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احلوار بشأن املواد ذات القدرات العالية 
على إحداث االحترار العاملي البديلة 

  ة لألوزوندللمواد املستنف
  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤جنيف، 

 حوار حول املواد ذات القدرات العالية على إحداث االحترار تقرير حلقة العمل بشأن
 العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون

  املقدمة
 إىل أمانة األوزون مبا لديها ،٢٠/٨مونتريال، مبوجب املقرر طلبت األطراف يف بروتوكول   - ١

 من أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ بحيثما يتناس من بيانات ومعلومات، مستقاة
 املواد ذات القدرات العالية على إحداث عقد حوار مفتوح العضوية بشأنوبروتوكول كيوتو التابع هلا، 

 ومبشاركة أفرقة التقييم أيضاً،  كبدائل للمواد املستنفدة لألوزون فيما بني األطرافحترار العامليالا
نة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، مع دعوة وكاالت التنفيذ التابعة وأما

 البيئية األخرى متعددة األطراف واملنظمات غري احلكومية، ملناقشة القضايا االتفاقاتللصندوق وأمانات 
 التركيز بصفة خاصة التقنية وقضايا السياسات العامة ذات الصلة ببدائل املواد املستنفدة لألوزون، مع

على تبادل اآلراء بشأن أفضل الطرق الستخدام اخلربات املستقاة من بروتوكول مونتريال بشأن املواد 
 لعالج تأثريات مركبات الكربون اهليدورفلورية، وكذلك ألجل تعظيم  وذلكاملستنفدة لطبقة األوزون

ا التخلص التدرجيي املبكر بالنسبة لألوزون مزايا مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بالنسبة ملزاي
 يف املركز ٢٠٠٩ هيولي/ متوز١٤ وقد عقد احلوار يوم الثالثاء املوافق .واملناخ يف إطار الربوتوكول
  .الدويل للمؤمترات يف جنيف
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 جتماعفتتاح االا  -أوالً 
 األمني نزاليزغو على يد السيد ماركو  صباحا٠٥/١٠ًفتتحت حلقة العمل يف متام الساعة ا  - ٢

وشدد السيد غونزاليز على أن أمانة األوزون قد عملت . التنفيذي ألمانة األوزون الذي رحب باملمثلني
 كما ،عن كثب مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ لتنظيم حلقة العمل هذه

ة اليت مكنت كبار خرباء املناخ من  وهى املسامه،رحب باملسامهة املالية من جانب حكومة السويد
  للممثلني ومتىن،إىل الوثائقنتباه  االوجهوأوضح تشكيل احللقة العملية، و. البلدان النامية من املشاركة

  . مثمرةتمناقشا
أمانة اتفاقية يف  والتكنولوجيا والعلوم،  التعديل التكيفي،وصف السيد فلورين فالدو مدير  - ٣

طارية املعنية بتغري املناخ األخطار اليت يسببها تغري املناخ، وخباصة بالنسبة ألكثر األمم املتحدة اإل
وأشار إىل . اجل، وخباصة على املستوى السياسيالسكان فقراً وتعرضاً، ونبه إيل ضرورة القيام بعمل ع

الحتباس اغازات  انبعاثاتأن جمموعة الثمانية، يف قمتها األخرية قد تعهدت بضمان مواصلة ختفيض 
. لصددا عن إدراكها لألنشطة املهمة اليت يضطلع ا بروتوكول مونتريال يف هذا ، وأعرباحلراري

ن يف كانون جوقال إن الدورة اخلامسة عشر ملؤمتر األطراف يف هذه االتفاقية سوف تنعقد يف كوبنها
رة ما بعد ، كعالمة على بلوغ املفاوضات املكثفة ذروا إلصدار نظام بيئي لفت٢٠٠٩ديسمرب /األول

وأن الوقت املتروك لتحقيق النجاح قصري، مع بقاء أجزاء ال بأس ا من النص حتتاج . بروتوكول كيوتو
  . ورحب بإشراك أمانة األوزون يف املفاوضات.للتفاوض بشأا

قتراب انعقاد  ا الرئيس املشارك حللقة العمل بأنه مع،)فنلندا(ن صرح السيد جوكا أوسوكاين  - ٤
، ميكن للممثلني أن يدللوا بقرارام يف  تقريباًن الذي مل يتبق عليه سوى مخسة أشهرغوبنهااجتماع ك

وأن مثل هذا التعاون . حلقة العمل احلالية استعداد جمموعة البلدان املعنية باملناخ على العمل سوياً
 التفاوض جناح املناقشات بشأن النص الذي ال يزال من الضروريإ يف والتعاضد سوف يكون ضرورياً

  .نجبشأنه يف كوبنها
، الرئيس املشارك حللقة العمل، بأن بروتوكول )األرجنتني(سيدة الورا بريون لاوصرحت   - ٥

 فرصة  مبثابةوأن حلقة العمل هذه. تفاق ممتاز متعدد األطرافسليم بأنه منوذج المونتريال حيظى بالت
  . مونتريال وكيوتوزر بني بروتوكويل وللمزيد من حتديد أوجه التآ،اجلديدةملناقشة التحديات 

