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 المتحدة للبيئة برنامج األمم

مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  والثالثون الثانياالجتماع 

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

  مسائل أخرى

 مشروع مقرر بشأن المعلومات اإلضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون
  مقدم من فريق االتصال المعني بالمعلومات اإلضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون

  :إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر  
ير اخلاص الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والفريق تقديره للتقر عن  إذ يعرب  

محاية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي: القضايا املتصلة ’’ احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بعنوان
  ،‘‘مبركبات الكربون اهليدروفلورية والبريوفلورو كربونات

نولوجيا والتقييم االقتصادي املقدم إىل الفريق العامل املفتوح إىل تقرير فريق التك أيضاً  وإذ يشري  
العضوية يف اجتماعه الثالثني بشأن بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاع التربيد وتكييف 

اليت لديها درجات حرارة حميطة مرتفعة وظروف  ٥من املادة  ١اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ،١٩/٨غيل فريدة وذلك استناداً إىل الطلب الوارد يف املقرر تش

لفريق التكنولوجيا  ٢٠١٢مع التقدير باجمللد الثاين من التقرير املرحلي لعام  وإذ حييط علماً   
  والتقييم االقتصادي،

للمواد إزاء احتمال حدوث زيادة يف إنتاج واستهالك واستخدام بدائل  وإذ يشاوره القلق  
ذات القدرات العالية على إحداث االحرتار العاملي كنتيجة للتخلص التدرجيي لألوزون من املواد  املستنفدة

  من املواد املستنفدة لألوزون،
إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد  ١٩/٦املقرر األطراف طلبت يف إىل أن  وإذ يشري[  

تطويرها وتطبيقها ملعايري التمويل ملشاريع وبرامج األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، أن تعطي األولوية عند 
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التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، إىل املشروعات الفعالة من حيث تعجيل 
التكلفة اليت تركز على أمور من بينها البدائل اليت تقلل إىل أدىن حد من التأثريات األخرى على البيئة، مبا 

  ]اخ،يف ذلك على املن
من املواد ذات القدرة املنخفضة على إحداث  واد املستنفدة لألوزونملاتزايد وفرة بدائل  وإذ يدرك  

  ،االحرتار العاملي
جيري من جديد على اخلربات املتوافرة يف إطار بروتوكول مونرتيال يف القطاعات اليت  وإذ يؤكد  

  ون،االنتقال إىل بدائل املواد املستنفدة لألوز حالياً فيها 
] [فرقة هيئة فرعية مؤقتة[إنشاء [يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   -  ١  

جمال  ]يف[إضافية تضم األعضاء احلاليني للجان اخليارات التقنية وتعزيزها خبرباء ذوي خربات  عمل]
ا والتقييم االقتصادي] يف فريق التكنولوجي ] [غري املمثلني متثيًال كامالً األحدث[البدائل والتكنولوجيات 

ائي  إلعداد مشروع تقرير ينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني وتقرير 
  :]إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يتضمن ما يلييقدم 

ائي، اً ووصف اً حتديد  ) أ( [ذات كفاءة مجيع البدائل ل، بالنسبة لكل قطاع واستخدام 
رات املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي] [املتوافرة جتارياً، [واجملربة تقنياً] وغري الضارة بيئياً] القد
 مبا يف ذلك البدائل النوعية،][] ،ومركبات الكربون الكلورية فلورية[ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مل

الصحة واالعتبارات البيئية، مبا يف ذلك [مع مراعاة اعتبارات السالمة و حاليًا  لالستخدام املطروحة
اليت يتوقع أن تتوافر و استخدام املياه والتخلص من النفايات وكفاءة استخدام الطاقة وحتليل دورة احلياة] [

