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 برانمج األمم
   املتحدة للبيئة

 لألطراف يف بروتوكولثالثون االجتماع ال
 طبقةاملستنفدة لمونرتايل بشأن املواد 

 ألوزونا
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9-5مونرتايل، 

 جدول األعمال املؤقت للجزء التحضرييمن  9البند 
التعديالت املقرتحة لربوتوكول مونرتايل بشأن مركبات 
الكربون اهليدروكلورية فلورية لصاحل األطراف غري العاملة 

 من الربوتوكول ٥من املادة  ١ابلفقرة 

 تعديل مقرتح لربوتوكول مونرتايل قدمته الوالايت املتحدة األمريكية
 مذكرة من األمانة

من بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، تعمم األمانة  2من املادة  9عماًل ابلفقرة 
الوالايت املتحدة األمريكية لتعديل  جمددا يف املرفقني األول والثاين هلذه املذكرة معلومات إيضاحية واقرتاحًا قدمته

. ويُعرض املرفقان UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/4بروتوكول مونرتايل، وهي معلومات سبق تعميمها يف الوثيقة 
 ابلصيغة اليت تلقتهما هبا األمانة، دون حترير رمسي.
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 املرفق األول

معلومات إيضاحية بشأن االقرتاح الذي قدمته الوالايت املتحدة األمريكية لتعديل اجلدول الزمين 
 للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

فلورية  يف املائة لكميات مركبات الكربون اهليدروكلورية 0.5 تقرتح الوالايت املتحدة تعديل نسبة الــــ
لكي  2030كانون الثاين/يناير   1إىل  2020كانون الثاين/يناير   1املخصصة خلدمات الصيانة الالحقة للفرتة من 

)أ(  ٦. ويدعو االقرتاح إىل تعديل الفقرتني 2020صيانة معدات إمخاد احلرائق املوجودة قبل عام  تشمل أيضاً 
الالحقة، اليت تغطي حالياً معدات التربيد وتكييف اهلواء واو لتوسيع نطاق خدمات الصيانة  2و)ب( من املادة 

حجم خدمات الصيانة  قرتاحاحلالية فقط، حبيث يشمل أيضًا معدات إطفاء احلرائق احلالية. وال يزيد هذا اال
بقى الالحقة. إمنا يوفر املرونة إلنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الستخدامها يف صيانة ما يت

النتهاء  ، جتنباً 2020من معدات إمخاد احلرائق القائمة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املوجودة قبل عام 
 عمرها النافع قبل األوان.

أن النتائج اليت توصل إليها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره الصادر يف  شري إىلون
إىل عام  2020ر احلاجة هلذه املركبات الستخدامات قطاع إمخاد احلرائق من عام تقر ابستمرا 2018آذار/مارس 

. واتساقاً مع هذه النتائج، نتوقع استمرار بعض استخدامات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاع 2030
 إمخاد احلرائق يف الوالايت املتحدة.

 ونرحب مبناقشة عناصر هذا التعديل املقرتح.
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 رفق الثاينامل

نص اقرتاح الوالايت املتحدة بتعديل اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
 اهليدروكلورية فلورية

 واو ٢)أ( من املادة  ٦الفقرة 
 واو من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 2)أ( من املادة  ٦يف الفقرة  
 ‘‘التربيد وتكييف اهلواء’’ 
 بعبارة: 
 ‘‘احلرائق والتربيد وتكييف اهلواءإمخاد ’’ 

 واو ٢)ب( من املادة  ٦الفقرة 
 واو من الربوتوكول، يستعاض عن عبارة: 2)ب( من املادة  ٦يف الفقرة  
 ‘‘التربيد وتكييف اهلواء’’ 
 بعبارة: 
 ‘‘.إمخاد احلرائق والتربيد وتكييف اهلواء’’ 

_________ 