  اخللفية العلمية  -ثانياً 

  العرض  -ألف 
 بشأن آثار انبعاثات مي عرضاًرئيس املشارك لفريق التقييم العلرافيشانكارا، ال. ر.قدم السيد أ  - ٦

 على )HCFC and HFC( اهليدروفلورية  الكربونمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات
  .األوزون واملناخاستنفاد 
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، ووصف بعض النتائج ٢٠٠٦وأوجز باقتضاب النتائج اليت توصل إليها تقييم األوزون لعام   - ٧
 على أن بروتوكول ٢٠٠٢ أدلة أقوى منذ تقييم ٢٠٠٦فقد قدم تقييم . البارزة منذ ذلك التاريخ

بون الكلورية فلورية، وأنه نظراً للتخلص التدرجيي من استعمال مركبات الكر. مونتريال يعمل بنجاح
، فإن تركيزات مركبات الكربون وكما كان متوقعاً. HFCsو HCFCs نتاج واستخدام الـ إيتزايد

 آخذة يف HFCs وHCFCs آخذة يف التناقص، وتركيزات الـيف الغالف اجلوي  CFCsالكلورية فلورية 
 كما تواصل تزايد HCFC-22وقد تواصل إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية . التزايد

أما . ٢٠٠٦تركيزاا يف الغالف اجلوي كما تدل على ذلك البيانات اليت جتمعت عقب تقييم عام 
اليت تنهض على أساس حد ما مع التقديرات  إىل ة املبلغ عنها فجاءت متماشيHCFC-22  انبعاثات الـ

  الف اجلوي بالنسبةودلت بيانات مماثلة لالستهالك وبيانات الغ. قياسات الغالف اجلوي
وهناك بعض أوجه .  على أا آخذة يف التزايد داخل الغالف اجلويHCFCs-142و HCFC-141b لـ
 يف HCFCs-142 b وHCFC-141bمن رصد  املستمدة الستهالك املبلغ عنه واالنبعاثاتختالف بني ااال

حتفاظ وفة خمتلفة مثل اال إىل عمليات معرىختالف هذه ميكن أن تعزغري أن أوجه اال. الغالف اجلوي
  .داخل األرصدة التجميعية وما يترتب على ذلك من تباطؤ يف االنبعاثات

٨ -  وباإلشارة إىل اإلدراك املتحَاملستنفدة بأن املواد ،ل منذ منتصف مثانينات القرن العشرينص 
روتوكول مونتريال، عتماد ب احتباس حراري قوية، قال السيد رافيشانكارا أنه منذ ا غازاتيهلألوزون 

 لتحديد مدى عدم إضرارها  وذلكيتم فحص مجيع املواد التعويضية عن املواد املستنفدة لألوزون
 الصادر عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ٢٠٠٥وقد قدر التقرير املشترك لعام . باملناخ

لألوزون اليت أسهمت يف إحداث اإلقحام ة وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بأن املواد املستنفد
وقد حدد تقرير أكثر . ١٩٩٠ مبا يعادهلا من ثاين أكسيد الكربون يف عام ن غيغاط٧,٥املناخي بلغت 

قدر ذلك التقرير كما . حداثة مدى مساعدة بروتوكول مونتريال يف التقليل من التغري املناخي حىت اآلن
االنبعاثات من ثاين أكسيد الكربون املقدر حدوثها يف املستقبل،  حتققت إذا ما قورنت بالوفورات اليت

ِرح مؤخراً يف التخلص التدرجيي من مركبات وكذلك الوفورات احملتمل حتصيلها من التسريع الذي أقت
الت ثاين ن من معاد غيغاط١٥ - ١٢فقد قدرت هذه الوفورات بنحو . الكربون اهليدروكلورية فلورية

 ببدائل ذات  اليت يتم التخلص منها تدرجيياHCFCsً حالة إذا استبدلت مركبات أكسيد الكربون يف
قدرات منخفضة على إمدادات االحترار العاملي، أو إذا خفضت تلك املركبات عن طريق احلفظ 

 يف خفض كبرياً سهاماً إ من شأنه أن يسهمHCFCsإن التخلص التدرجيي من . وإعادة التدوير
  .اد املستنفدة لألوزون يف الغالف اجلوي يف مطلع القرن احلادي والعشريناملستويات الكلية للمو

 ال حتتوي على الكلور وال الربوم HFCs وأشار إىل أن مركبات الكربون اهليدروفلورية  - ٩
 عن مركبات الكربون  األوزون باهلالوجني كَمحِفز ال ميكن أن يكون ناجتاًتدمريومن مث فإن . داليو وال

يضاف إىل ذلك، أنه مت التدليل على أن تدمري األوزون مبحفزات متمثلة يف . )HFCs(لورية اهليدروف
وهكذا ميكن ملركبات . أجزاء أخرى من جزيئات مركبات الكربون اهليدروفلورية مل يثبت بالرباهني

بات وض عن مركعت" غري ضارة باألوزون"روفلورية أن توصف بأا مواد تعويضية الكربون اهليد
مركبات ن ووجد مع ذلك أ. الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
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وأن وجودها يتزايد يف .  من الغازات القوية املسببة لالحتباس احلراريي هالكربون اهليدروفلورية
بات ومركخفض فيه مركبات الكربون الكلورية فلورية الف اجلوي بسرعة يف الوقت الذي تنالغ