- ٢٥٢٥، و٢٠٢٥ -  ٢٠٢٠، و٢٠٢٠- ٢٠١٥] [٢٠٢٠] [قبل ٢٠١٥خالل الفرتات [قبل 
 ]؛٢٠٣٥فرتة ما بعد عام و  ٢٠٣٥ – ٢٠٣٠، و٢٠٣٠

ائي البدائل املتوافرة جتاريًا واجملربة  -  لة(أ)  بدي حتديدًا ووصفًا بالنسبة لكل قطاع واستخدام 
تقنيًا غري الضارة بالبيئة [مبا يف ذلك البدائل النوعية] ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املطروحة حالياً، 

م املياه والتخلص من النفايات وكفاءة مع مراعاة اعتبارات السالمة والصحة والبيئة، مبا يف ذلك استخدا
، ٢٠٣٠إىل  ٢٠٢٥، و٢٠٢٥- ٢٠٢٠، ٢٠٢٠إىل  ٢٠١٥، ٢٠٢٠الطاقة [حتليل دورة احلياة] قبل 

بقدر  ٢٠٣٠، مع توضيح االجتاهات حىت العام ٢٠٢٠،] [قبل ٢٠٣٥وما بعد  ٢٠٣٥إىل  ٢٠٣٠
  اإلمكان؛]
لتقليل إىل احلد األدىن من [ا بشأنلخيارات لللجدوى التقنية واالقتصادية ًال حتلي[  ) ب(
مع السنوات املقبلة تقليل االعتماد على مركبات الكربون اهليدروفلورية يف على البيئة] [األخرى التأثريات 

 ؛]](أ) من هذا املقرر ١مراعاة األطر الزمنية احملددة يف الفقرة 
] [األكثر ملنخفضةا[بدائل ذات القدرات [للفرتة الزمنية [احملتملة] لنفاذ التقييمًا [  (ج)

 ألسواقيف ا[البدائل القابلة لالشتعال]  [البدائل غري الضارة بالبيئة] على إحداث االحرتار العاملي اخنفاضاً]
، ٢٠٣٠، و٢٠٢٥، و٢٠٢٠و ٢٠١٥يف  [وحسب االستخدام النهائي] حسب القطاع [حالياً]
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] [مع األخذ تسمح باعتمادها وجود حوافز ومعايري مناسبةافرتاض مجلة أمور منها ، مع افرتاض ٢٠٣٥و
  ؛]ذات الصلةيف االعتبار احلواجز الوطنية والدولية 

تقييمًا للجدوى [احلالية] [الفرتة الزمنية احملتملة لـ] العتماد بدائل جتارية [ذات [  -[(ج) بديلة 
ضارة بالبيئة] وذلك حسب القطاع  أكثر اخنفاضًا على إحداث االحرتار العاملي] [غريو قدرات منخفضة 

[واالستخدامات النهائية] [وحتديد كيف أن املعايري الدولية مثل املعايري املتصلة باملواد القابلة لالشتعال قد 
هذه البدائل.] [ومناقشة العوامل اليت تؤثر على استيعاب األسواق مثل  د مثلحتتاج إىل تنقيح لتيسري اعتما

  ة باستخدام املواد القابلة لالشتعال.املعايري والنظم اخلاص
املطروحة و اجملربة تقنيًا [و اجملدية اقتصاديًا و الضارة بالبيئة  غري [املوادمن املزيد حتديد   (د)  

 ]املنخفضة القدرات على إحداث االحرتار العامليحاليًا لالستخدام] [أو اليت جيري تطويرها] من املواد [
يف ظل املناسبة لالستخدام  ]ومركبات الكربون الكلورية فلورية[روكلورية فلورية ملركبات الكربون اهليدالبديلة 

ا لدرجات احلرارة هذه أن تؤثر يف الكفاءة  ،درجات احلرارة احمليطة املرتفعة مبا يف ذلك الكيفية اليت ميكن 
التواريخ الواردة يف  يفرامرتات التشغيلية األخرى، [ومع األخذ يف االعتبار بوجه خاص مدى توافرها اأو الب

