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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

 ١١٣  - مشروع مقرر بشأن إعفاء االستخدامات الضرورية لمركب الكربون الكلوري فلوري
 ألغراض التطبيقات الفضائية في االتحاد الروسي

  مقدم من االتحاد الروسي

  والعشرين لألطراف يقرر ما يلي: رابعاالجتماع الإن 
أن اللجنة املعنية باخليارات التقنية للمواد الكيميائية قد خُلصت إىل أن التعيني الذي إىل  إذ يشري

، مبا يف ذلك ٤/٢٥مبوجب املقرر  عايري األهلية لالستخدامات الضروريةتقدم به االحتاد الروسي يستويف م
  متاحة وجمدية تقنياً واقتصادياً أو مواد مقبولة من زاوية البيئة والصحة،أو مواد بديلة عدم وجود بدائل 

اجلهود تسريع ب أوصتاللجنة املعنية باخليارات التقنية للمواد الكيميائية  إىل أن أيضاً وإذ يشري 
املبذولة الستخدام بدائل مالئمة، والبحث عن مواد متوافقة مع البدائل، واعتماد معدات مصممة حديثاً 

تفق يف غضون اجلدول الزمين امل ١١٣ - التخلص التدرجيي من مركب الكربون الكلوري فلوري  إلمتام
  ،عليه

ائية أن االحتاد الروسي قد قدم يف تعيني اإلعفاء لالستخ وإذ يشري إىل دامات الضرورية خطة 
ائي متوقع، وخطوات للتخفيض التدرجيي، ومعلومات عن مصدر  للتخلص التدرجيي مصحوبة مبوعد 

  ،١١٣ -  مركب الكربون الكلوري فلوري
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إىل أن االحتاد الروسي يواصل بذل اجلهود الستخدام مواد مذيبة بديلة، سعياً  أيضاً وإذ يشري 
تدرجييًا إىل  يف قطاع الصناعة الفضائية  ١١٣ - من مركب الكربون الكلوري فلوري استهالكه لتخفيض

  ،٢٠١٥يف عام مرتياً كحد أقصى طناً  ٧٥ اقدرهكمية 
من  اً مرتي اً طن ٩٥بإعفاء لالستخدامات الضرورية إلنتاج واستهالك كمية قدرها  يأذن  - ١

، بغرض استخدامها يف ٢٠١٣يف عام يف االحتاد الروسي  ١١٣ -  مركب الكربون الكلوري فلوري
 تطبيقات مركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع الصناعة الفضائية؛

ملتابعة اخلطة النهائية للتخلص التدرجيي اجلهود بذل مواصلة إىل االحتاد الروسي  يطلب  - ٢
املطلوبة من مركب  مواصلة تقصّيه إلمكانية استرياد النوعيةو  ١١٣ -  مركب الكربون الكلوري فلوريمن 

، بغرض تلبية احتياجات صناعته الفضائية من املخزونات العاملية املتاحة ١١٣ -  الكربون الكلوري فلوري
التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم  اللجنة املعنية باخليارات التقنية للمواد الكيميائيةوفقًا ملا أوصت به 

  االقتصادي.
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