 اً جزء٣٠ إىل أ١٣٤ - اهليدروفلورية وصلت مركبات الكربون فمثالً. الكربون اهليدروكلورية فلورية
وقد بلغ . سنوياً/يف األلف أجزاء ٤ وأا آخذة يف التزايد مبعدل يقارب ،٢٠٠٤ يف )PPT( األلف يف

- اهليدروفلوريةون مركبات الكرب و١٢٥ - اهليدروفلوريةمتوسط املعدل العاملي ملركبات الكربون 
 يف ٢٣ كما أا آخذة يف التزايد، لكل منهما بنسبة ،٢٠٠٤ جزء من األلف يف عام ٣,١ حنو أ١٥٢

 HFCs اهليدروفلوريةوقد بينت دراسة أجريت مؤخراً أن مستويات الكربون .  يف املائة سنويا١٧ًاملائة و
قحام  باملائة من اإل١٢ - ٧ي يصل إىل املتزايدة إذا تركت دون ضابط، ميكن أن تؤدي إىل إقحام مناخ

يضاف إىل ذلك، أن أغلبية الزيادة يف . ٢٠٥٠املناخي الذي ينجم عن ثاين أكسيد الكربون حبلول عام 
  .انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية يتوقع أن تصدر عن البلدان النامية

 لبعض مركبات الكربون قصرية نسبياً احلياة الات إىل أن دوروأشار السيد رافيشارنكارا أيضاً  - ١٠
تعين أا تستجيب )  عاما١٤ً احلياة اليت تبلغ دورةذات  HFC  - أ١٣٤مثل  (HFCsاهليدروفلورية 

احلجم يبلغ من  هذه املركبات يف الغالف اجلوي لن نْكو تبسرعة للتغريات اليت تلحق باالنبعاثات، وأنَ
 الغازات األطول عمراً األخرى بالنسبة مبلغة الطويلة، أو مبلغ ثاين أكسيد الكربون ذي دورة احليا

  .لنفس االنبعاثات احملددة
مركبات الكربون اهليدروفلورية األطول عمراً،  عن  بعض املواد التعويضية أنرياً، أشار إىلوأخ  - ١١

 التعويضية وتشتمل املواد.  حالياًقترح استعماهلا العاملي يوذات القدرات األعلى على إحداث االحترار
ذات أعمار قصرية للغاية يف وهذه الغازات . CF3CF=CH2 أو CF3CF=CHFعلى األولفينات مثل 

نبعاثاا االغالف اجلوي حبساب عدد األيام، وهى قابلة لإلزاحة عن الغالف اجلوي بسرعة إذا تعرضت 
وتشمل هذه القضايا . دوحيتاج عدد قليل آخر حمتمل لنتائج استعماهلا إىل الدراسة والتحدي. للتقليص

 الغالف اجلوي من أمثال حامض ثالثي يف حتللهافرعية مسية نتيجة  احملتمل لنواتج تكونال: البيئية
طول عمراً وذلك أاحتباس حراري حتمال إنتاج غازات الي؛  إنتاج تلوث هواء األوزون احمل؛اخلليك

أطول عمراً عن طريق حراري احتباس  لغازات احملتمل التكونويف الغالف اجلوي؛ حتللها عن طريق 
عمراً  أطول ملواد يف الغالف اجلوي، والتكون احملتمل ملواد مستنفدة لألوزون حتتوي على الكلورحتللها 

  .ها يف الغالف اجلويأثناء احنطاط

  أسئلة وأجوبة  -باء 
 عالمات صرح أحد املمثلني بأنه أثناء القيام باألنشطة احمللية لتوفري التدريب للفنيني، كانت  - ١٢

.  الغازات عبارة عن مزائج بعضملواد تستخدم يف بعض األحيان، وكانت نتائجها تدل على أناحتديد 
تدل على احتوائها على وأوضح أنه على الرغم من أن عالمة الوسم على علبة HFC-134a وجد ي ما قد

 إليه وجه  طلب علىونزوالً. HFC-134aخرى تستحوذ على نسبة أكرب من نسبة أبداخلها من مواد 
حده من بني عناصر املزيج هو الوحيد  وHFC  إن مكَوِن الـرافيشانكارا قال السيد بإبداء مشورته،
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  مزائجيف تكوينتكون مشاركة وأشار إىل أن غازات أخرى ميكن أن . عتبارالالذي جيب أخذه يف ا
HFC-134a،مزائج استثمارية ي حيث أن تلك املزائج ه )proprietary mixtures(.  