  الفقرة (أ)]؛
نسبة البدائل ذات القدرات العالية على إحداث االحرتار العاملي اليت ميكن ل اً تقدير   (ه)[  

مركبات الكربون جتنبها و/أو القضاء عليها يف كل تطبيق رئيسي يستخدم فيه أو اسُتخدمت فيه 
(أ) من هذا  ١يف الفقرة ددة يف األطر الزمنية احملة اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الكلورية فلوري

خفضة على أحداث االحرتار العاملي يف األسواق ن، مع مراعاة مدى توافر البدائل ذات القدرات املاملقرر
  ]ورواجها؛
تقييمًا جلدوى البدائل غري الضارة بالبيئة [ملركبات الكربون اهليدروفلورية]   - (ه) بديلة [  

ون اهليدروكلورية فلورية] يف أي استخدام رئيسي مع األخذ يف االعتبار توافر البدائل ذات [مركبات الكرب
 ]ذات الصلةالقدرات املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف األسواق وجدواها االقتصادية واملعايري [

  يف األسواق]؛[ونفاذها اجلاري تنقيحها] 
يتجاوز األول من  أمانة األوزون يف موعد ال تزويديشجع األطراف القادرة على   -  ٢[  
أفضل بيانات أو تقديرات متوفرة لديها عن إنتاجها واستهالكها السنويني حاليًا ويف ب ٢٠١٣أيار/مايو 

تلك البيانات ويطلب أن تعامل  ،السابق من مركبات الكربون اهليدروفلورية كل على حدة أن تفعل ذلك
لتمكني فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي من تقييم املنافع اليت [] ؛القتضاءباعتبارها سرية حسب ا

  ]تعود على املناخ من التخلص من مركبات الكربون اهليدروفلورية؛
يشجع األطراف على توفري معلومات عن البدائل [غري الضارة بالبيئة] ملركبات [ - بديلة - ٢  

  ]؛التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ألغراض الرجوع إليها الطربون اهليدروكلورية فلورية وتقدميها إىل فريق
] [على اختيار بدائل ملركبات الكربون ٥[غري العاملة باملادة يشجع األطراف   -  ٣  

ا احمللية من أجل تعزيز] [ ] سياسات وتدابري رامية إىل لى تعزيزعاهليدروكلورية فلورية] [على تنقيح سياسا
حمل مركبات الكربون  ]]لقدرة املرتفعة على إحداث االحرتار العامليدائل ذات اتفادي اختيار الب
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[تكون غري ضارة بالبيئة، مبا يف ذلك فيما يتعلق باستخدام املياه، والتخلص من  اهليدروكلورية فلورية
[واملواد األخرى  ]، وكفاءة استخدام الطاقة ودورة احلياة مع مراعاة اعتبارات الصحة والسالمةالنفايات

يف األسواق وجرت احة تمو ستنفدة لألوزون يف التطبيقات اليت تتوافر هلا بدائل تكنولوجية واقتصادية امل
دىن حد من التأثريات الواقعة على البيئة [وخباصة على املناخ، وتليب األ احلد تعمل على التقليل إىل جتربتها

  يف نفس الوقت اعتبارات الصحة والسالمة واالعتبارات االقتصادية [األخرى]؛]
بالدعم املايل وبناء  ٥تزويد البلدان العاملة باملادة  ٢يطلب إىل البلدان العاملة باملادة [  -  ٤  

لبيئة بدًال من مركبات الكربون باالقدرات ونقل التكنولوجيا مبا يكفي الختبار بدائل غري ضارة 
  اهليدروكلورية فلورية؛]

راف على النظر يف مشاريع تزود يشجع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األط[  -بديلة  -  ٤  
بالدعم املايل وبناء القدرات لتمكينها من اختيار بدائل غري ضارة بالبيئة حمل  ٥البلدان العاملة باملادة 

  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية].
_____________  


