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 برانمج األمم
   املتحدة للبيئة

 لألطراف يف بروتوكولثالثون االجتماع ال
 املستنفدةمونرتايل بشأن املواد 

 ألوزونطبقة ال
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9-5مونرتايل، 

 *( من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي9البند )
التعديالت املقرتحة لربوتوكول مونرتايل بشأن مركبات 

الكربون اهليدروكلورية فلورية لصاحل األطراف غري 
 من الربوتوكول ٥من املادة  ١العاملة ابلفقرة 

 تعديل مقرتح لربوتوكول مونرتايل قدمته أسرتاليا وكندا
 مذكرة من األمانة

من بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، تعمم األمانة  2من املادة  9عماًل ابلفقرة 
يف املرفقني األول والثاين هلذه املذكرة معلومات إيضاحية واقرتاحًا قدمته أسرتاليا وكندا لتعديل بروتوكول  جمدداً 

. ويُعرض املرفقان ابلصيغة اليت UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/5مونرتايل، وهي معلومات سبق تعميمها يف الوثيقة 
 تلقتهما هبا األمانة، دون حترير رمسي.
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 املرفق األول

 معلومات إيضاحية
 يهدف االقرتاح األسرتايل والكندي إىل:

السماح أبن تنظر األطراف يف اإلعفاءات لالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  •
وأن أتذن ابستخدامها كما هو احلال فيما خيص مواد أخرى مستنفدة لألوزون، وخباصة ضمان استمرار 

 ؛2020الستخدامات املختربية والتحليلية بعد عام توفر هذه املركبات ل
يف املائة  0,5توسيع نطاق استخدام الكميات احلالية املخصصة خلدمات لصيانة الالحقة البالغة نسبتها  •

 2020لكي يشمل صيانة معدات احلماية من احلرائق املركبة قبل عام  20٣0إىل عام  2020من عام 
 اء.إضافًة إىل التربيد وتكييف اهلو 

 2015ويعاجل االقرتاح الشواغل اليت أثريت خالل املناقشات اليت جرت يف اجتماع األطراف منذ عام 
. ونرحب ابملناقشات 2020بشأن القيود احلالية على استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بعد عام 

 :بشأن العناصر الرئيسية هلذا التعديل.  ويتضمن االقرتاح عنصرين مها
واو( للسماح ابالستخدامات الضرورية احملتملة ملركبات الكربون اهليدروكلورية  2)املادة  ٦تغيري يف الفقرة 

 فلورية من جانب األطراف.
واو( إلضافة معدات احلماية من احلرائق إىل املعدات املسموح  2)أ( و)ب( )املادة  ٦تغيري يف الفقرتني 

 .2020د عام بصيانتها ابستخدام هذه املركبات بع
الذي  2018ويتسق التعديل املقرتح مع تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر يف آذار/مارس 

أشار إىل أن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ميكن أن تكون ضرورية لصيانة املعدات احلالية للحماية من 
 هذه املركبات لالستخدامات املختربية والتحليلية. احلرائق، وأنه ستكون هناك حاجة لكميات صغرية من

 مناقشة موجزة هلذين العنصرين
 واو 2من املادة  ٦الفقرة 

يسمح هذا االقرتاح ابلنظر يف االستخدامات الضرورية القائمة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من جانب 
 األطراف.

وتعكس الصيغة املقرتحة ابلضبط الصيغة املتعلقة ابالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلوروفلورية 
ابء(، ومركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى  2من املادة  2ألف(، واهلالوانت )الفقرة  2من املادة  ٤)الفقرة 
من  ٣دال(، وكلوروفورم امليثيل )الفقرة  2من املادة  2ة جيم(، ورابع كلوريد الكربون )الفقر  2من املادة  ٣)الفقرة 
 طاء(. 2زاي(، وبروميد كلوريد امليثان )املادة  2هاء(، ومركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية )املادة  2املادة 

وستسمح هذه الصيغة لألطراف ابلنظر يف إمكانية منح إعفاءات لالستخدامات الضرورية القائمة على 
الكربون اهليدروكلورية فلورية. وتظل األطراف هي اجلهة اليت تتخذ أي قرار يسمح أبية استخدامات  مركبات

 ضرورية أو قرارات بشأن كيفية إدارة أية استخدامات ضرورية، وذلك على أساس كل حالة على حدة.



UNEP/OzL.Pro.30/7 

3 

يدروكلورية فلورية ونتوقع أنه ستكون هناك حاجة لالستخدامات املختربية والتحليلية ملركبات الكربون اهل
لبعض الوقت من أجل كفالة استمرار توفر هذه املركبات إلجراءات ومعدات القياس اجلوي واملختربي. بيد أنه 
بدون إجراء هذا التعديل فإنه لن يتسىن اختاذ قرار يسمح ابالستخدامات املختربية والتحليلية ملركبات الكربون 

 اهليدروكلورية فلورية.
، احلاجة 2018لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يف تقريره الصادر يف آذار/مارس وقد أكد فريق ا

 لالستخدامات املختربية والتحليلية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من أجل املعايري املرجعية وأغراض املعايرة.
 واو 2)ب( من املادة  ٦)أ( و ٦الفقراتن 

يف قصر نسبة كمية مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املخصصة للصيانة يدعو هذا االقرتاح إىل االستمرار 
، لكنه سيسمح بصيانة معدات احلماية 2020يف املائة، على صيانة املعدات املركبة قبل عام  0,5الالحقة والبالغة 

 من احلرائق إىل جانب معدات التربيد وتكييف اهلواء.
املركبات واستخدامها لصيانة معدات التربيد وتكييف اهلواء واملعدات  وستسمح اإلضافة املقرتحة إبنتاج هذه

 احلالية للحماية من احلرائق.
ورغم أننا نتوقع استخدام معظم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لصيانة املعدات احلالية للتربيد وتكييف 

 ة من احلرائق.اهلواء، إال أننا نتوقع بعض االحتياجات الصغرية يف قطاع احلماي
وال يهدف االقرتاح إىل زايدة حجم خدمات الصيانة الالحقة، كما أنه ال يسمح ابستخدام مركبات 
الكربون اهليدروكلورية فلورية يف معدات جديدة أو ألغراض خالف الصيانة.  بل يكتفي بتوفري املرونة الستخدامها 

عدات احلماية من احلرائق القائمة على مركبات الكربون يف صيانة ما يتبقى من معدات التربيد وتكييف اهلواء وم
 اهليدروكلورية فلورية حىت هناية عمرها النافع.

، احلاجة ملراعاة 2018وقد أكد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يف تقريره الصادر يف آذار/مارس 
 متطلبات الصيانة يف قطاع احلماية من احلرائق.
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 املرفق الثاين

 اقرتاح التعديلنص 

 واو 2من املادة  6الفقرة 
 ،‘‘(غري أنه’’وقبل عبارة .‘‘ من املرفق جيم صفراً ’’)بعد عبارة  ٦تضاف اجلملة التالية إىل هناية الفقرة  (1)

وال تنطبق هذه الفقرة إال ابلقدر الذي تقرره األطراف، للسماح مبستوى اإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبية 
 اليت تتفق األطراف على أهنا ضرورية. االستخدامات

 واو 2)أ( من املادة  6الفقرة 
 ‘‘:التربيد وتكييف اهلواء’’تضاف العبارة التالية بعد  (2)

 واحلماية من احلرائق
 واو 2)ب( من املادة  6الفقرة 

 ‘‘:التربيد وتكييف اهلواء’’تضاف العبارة التالية بعد  (٣)
 واحلماية من احلرائق.

___________ 