 إن رافيشانكاراقال السيد ، HFC-141b على سؤال حول أسباب تناقص معدل الزيادة يف ورداً  - ١٣
يستطيع تقدمي املزيد من املعلومات عن السبب يف عدم التوازن بني االنبعاثات املبلغ عنها  الفريق ال

  .والتركيزات املُالَحظة
ناخي عما إذا كان تنبؤ الفريق قد راعى قحام املوتساءل ممثل آخر، فيما يتعلق باإل  - ١٤

وتساءل . اإلصالحات التنظيمية من أمثال تلك املتصورة يف ظل االتفاقية اإلطارية املعنية بتغري املناخ
صالحات التكنولوجية املستقبلية كالبدائل اليت ميكن إنتاجها  حبث اإل قدكذلك عما إذا كان الفريق

  . ثنائيناقشة هذه املسألة على أساس مرافيشانكاراوعرض السيد . طبيعياً
 اتنبعاثال  احملتملةاطاتسقال ا بنيورداً على سؤال عما إذا كان باإلمكان عقد مقارنة  - ١٥

 لو مل يكن هناك  البيئة ستؤول إليهالذي كانت واحلال HFCمركبات الكربون اهليدروفلورية 
 يف اإلقحام املناخي تقدر HFCsكبات قال السيد رافيشانكارا إن مسامهة مرفبروتوكول مونتريال، 

دون كبح ت وشأا كَرِولو أن مركبات الكربون الكلورية فلورية ت. ٢٠٥٠ يف املائة يف ١٠بنحو 
 يف املائة، ورمبا وصل إىل ١٠سهامها احملتمل يف اإلقحام املناخي كان سيزيد كثريا عن  إمجاحها، فإن

قصري، العمر الزات مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات وأضاف أنه بالنظر إىل غا.  باملائة٤٠ – ٣٠
  . يف التركيزسيتضح التغريفإنه سرعان ما 

ذات  CFCs على فهم أحد املمثلني بأن سيناريو العمل كاملعتاد بالنسبة ملركبات الكربون منوأَ  - ١٦
ا نظرنا إىل املواد ذأضاف أنه إو. ليس مفيداً للمناخالقدرات العالية على إحداث االحترار العاملي 

 األخرى اليت قد تكون مثاراً أن نكون على علم بالقضايا البيئيةسيتعني علينا ، HFCملركبات التعويضية 
  .للقلق،باإلضافة إىل قضييت املناخ واستنفاد األوزون

 قصرية HFCsاستبدال مركبات الكربون اهليدروفلورية  أجاب بأن ورداً على سؤال آخر،  - ١٧
  . من شأنه أن خيلق وضعاً ضاراً، ينبغي حتاشيهاً عمراألطول HFCs لعمر بـا

  القضايا التكنولوجية واالقتصادية  -ثالثاً 

حالة بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية مبا يف ذلك   -ألف 
  ن جانب البدائل متمل يف السوقأمناط االستخدام، والتكاليف والتغلغل احمل

التكنولوجيا والتقييم التابعة لفريق  ٢٠/٨ مبوجب املقرر أة املنشعملالأعضاء فرقة قدم   - ١٨
  .عرضاًاالقتصادي 

 التقدمي على التربيد وتكييف اهلواء يف ستة عروض، كما ركزوا على الرغاوي، ركز عارضو  - ١٩
وركز العرض اخلاص بالتربيد املرتيل على النسبة  .والوقاية من احلريق، واملذيبات والعالج باالستنشاق

ذكر ، بينما Isobutane) ثيليبروبان امل( واألمهية املتزايدة أليزوالبوتان ،بأس ا من السوق املئوية اليت ال
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 بأمهيتها غري أن احتفظتأن مزائج مركبات الكربون اهليدروفلورية العرض بشأن التربيد التجاري 
شتمل على أي نوع من ت قد ، اليت)ةق الثانوياطواأل(لوحدات اآللية للغرف ل سوف يكون لقباملست

 وثاين ، أمهية النشادر إىلوأشار العرض بشأن التربيد الكبري احلجم. املربدات بكميات أصغر بكثري
وذكر العرض بشأن تكييف . أكسيد الكربون، وشدد بدرجة أقل على مركبات الكربون اهليدروفلورية

 أا البديل املهم، بينما يظل هناك قدر كبري من املعدات املصنعة اليت تستخدم R-410Aحدات اهلواء بالو
HCFC-22 يزال يتحتم إجراء  وال. ٥ من املادة ١، وخباصة لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة

لعاملي يف لقدرات املنخفضة على إحداث االحترار املستجدة ذات االمواد لارات النهائية بالنسبة ختيالا
هذا اال وبصورة جادة، على الرغم من أن الربوبان قد وجد سبيله إىل الوحدات األصغر يف بعض 

 وتزمع االستمرار يف عمل ذلك HCFC-123 وHFC-134aأما وحدات التربيد الكبرية فتستخدم . املناطق
، واستعمال أعداد HFC مزائج  اليت تستخدم بصورة رئيسيةمع استعمال وحدات التربيد األصغر حجماً

  .هليدروكربون واملاء من اأقل

أشار مقدمو العروض إىل أن أجهزة تكييف اهلواء النقالة لديها ثالثة مواد مرشحة ذات   - ٢٠
ثاين أكسيد الكربون، ومركبات الكربون : يقدرات منخفضة على إحداث االحترار العاملي ه

 أن حيث ميكنقطاع الصناعة عن مواده املفضلة وقد أعرب . HFC-152a وHFC-1234yf اهليدروفلورية
ويتزايد إنتاج .  من الصناعات مل حتدد اختيارات أكيدة، غري أن أياًنتقال بسرعة نسبية مبدئياًيتم اال

