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  المتحدة للبيئة برنامج األمم

مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  االجتماع الثاين والثالثون

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

  مسائل أخرى

  وسيطة موادالستخدامات كن امشروع مقرر بشأ

  األوروبي وكرواتيامقدم من االتحاد 

  مذكرة تفسيرية

 أن يتحرى’’)، ٣( ٢١/٨املقرر  األطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يف بلط
ل يف استخدامات املواد الوسيطة املعفاة، وأن كيميائية للمواد املستنفدة لألوزون اليت تستعمالبدائل ال

بدائل، مبا يف ذلك البدائل اليت ليست من نفس النوع، للمنتجات املصنوعة باستخدام عوامل اليتحرى 
التقنية واالقتصادية إلمكانية ختفيض هذه  دوىالتصنيع واملواد الوسيطة هذه، وأن يقدم تقييمًا للج

  .‘‘لتخلص منهااالستخدامات أو االنبعاثات أو ا
ذا الشأن يف تقرير التقييم لعام   ٢٠١١وقدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استنتاجاته 

مؤخراً. وباالستناد إىل تلك االستنتاجات ميكن اإلشارة إىل مجلة أمور، من  ٢٠١٢ويف تقريره املرحلي لعام 
  بينها ما يلي:
وسيطة إىل ما يزيد عن  موادحاليًا كاملستخدمة اد املستنفدة لألوزون تصل كميات املو   (أ)

 طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون)، ويتوقع أن تتزايد يف ٤٣٣ ٠٠٠مليون طن مرتي (أي ما يزيد عن 
ّول الستخدامات ستنفدة لألوزون قد حتُ كبرية من املواد املاملستقبل. وإذا مل جير رصد دقيق، فإن كميات  

رابع كلوريد الكربون) أو حمدودة بقدر  اهلا مركبات الكربون الكلورية فلورية و أخرى قد تكون حمظورة (ومث
  (ومثاهلا بروميد امليثيل ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية)؛ كبري
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وسيطة غري مؤكدة بسبب  مواداالنبعاثات النامجة عن االستخدامات كنسبة ال تزال   (ب)
قها يف مجيع املناطق وعلى مجيع العمليات. بيد أن تقديرات فريق االفتقار إىل معلومات موثوقة ميكن تطبي

ا ترتاوح على األرجح من  يف املائة، وفقًا للعملية  ٥إىل  ٠,١التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تشري إىل أ
ن االنبعاثات يف املائة كمتوسط، فإ ١ختذت نسبة وملستوى الضوابط على االنبعاثات. وحىت إذا ما ا

طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون.  ٤ ٤٠٠طن مرتي وما يقرب من  ١٠ ٠٠٠ية ستبلغ حوايل السنو 
وسيطة  موادكميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كيف املائة)   ٧٧(ما يزيد عن وحيث أن أغلبية 

دروكلورية فلورية، مركبات الكربون اهليو ة فلورية ورابع كلوريد الكربون تتكون من مركبات الكربون الكلوري
ثاين أكسيد الكربون قد  لدن االنبعاثات السنوية من حيث معا، فإيضاً أ وهي غازات احتباس حراري قوية

على  الوسطية مليون طن من معادل ثاين أكسيد الكربون، إذا ما افرتضنا أن القدرة ١٢تصل إىل حوايل 
  ؛١٥٠٠استحداث االحرتار العاملي تعادل 

وسيطة ومل يبلغ  موادك كميات من املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كوقد تكون هنا  (ج)
عنها، بل وميكن مالحظة تفاوتات كبرية بني الواردات والصادرات، حىت يف احلاالت اليت يبلغ فيها عن 

  البيانات؛
 زون يفاحملتملة البديلة للمواد املستنفدة لألو  فر معلومات كافية عن التكنولوجياتتوا ال  (د)

  .وسيطة مواداالستخدامات ك
وتدل هذه املالحظات بوضوح على احلاجة املاسة ملعاجلة مسألة استخدامات املواد املستنفدة 

وسيطة. وميكن للتدابري املتخذة أن تشمل تبادل املعلومات بشأن التكنولوجيا البديلة،  موادلألوزون ك
  .عموماً تلك العمليات، وممارسة رصد أكثر دقة  وختفيض انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون النامجة عن

وسيساعد الرصد الدقيق األطراف على إدارة املواد املستنفدة لألوزون، واحلد من التهديدات اليت 
الوسيطة سيساعد يف  وادذلك فإن حتسني اإلبالغ عن املك  حتول دون جناح عملية التخلص التدرجيي.

