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 المتحدة للبيئة برنامج األمم

مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  األوزونلطبقة 
  والثالثون الثانياالجتماع 

  ٢٠١٢ متوز/يوليه ٢٧ - ٢٣ ،بانكوك
  من جدول األعمال ١٢البند 

  مسائل أخرى

عن  ٢٢-مشروع مقرر بشأن اإلنتاج النظيف لمركب الكربون الهيدروكلوري فلوري 
 نبعاثات المنتج الثانويالتحكم في اطريق 

والواليات المتحدة وجزر القمر والسنغال وكندا ومصر والمكسيك مقدم من بروكينا فاصو 
  األمريكية

  :إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر  
ج لإلنتاج النظيف لتصنيع مركب الكربون اهليدروكلوري إذ يقر     بوجود فرصة لتيسري اختاذ 

  الستخدامات كمواد وسيطة،لألجل االستخدامات اخلاضعة للرقابة وكذا  ٢٢–فلوري 
تيسري إجراء ، الذي طلبت األطراف مبوجبه إىل أمانة األوزون ١٨/١٢وإذ يشري إىل املقرر   

مشاورات بني فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واملنظمات ذات الصلة لتمكني الفريق من االستعانة 
ليت أجنزت من قبل يف هذه املنظمات، مبا يف ذلك األعمال املتصلة مبركب الكربون اهليدروكلوري باألعمال ا

  ،٢٢ –فلوري 
، وعلى وجه اخلصوص اجلزء املتعلق بدور ١٨/١٢إىل تقرير الفريق املقدم عمًال باملقرر  يشريإذ   

ملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما تفاقية األمم التابع الآلية التنمية النظيفة التابعة لربوتوكول كيوتو ا
ن إنتاج مركب الكربون عالناجتة  ٢٣ –يتعلق باالنبعاثات الثانوية ملركب الكربون اهليدروفلوري 

  ،٢٢ –اهليدروكلوري فلوري 
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 ٢٢ –مبركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  ٢٣ –بعالقة مركب الكربون اهليدروفلوري  وإذ يقر  
يؤدي إىل انبعاثات مادة  ٢٢ –اخلاضع للرقابة، نظرًا ألن إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

كمادة   ٢٢ –كمنتج ثانوي وأن إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري   ٢٣ –الكربون اهليدروفلوري 
اضعة للرقابة مبوجب وسيطة من املتوقع أن يستمر إىل ما بعد التخلص من إنتاجه لالستخدامات اخل

  بروتوكول مونرتيال،
، وإذ يؤكد أن ٢٣ –بأن بروتوكول كيوتو يغطي انبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري  وإذ يسلم  

ذه التغطية   ،املقرر احلايل ليس املقصود منه املساس 
- يدروفلوريغري اخلاضعة للرقابة ملركب الكربون اهلباحلاجة إىل التصدي إىل االنبعاثات  وإذ يقر  

، وإذ يقر أيضًا بأن تأثريات على النظام املناخي نتيجة اطالقهاالمن أجل جتنب املنتج الثانوي  ٢٣
  هذه االنبعاثات متوفرة حالياً،يف للتحكم الالزمة التكنولوجيا 

يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال أن   -  ١  
دف القضاء ملشروع بيان عملي فعال من حيث التكلفة أو ملشاريع من هذا القبيل حات تنظر يف مقرت 

املنتج الثاين من عملية إنتاج مركب الكربون  ٢٣ –على انبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري 
فض االنبعاثات خلحتصل على اعتمادات ال يف مرافق أو خطوط اإلنتاج اليت  ٢٢ –فلوري كلوري اهليدرو 

  نظيفة؛مبوجب آلية التنمية ال
يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن جيري، بالتشاور مع فريق التقييم   -  ٢  

العلمي، دراسة للتكاليف واملنافع البيئية احملتملة املرتتبة عن تنفيذ تدابري الرقابة على مركب الكربون 
يف املرافق  ٢٢ –اهليدروكلوري فلوري الناجم عن إنتاج مركب الكربون املنتج الثانوي  ٢٣ –اهليدروفلوري 

أو خطوط اإلنتاج، مع استبعاد التكاليف واملنافع املرتتبة عن املشروعات احلالية آللية التنمية النظيفة حيثما 
وجدت، وأن يعد تقريرًا لتوزيعه قبل ستني يومًا من موعد انعقاد االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل 

  وذلك ملساعدة األطراف يف مواصلة النظر يف هذه املسألة.املفتوح العضوية، 
_____________  