حنو االخنفاض، واستمرار تزايد استعمال  HFCالرغاوي لدى مجيع البلدان، مع اجتاه استخدامات 
 تقريباًيف مجيع التطبيقات  HCFCsواستخدمت مركبات  .يقاتاهليدروكربونات يف الكثري من التطب
ل حدوث االنتقاالت إىل البدائل ذات اصتوقد و. ٥  من املادة١ لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة

 وقد مثلت احملافظة ،البثقالقدرات العالية على إحداث االحترار العاملي يف قطاع صناعة البوليسترين ب
ففي قطاع الوقاية من احلريق كان مثة بديالن مهمان .  رئيسياًتطبيقات العزل حتدياًعلى، وحتسني أداء 

، مع بقاء نسبة مئوية صغرية من HFCs اهليدروفلورية  الكربونمها ثاين أكسيد الكربون ومركبات
ة وقد تتواصل حاجة بعض التطبيقات إىل اهلالونات، ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلوري. اهلالونات

يف قطاع املذيبات فثمة خيارات متوافرة للحلول حمل معظم ما أ. ومركبات الكربون اهليدروفلورية
 غري أن عدداً صغرياً من االستعماالت سوف تواصل االعتماد على ،HFE وHFC وHCFCاستخدامات 

  بكميات كبرية كمذيب لدى األطرافHCFC-141bويتواصل استعمال . املواد املستنفدة لألوزون
نتقاله  اومن املتوقع لقطاع العالجات باالستنشاق أن ينتهي من. ٥  من املادة١ العاملة مبوجب الفقرة

 ٢٠١٥ن اهليدروفلورية حبلول عام إىل أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املستعملة ملركبات الكربو
االستنشاق باملساحيق اجلافة ومع ذلك تشري التقديرات إىل أن االنتقال إىل أجهزة . على الصعيد العاملي

اخلالية من مركبات الكربون اهليدروفلورية سوف يصبح ممكناً يف املستقبل مع تطبيق األسعار التنافسية 
  .للمنتجات
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ير التكميلي إىل التقرير اخلاص لفريق التكنولوجيا والتقييم عرض للبيانات املستكملة من التقر  -باء 
   األوزون واملناخاالقتصادي بشأن

 مدق يقدم السيد المربت كوجيربز والسيد دانييل فريدونيك والسيد بول آشفورد عرضاً  - ٢١
  .بيانات مستكملة عن األرصدة التجميعية للمواد وعن االنبعاثات

بأس ا عن األرصدة امعة للمواد وعن  أن فرقة العمل قدمت بيانات البوا حروص  - ٢٢
 والتربيد وتكييف اهلواء استناداً إىل سيناريو العمل والرغاوىريق، االنبعاثات يف قطاعات الوقاية من احل

 املستقاة من التقرير ٢٠٠٥ والبيانات لعام ٢٠٢٠دت مقارنة بني البيانات اجلديدة لعام قَِ وع.كاملعتاد
ك بني الفريق والفريق الذي وضع بالتشار اخلاص بشأن احلفاظ على طبقة األوزون ونظام املناخ العاملي

 ىأن تلق HFCsاهليدروفلورية   الكربونمن املتوقع ملركباتوكان . حلكومي الدويل املعين بتغري املناخا
رصدة امعة للهالون  ويف الوقت الذي تتضاءل فيه األ يف قطاع الوقاية من احلريق،اًتزايد مهتماماًا

معة من مركبات الكربون ألرصدة اإىل أن ا أما يف قطاع الرغاوي، فأشارت التوقعات .نبعاثاتالوا
أن  إال، HFC  امعة من الـاألرصدةكبرية مع تزايد سوف تكون  HCFCو CFCالكلورية فلورية 

 وكانت التوقعات تشري إىل أن أكرب االنبعاثات سوف حتدث . مع ذلك ضئيلة نسبياً كانتاالنبعاثات
 من ١  غري العاملة مبوجب الفقرةوكان من املتوقع لدى األطراف. يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء

املستعملة  HFCs أن تزداد االنبعاثات واألرصدة امعة من مركبات الكربون الكلورية فلورية ٥ املادة
وكانت التوقعات تتجه . ٢٠٢٠ - ٢٠١٠يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء زيادة كبرية جدا أثناء الفترة 

 وبصفة ،انبعاثااومركبات الكربون الكلورية فلورية إىل حدوث زيادات يف األرصدة امعة من 
 حدوث استقرار تدرجيي عقب، مع ٥  من املادة١ خاصة لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة

 لدى األطراف HFC مركبات الكربون اهليدروفلورية  واألرصدة امعة مننبعاثاتالوكانت ا. ٢٠١٥
 يتوقع هلا أن تصل إىل ثلث اإلنبعاثات لدى ٢٠٢٠  عام يف ٥  من املادة١ العاملة مبوجب الفقرة

. ٢٠٢٠متوقعاً أن يتغري بصورة ملموسة عقب األطراف غري العاملة ا، وهو الوضع الذي مل يكن 
مركبات   النبعاثات بالنسبة٢٠٢٠ -  ٢٠٠٢ خالل الفترة - يف جمموعها - وكانت االنبعاثات