وسيطة يف أنواع خمتلفة من العمليات. وميكن  موادن املستخدمة كتقدير كميات املواد املستنفدة لألوزو 
وسيطة أن مينع حتويلها إىل  موادوزون املخصصة لالستعمال كحاويات املواد املستنفدة لأللتوسيم 

  .استخدامات أخرى
كذلك فإن إيصال وتقاسم املعارف احلالية عن أنواع العمليات اليت تستخدم فيها املواد املستنفدة 

جتنب استخدام تلك املواد، واملعلومات عن املنتجات  وسيطة، وعن البدائل اليت تتيح موادوزون كلأل
وسيطة من املواد املستنفدة لألوزون، سييسر بدوره التعامل مع  مواداألفضل اليت ال تتطلب استخدام 

االستهالك.  تدخل يف حساب انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون على صعيد االستخدامات اليت ال
االنبعاثات النامجة عن استخدامات  يف تقليلالدعوة إىل وضع ضوابط أفضل على االنبعاثات  تساهموس
سيما يف اجملاالت اليت يستخدم  ، الأيضاً  الوسيطة، وسيكون هلا آثار جانبية إجيابية يف جماالت أخرى وادامل

  فيها رابع كلوريد الكربون الذي يعّد مادة سامة.
على مشكلة ، ٢٠١٢يف تقريره املرحلي لعام فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  شددوقد 

مادة وسيطة أو  التصنيف السليم الستخدام املواد املستنفدة لألوزون يف بعض العمليات الكيميائية ك
والتقييم  كعامل للتصنيع. وباالستناد إىل املعلومات الواردة من األطراف املعنية، أوضح فريق التكنولوجيا
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االقتصادي أنه ميكن اعتبار استخدام رابع كلوريد الكربون يف عملية إنتاج مونومر كلوريد الفاينل عن طريق 
لعامل تصنيع. وحيث أن تصميم  لني مبثابة استخدام ملادة وسيطة، الحليل احلراري لثاين كلوريد اإليثالت

أن ُيطلب إىل األطراف اليت  خرى، فمن الضروريقد خيتلف اختالفًا كبريًا من منشأة إىل أهذه العملية 
فريق التكنولوجيا والتقييم  موافاة مل تقدم معلومات بعد أن تبادر إىلتنتج مونومر كلوريد الفاينل واليت 

استخدام رابع كلوريد الكربون يف هذه العمليات، كي  مبعلومات عناالقتصادي، عن طريق أمانة األوزون، 
  يد ما إذا كان االستخدام ذو الصلة هو استخدام كعامل تصنيع أو كمادة وسيطة.يتمّكن الفريق من حتد

 مشروع المقرر

  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر:
من بروتوكول مونرتيال اليت تشري إىل أن كمية املواد املستنفدة لألوزون اليت  ١املادة يشري إىل إذ 

يع املواد الكيميائية األخرى جيب أال تدخل يف حساب تستخدم بشكل كامل كمواد وسيطة يف تصن
  املواد املستنفدة لألوزون؛ ‘‘إنتاج’’

من بروتوكول مونرتيال اليت متنح تفويضًا باإلبالغ عن استخدامات  ٧املادة  إىلوإذ يشري أيضًا 
  املواد الوسيطة، من بني مجلة أمور أخرى؛

، من بني مجلة أمور ت فيه األطرافلذي حددا ٧/٣٠من املقرر  ١الفقرة  إىلوإذ يشري كذلك 
أخرى، أنه يتعني على البلدان املستوردة أن تبلغ عن كميات املواد املستنفدة لألوزون اليت ُتستورد من أجل 

