستنفدة لألوزون من إنتاج املواد املستنفدة انبعاثات املو  املقدمة عن التقارير الغالف اجلوي، مما يوحي بأن
 ،الواقع أقل بكثري من والتقديرات تضعها مبستوى خرىاألكيميائية الواد امللألوزون ومن إنتاج 

للحد فرص املتاحة ال، بشأن مصادر انبعاثات رابع كلوريد الكربون و 78/70املقرر إذ يشري إىل و 
  ها،من

من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي وفريق تقييم تقارير ورود  شجعإذ يح و 
 التكنولوجيا والعلوم واآلثار البيئية والسالمة بشأنواملشورة تماسكة املتسقة و املالبيئية اليت توفر املعلومات اآلثار 

 املرتبطة باملواد املستنفدة لألوزون وبدائل هذه املواد،
  االنبعاثات واإلطالقات إىل مستويات الرتكيز األساسية،يف خفض  ورغبة منه

اإلنتاج لمواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك لأي إنتاج  يوجد لديهااليت األطراف إىل  طلبي - 7
 أن:كلورية فلورية، اهليدرو مركبات الكربون  ، على سبيل املثال، إنتاجاملشرت  أو الثانوي من

 ت ومصادرها؛تستعرض كميات اإلطالقا )أ(
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عن طريق أمانة األوزون، باملعلومات [، 2072كانون الثاين/يناير   7ل ]د أفرقة التقييم، قبتزو  )ب(
قرر، اليت ينبغي أن تشمل معلومات عن الطاقة اإلنتاجية، والتكنولوجيا 7املشار إليها يف الفقرة 

ح
)أ( من هذا امل

 قات وطرق القياس والرصد املستخدمة واملمارسات اإلدارية املعمول اها؛املستخدمة يف مراقبة اإلطال
وتحستخدم فيها املستنفدة لألوزون، غري لمواد لأي إنتاج  اليت يوجد لديهااألطراف إىل طلب ي - 2

 :أو عوامل تصنيعكمواد وسيطة   املواد املستنفدة لألوزون
وكمية  ،املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة مراجعة مسارات االنتاج ذات الصلة، وكمية )أ(

 اإلطالقاتمن تلك العمليات يف ضوء تناقص تلك ونوعيتها الناجتة املواد املستنفدة لطبقة األوزون  اتإطالق
 ؛تقنياً  كلما أمكن ذلك
 عن طريق أمانة األوزون، باملعلومات[، 2072كانون الثاين/يناير   7ل ]تزويد أفرقة التقييم، قب )ب(

قرر، 2املشار إليها يف الفقرة 
ح
أفضل التقنيات املتاحة معلومات عن وتوفر هلا على وجه التحديد )أ( من هذا امل

 طرق القياس والرصد املستخدمة واملمارسات اإلدارية املعمول اها؛فضاًل عن ، للحد من اإلطالقات
[، 2072تقييمه ]التزامن مع ، بأن يبحث فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىلطلب ي - 3

يف  البحث، وأيضا وسيطةمثل عوامل التصنيع واملواد الإعفاءات االستخدام بدائل املواد املستنفدة لألوزون يف 
عوامل تصنيع املواد املستنفدة  من استخداملمنتجات املصنوعة لعينية، غري الالبدائل، مبا يف ذلك البدائل 

 هذه االستخداماتمن احلد من جدوى الفنية واالقتصادية للتقدمي تقييم ك كذل، و وموادها الوسيطة لألوزون
 ؛التخلص منهاجلدوى تبط اها من إطالقات أو ر وما ي

طلب إىل فريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم ي - 4
، اجليدة للرصدواقرتاح األساليب واملمارسات القات، املتعلقة باإلطاملعلومات مبضاهاة معاً أن تقوم االقتصادي 

مع مالحظة أن األفرقة ينبغي أن تستعرض الفرق الكبري بني االنبعاثات املبلغ عنها وتلك املستنبطة من 
قياسات الغالف اجلوي، وأن تقدم، مع مراعاة الكميات املنبعثة من الكميات املخزونة، توضيحاً يربز االتساق 

 واإلطالقات؛ ثار االنبعاثاتفيما بينها آل
طلب إىل فريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم ي - 5
بلغ بشأهنا يف تقرير جتميعي يأخذ يف االعتبار املعلومات تنسق النتائج اليت تتوصل إليها وتح  أناالقتصادي 

من هذا املقرر، وأن تقدم  3للفقرة  تائج الدراسة اليت أحعدت وفقاً ، ون2و 7للفقرتني  الواردة من األطراف وفقاً 
 [.2072]تقريراً اهذا الشأن إىل االجتماع ]الثامن والعشرين[ لألطراف يف عام 

 منتجات التحلل وآثارها[ اءط/]62مشروع الُمقرر  – باء
 :ع السادس والعشرين لألطراف يحقرراالجتما إن 
ن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي وفريق تقييم تقارير مورود  شجعإذ يح 

 البيئية اليت توفر املعلومات املتسقة واملتماسكة واملشورة بشأن التكنولوجيا والعلوم واآلثار البيئية والسالمةاآلثار 
 املرتبطة باملواد املستنفدة لألوزون وبدائل هذه املواد،

يف  اتركيزاهت وأتحلل الكميات منتجات  أي معلومات عناليت لديها اف األطر  إىل يطلب - 7
، ومحض كلور اخلليك ثنائي (TFA; CF3C (O) OH) حامض اخلليك الثالثي الفلور ها، مثلالبيئة أو مصادر 
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ام من إنتاج واستخد (CDFA) املتعددة الفلورو  ية املشبعةواد األلكيلاملكربونيل الفلورايد، و و ، (CDFA)الفلور 
عن طريق أمانة  [،2072كانون الثاين/يناير   7قبل ] أفرقة التقييم ، أن تقدم هذه املعلومات إىلةلجنهواد املامل

 ؛األوزون
طلب إىل فريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم ي - 2
، واقرتاح األساليب واملمارسات اجليدة التحللنواتج معًا مبضاهاة املعلومات املتعلقة بأن تقوم االقتصادي 

اإلنسان الصحة والنظم  على صحة منتجات التحللوأن تقدم توضيحًا يربز االتساق فيما بينها آلثار للرصد، 
 اإليكولوجية؛
طلب إىل فريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم ي - 3
محتوافق عليه يحقدمه فريق التقييم  تقرير مشرت  بلغ بشأهنا يفق النتائج اليت تتوصل إليها وتح تنس أناالقتصادي 
 [.2078]ألطراف يف عام ااجتماع العلمي إىل 

_________ 