ذلك أن انبعاثات : من الرغاوي والوقاية من احلريق صغرية نسبياً كلورية واهليدروفلوريةالكربون اهليدرو
 وإذا أخذنا .مركبات الكربون الكلورية فلورية سوف تستمر لفترة غري قصرية، وخباصة من الرغاوي

 من فإن - CFCs الكلورية فلوريةمبا فيها مركبات الكربون   - معاً  - ائية الفلوريةيمجيع املواد الكيم
 أن يواصل تزايده عاملياً، فيما كان  من ثاين أكسيد الكربونةع االنبعاثات معرب عنه مبعادلمو املتوقع

قد ، و٢٠٢٠ نبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية أن تبدأ يف االستقرار حنو عامالمن املتوقع 
 الصادرة HFCات نبعاثال باملائة يف التوقعات الكلية ٧٥  تزايدها، مستأثرة بنسبةHFCواصلت انبعاثات 

  .٥   من املادة١ عن األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة

  أجوبة وأسئلة  -جيم 
تساءل أحد املمثلني عما إذا كان فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يساوره قلق بشأن   - ٢٣

يدروكربونات  آخر يتعلق بالتكنولوجيا املستعملة يف الثالجات اليت تعتمد على اهليء أو بشأن ش،األمان
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وأجاب السيد كوجيربز بأن . قد جيعل من الضروري استعمال مركبات الكربون اهليدروفلورية
يف العامل املتقدم مثل كندا والواليات املتحدة األمريكية تستعمل مركبات الكربون  البلدان

ت الكربون وأن مركبا. وأا بدأت تبحث أمر استعمال اهليدروكربونات )(HFC-134a اهليدروفلورية
  . مهما لدى البلدان الناميةمتثل بديالً )HFC-134a(أ ١٣٤ - اهليدروفلورية

 أن االستعمال املسؤول ملركبات الكربون  ورد بهوذكر نفس املمثل أن تقرير الفريق  - ٢٤
هو احلل يف األجل القريب لتحقيق أفضل أداء مناخي لدورة احلياة وذلك بالنسبة  HFCsاهليدروفلورية 

طلب فقد رد يف ذلك القول، افعلى الرغم من عدم خمالفته للرأي الو. دات تكييف اهلواء األحاديةلوح
 الفرضيات املؤيدة التفصيلاستخدام بيانات مقاسة بدالً من بيانات حمسوبة، بإىل الفريق أن يبني، ب

 النص بشأن غياب ياقسإليها داخل سبقت اإلشارة أجاب السيد كوجيربز بأن هذه القضية و .للبيان
  .ق على أن التسريبات ممكنة يف بعض أنواع املعداتاتفمت اال و،بدائل أكيدة

 إن مسألة التخلص التدرجيي أو ،ورداً على أسئلة وجهها له ثالثة ممثلني قال السيد كوجيربز  - ٢٥
الكربون والتحول إىل مركبات  HCFCsركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مل ياخلفض التدرجي
 حتتاج ٥   من املادة١  أو إىل مربدات أخرى لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرةHFCsاهليدروفلورية 
نتظار ملدة عام أو أكثر لتحديد  قد يكون من املرغوب فيه االأنهمن وعلى الرغم . إىل حبث متأن

حدوث املستحيل تفادي ول عليها لعمل ذلك، فإنه قد يثبت يف اية املطاف أن من عاليت يطريقة ال
حتول ثان يف تاريخ الحق مثلما أن من املهم التحرك فوراً لتحديد القطاعات الفرعية الصناعية اليت ميكن 

  .إدخال البدائل ذات القدرات املنخفضة على أحداث االحترار العاملي فيها
اث االحترار حد أ ذات قدرات منخفضة علىمواد تعويضيةورداً على سؤال عما إذا كانت   - ٢٦

 خارج نطاق قطاع املركبات ذات احملركات، هادقد مت حتدي - العاملي أو غري حمدثة ألي احترار عاملي
أجاب السيد كوجيربز بأن قطاع تكييف اهلواء النقال رمبا كان هو القطاع الذي أجريت فيه معظم 

 واملطورون بعد مركبات االختبارات، وكما هو احلال يف قطاعات تربيد أخرى، مل يقبل املهندسون
  .)HFC-1234yf( ١٢٣  - الكربون اهليدروفلورية

 طن من الكميات ٧  ٠٠٠نتقال الالزمة للتقليل بنحو وفيما يتعلق بالتكاليف العالية لال  - ٢٧
 يف القطاع الفرعي ألجهزة االستنشاق باجلرعات HFC فلوريةيدرواملستعملة من مركبات الكربون اهل

أن يضيف إىل هذا التقدير  ب بونز تعهد السيد جوزي بونزستنشاق باملساحيق اجلافة، االاملقننة، وأجهزة
  .أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةأثناء املباحثات الثنائية مع خرباء 

ذكر أحد املمثلني أن اخلرباء لدى بعض دول غرب آسيا والدول األعضاء يف جملس التعاون   - ٢٨
أعربوا عن قد  درجة مئوية يف الظل، ٥٢ل درجات احلرارة إىل حيث تصلدول اخلليج العريب، 