  استخدامها كمواد وسيطة؛
أن الكميات الضئيلة من املواد  ت فيه األطرافالذي أوضح ٤/١٢املقرر  إىلوإذ يشري 
الناجتة عن اإلنتاج غري املقصود أو العرضي أثناء عملية التصنيع، أو من املواد الوسيطة  املستنفدة لألوزون

غري املتفاعلة، أو من استخدامها كعوامل تصنيع موجودة يف مواد كيميائية كشوائب نزرة، أو تنبعث أثناء 
الوارد يف  دة لألوزوناملستنف ةتعريف املادبصناعة املنتج أو تداوله، هي وحدها اليت تعترب غري مشمولة 

قد حث األطراف على  ٤/١٢أن املقرر  ويشري أيضًا إىل من بروتوكول مونرتيال، ١من املادة  ٤الفقرة 
اختاذ خطوات للتقليل إىل احلد األدىن من انبعاثات هذه املواد، مبا يف ذلك خطوات من قبيل جتنب توليد 

لوجيات حتكم عملية أو إدخال تغيريات على هذه االنبعاثات، أو خفض االنبعاثات باستخدام تكنو 
  العمليات، أو االحتواء، أو التدمري؛
أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد أبلغ عن زيادة مستمرة يف  وإذ يالحظ مع القلق

ند اإلنتاج العاملي من املواد املستنفدة لألوزون الستخدامها كمواد وسيطة، وإذ يضع يف اعتباره أنه، حىت ع
افرتاض وجود معدالت منخفضة لالنبعاثات، فإن الكميات املنبعثة تشكل خطرًا واضحًا على صعيد 

  استنفاد األوزون وتساهم بشكل كبري يف االحرتار العاملي؛
أن رابع كلوريد الكربون جيري استخدامه بكميات كبرية كمادة وسيطة مما قد  وإذ يضع يف اعتباره
ظة يف الكميات الكبرية من رابع كلوريد الكربون املوجودة يف الغالف اجلوي يسهم يف االختالفات املالح

  على املستوى العاملي؛
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أن غالبية املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد وسيطة ميكن أن  أيضاً وإذ يضع يف اعتباره 
ا ُتستغل أيضًا يف استخدامات مت التخلص التدرجيي منها بالفعل، وأنه إذا مل تُرصَ  د بالشكل املالئم فإ

ديداً لتخلص تدرجيي ناجح؛   ميكن أن تشكل 
أن حتديد العمليات اليت تستخدم فيها املواد املستنفدة لألوزون كمواد  وإذ يضع يف اعتباره كذلك

وسيطة وتعزيز التكنولوجيات البديلة واملنتجات اجليدة اليت ال حتتاج أو مل تعد حتتاج إىل استخدام املواد 
  ستنفدة لألوزون كمواد وسيطة، سيسهل إدارة املواد املستنفدة لألوزون؛امل

الذي بينت فيه األطراف أن استخدام رابع كلوريد الكربون إلنتاج  ٢٣/٧املقرر  وإذ يشري إىل
كانون   ٣١مواد وسيطة، على أساس استثنائي، حىت ككلوريد الفاينل سُيعترب استخدامًا  مونومر  

  ؛٢٠١٢األول/ديسمرب 
املعلومات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره  إذ يالحظ مع التقديرو 

  كلوريد الفاينل؛مونومر  بشأن استخدام رابع كلوريد الكربون إلنتاج  ٢٠١٢املرحلي لعام 
كلوريد الفاينل عن طريق مونومر  يؤكد أن استخدام رابع كلوريد الكربون يف إنتاج   - ١
حلراري لثاين كلوريد اإليثيلني يف العمليات اليت خضعت لتقييم فريق التكنولوجيا والتقييم التحليل ا

  مواد وسيطة؛عترب استخداماً ك، ي٢٠١٢االقتصادي يف تقريره املرحلي لعام 
كلوريد الفاينل يستخدم فيها رابع  مونومر  يطلب إىل األطراف اليت لديها مرافق إلنتاج   - ٢