ات احلرارة العالية هذه قد يتأثر إذا مت إحالل ج أن أداء وحدات تكييف اهلواء يف مثل درمن قلقهم
 حمل HC-290ركبات الكربون اهليدروكلورية م (HFC-410A)أ ٤١٠  - مركبات الكربون اهليدروفلورية

ختبارات كافية يف درجات احلرارة السائدة هناك، أو أن الان اللتان مل ختضعا  املادتا، ومهR-22مادة 
وتساءل هذا . تعمالن بنفس الصورة مستقبالً   ال قد ولكنهما،املادتني قد تعمالن اآلن بصورة طيبة
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املمثل عن احتماالت توافر بدائل مستدامة وصديقة للبيئة، فأجاب السيد كوجيربز بأنه قد تنشأ يف 
ثلني أن املزيد من املعلومات سوف تقدم أثناء ميقة مشاكل بالنسبة لبعض املزائج، ولكنه أكد للماحلق

 حيث سيتم تقدمي عرض بشأن البدائل ،االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية
  .آنذاك
 مبردة يف املناطق ورداً على سؤال بشأن أي التكنولوجيات البديلة قد تتوافر حلفظ اللقاحات  - ٢٩

ل يف تكنولوجيا االمتصاص اليت تستعملها استعمال اشائع املربد ال هوالريفية على فرض أن النشادر،
 أجاب السيد كوجيربز بأن تكنولوجيا  بسهولة،بعض البلدان، وإذا كانت قطع الغيار غري متوافرة،

جة للحرارة مثل ثري من املواد األولية املنتِمتصاص أدت عملها لدى العديد من البلدان ألا تعمل بالكاال
وأن املربدات خالف النشادر قد تثري مشاكل، وهذا هو السبب يف . غاز البترول السائل والكهرباء

 وأعرب عن ، ومل يتمكن من تقدمي اقتراحات بديلة.حاتا مثل اللقمواداستخدام النشادر يف تربيد 
وأقترح إجراء املزيد من املناقشات على أساس . ى عمل ذلك عل احملليتشككه يف قدرة قطاع التربيد

  .ثنائي

  السياسات العامة والتدابري  -رابعاً 

 انبعاثات البدائل للمواد املستنفدة لألوزون، ذات القدرات احلد من أو تقليلاألنشطة الرامية إىل   -ألف 
ة اإلطارية املعنية بتغري املناخ العالية على إحداث االحترار العاملي يف إطار اتفاقية األمم املتحد

  وبروتوكول كيوتو التابع هلا
 للنشاطات الرامية إىل قدم ممثل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ عرضاً  - ٣٠
ملواد املستنفدة لألوزون، ذات القدرات العالية على إحداث ابدائل نبعاثات  اأو ختفيض  مناحلد

وأشار إىل أن مركبات الكربون . تفاقية وبروتوكول كيوتو التابع هلاعاملي مبوجب هذه االاالحترار ال
بروتوكول كيوتو التابع هلا، وأن هناك مقررات كما ينظمها تفاقية وتنظمها اال HFCsاهليدروفلورية 

غت األطراف وأبل.  تتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية،تفاقيةكان قد اختذها مؤمتر األطراف يف اال
غازات تصاالت الوطنية، وقوائم رصد األمانة بأنشطتها يف جمال مقاومة التغري املناخي عن طريق اال

 ،تفاقيةوتقوم األطراف مبوجب اال. الربوتوكولوتوفري معلومات تكميلية مبوجب راري احلحتباس اال
  .ية النظيفة تشمل فيما تشمل آلية التنم،باختاذ تدابري بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية

 مركبات الكربون اهليدروفلورية والكيماويات املشبعة  منالسياسات العامة والتدابري بشأن املواد  -باء 
  بالفلور على الصعيدين الوطين واإلقليمي

 بشأن التدابري بية، واليابان والواليات املتحدة عروضاًوقدم ممثلو كل من املفوضية األور  - ٣١
  .الوطين واإلقليمية على الصعيدين املتخذ
بية السياسات العامة بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية وعرض ممثل املفوضية األور  - ٣٢

 من  إليهااألخرى املشبعة بالفلور املطبقة داخل اجلماعة األوربية، واليت ينظر رارياحلحتباس االغازات و
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قليل حجم شحنات الغازات  املؤدية إىل تاالبتكاراتعلى أا القوة الدافعة وراء كثريين جانب ال
 واالستعاضة بتكنولوجيات ذات قدرات ،املفلورة داخل املعدات، ووراء حتسني التحكم يف احملتوى

 للخلفية وللسياق اللذين تبلورت فيهما السياسات وقدم وصفاً. إحداث االحترار العاملي  منخفضة على
ق األرقام املستهدفة خلفض اإلنبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية وذلك بغرض حتقي بشأنالعامة 
أما التشريعات . التزمت ا اجلماعة األوربية ودوهلا األعضاء مبوجب بروتوكول كيوتو اليت
األمر :  فقد اشتملت يف اية املطاف على عنصرين٢٠٠٦مايو /أيار يف عتمدتا اليت