، إىل تقدمي هذه املعلومات ٢٣/٧تقدم بعد املعلومات املطلوبة من األطراف يف املقرر كلوريد الكربون ومل 
له تبني ما إذا كان االستخدام يف مرفق معني  كي يتسىن ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٨ تاريخإىل الفريق قبل 

  عامل تصنيع؛ك ووسيطة أ ةمادكهو استخدام  
ملواد املستنفدة لألوزون املستخدمة  يذكِّر مجيع األطراف بأن اإلبالغ عن كميات ا  - ٣

  من بروتوكول مونرتيال؛ ٧كمواد وسيطة إلزامي مبوجب املادة 
يذكِّر األطراف بالتقليل إىل احلد األدىن من انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون يف   - ٤

ثل تكنولوجيات استخدامات املواد الوسيطة، مبا يف ذلك من خالل اختاذ تدابري لتفادي هذه االنبعاثات، م
املواد املستنفدة  واالستعاضة عنالتحكم أو إدخال تغيريات على العمليات، أو االحتواء أو التدمري، 

  لألوزون ببدائل، إىل أقصى حد ممكن؛
يدعو مجيع األطراف إىل االمتناع عن تشغيل أي مرافق إنتاج جديدة تستخدم فيها   - ٣

ندما تتوفر بدائل للمواد املستنفدة لألوزون لتطبيقات املواد املواد املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة ع
  الوسيطة تستويف متطلبات املنتجات؛

يطلب إىل مجيع األطراف أن حتدد العمليات اليت تستخدم فيها املواد املستنفدة   - ٤
 ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ٣١أمانة األوزون حبلول  توايفلألوزون كمواد وسيطة على أراضيها وأن 

مبعلومات جممعة عن العمليات اليت جرى حتديدها، مبا يف ذلك أمساء املنتجات النهائية ومعها أرقامها يف 
سجل دائرة املستخلصات الكيميائية إن وجدت، وأنواع وكميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة يف  

  يطة على أراضيها؛ مواد وسمات عند حتديد استخدامات جديدة ككل عملية، وحتديث هذه املعلو 
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يطلب إىل مجيع األطراف أن تقدم معلومات إىل أمانة األوزون عن البدائل اجلديدة اليت   - ٥
  من هذا املقرر؛ ٤مواد وسيطة مبلغ عنها مبوجب الفقرة كحتل حمل أي استخدامات  

يطلب إىل أمانة األوزون أن تنشر على موقعها على اإلنرتنت قائمة جممعة   - ٦
مواد وسيطة وبدائل املواد املستنفدة لألوزون هلذه االستخدامات كاملواد املستنفدة لألوزون   باستخدامات

من هذا املقرر، مع التحديث السنوي هلذه القائمة اليت تشتمل  ٤اليت أبلغت عنها األطراف وفقًا للفقرة 
  على:

 ات الكيميائيةيف سجل دائرة املستخلص هامارقبأ صحوبةم اتللعملي ةالنهائي اناملنتج  )أ(
  ،إن وجدت
  نوع املادة املستنفدة لألوزون املستخدمة يف العملية،  )ب(
  ،اتكمية املادة املستنفدة لألوزون املستخدمة يف العملي  )ج(
 ؛االستخداماتالكمية الكلية من كل مادة يف مجيع   )د(

املستنفدة م حلاويات املواد يوستالاستخدام شروط يطلب إىل مجيع األطراف النظر يف   - ٧
  ؛اتاد املوجودة يف احلاويو لألوزون مما يسمح بتحديد االستخدام املزمع للم

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي االستمرار يف عمله وتقدمي معلومات   - ٨
، خصوصًا عن حتديد بدائل للمواد ٢١/٨وفق ما هو مطلوب يف املقرر  ٢٠١٣يف تقريره املرحلي لعام 

مواد وسيطة، وتقييم اجلدوى التقنية واالقتصادية للتدابري الرامية خلفض كنفدة لألوزون الستخدامات  املست
  هذه االستخدامات واالنبعاثات أو القضاء عليها.

_____________  