 رارياحلحتباس االتخدام غازات نبعاثات واسال الصلة باذي، EC/40 (MAC Directive)/2006 التوجيهي
 No 842/2006 (EC)، واألمر التنظيمي اتركباحمل  معينة تعملباتاملفلورة يف أجهزة تكييف اهلواء ملركَ

(F-Gas Regulation) ، الذي اشتمل على سلسلة من التدابري اليت تغطي مجيع مراحل دورة حياة تلك
بصفة رئيسية يف  املفلورةرارياحلحتباس االقصد من استعماهلا تقليل انبعاثات غازات الغازات اليت ي 

 خلطة تبادل ٢٠٠٩ أن املراجعة اليت متت يف عام  إىلوباإلضافة إىل ذلك، أشار املمثل. التطبيقات الثابتة
 املواد الكيميائية املشبعة بالفلور النابعة انبعاثاتيب غطت فيما غطت، واالنبعاثات داخل االحتاد األور

  .وميونمن اإلنتاج األويل لألمل
 انبعاثات بروتوكول كيوتو، واصلت ليابان أنه مبوجب خطة تنفيذ بلده ألهدافصرح ممثل ا  - ٣٣

 من خالل التدابري اليت توصف باإلجراءات  وذلك مطرداًمركبات الكربون اهليدروفلورية اخنفاضاً
ذت  وكانت قطاعات األعمال املختلفة قد تعهدت بتحقيق أرقام مستهدفة للتخفيض، واخت.الطوعية

وبينما توجد لدى الصناعات اليابانية .  قامت احلكومة بعد ذلك بإعادة النظر فيها،تدابري ألجل ذلك
 حكومية ملواصلة تكنولوجيات متقدمة، فإن بعض القطاعات الفرعية مثل تكييف اهلواء، تلقت مساعدة

وتدمري مركبات اشتملت التشريعات اليابانية على نظام إجباري الستعادة  كما .البحث والتطوير
 املساعدة املالية والتقنية إىل البلدان النامية ملساعدا على املسامهة تقدم وهي .الكربون اهليدروفلورية

  .يف اخلفض العاملي للمواد املستنفدة لألوزون وملركبات الكربون اهليدروفلورية
من النهج التنظيمية  مزجياًصرحت ممثلة الواليات املتحدة األمريكية بأن بالدها تستخدم   - ٣٤

وزون واملواد  من املواد املستنفدة لألرارياحلحتباس اال غازات انبعاثات ألجل التقليل من الطوعيةو
ا يف ذلك برنامج سياسات جديد مهم خاص بالبدائل، وبرامج إدارة املربدات التعويضية عنها، مب

 مادة ٤٠٠لبدائل مثة حنو وقد وجد برنامج السياسات اجلديدة املهمة اخلاصة با. والشراكات الطوعية
 على شروط لالستخدام وقد اشتملت موافقاته غالباً. تعويضية مقبولة بالنسبة جلميع القطاعات الرئيسية

 استخدام بعض املواد ذات ، أو قيدت بشدة،وقد حظرت الواليات املتحدة .تقي صحة البشر والبيئة
 بصدد تقييم بدائل إضافية، كثري منها له القدرات العالية على إحداث االحترار العاملي، وهى اآلن

قدرات منخفضة للغاية إلحداث االحترار العاملي، وبذلك تكون بصدد توسيع قائمة البدائل األكثر 
أدى إىل ختفيض الذي ومثة جهد تنظيمي رئيسي، هو الربنامج الوطين إلدارة املربدات، . ناًاأم

 اهليدروفلورية املستعملة يف  إعادة تدوير مركبات الكربون يشترط الربنامج استعادة أوفمثالً. اإلنبعاثات
وقد . أجهزة تكييف املركبات ذات احملركات، كما حظر التصريف العمدي للتخلص من الغاز

 الربامج الطوعية لدى الواليات املتحدة األمريكية قطاعات حمددة مثل حمالت السوبر تاستهدف
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ن األجهزة الصغرية اليت بلغت اية دورة حياا، ماركت، وتناولت مسألة التخلص املناسب م
وتشاركت مع القطاعات املتضررة خللق ولتشجيع االستعمال املسؤول للغازات ذات القدرات العالية 

 يف املعلومات الواليات املتحدة األمريكية تشاركتإىل ذلك، أن يضاف . على إحداث االحترار العاملي
 بصورة HFCsحة للبحث واليت تتناول مركبات الكربون اهليدروفلورية بشأن التشريعات احمللية املطرو

  .منفصلة عن غازات اإلقحام املناخي األخرى

  أسئلة وأجوبة  -جيم 
ورداً على سؤال بشأن الفعالية التكاليفية النسبية للنهج التنظيمي جتاه مركبات الكربون   - ٣٥

إلنبعاثات، أوضح ممثل املفوضية األوربية أن حتديد  تبادل اة يستند إىل خط الذينهجوالاهليدروفلورية 
 وسوف يطبق مرة أخرى عما قريب كجزء من ،مستوى الفعالية التكاليفية كان يتم يف املاضي

ومل تكن مركبات الكربون اهليدروفلورية يف األساس قد . استعراض يشتمل على القدرات التحليلية
طة اليت بدأت على أساس جترييب وما لبثت أن حبثت بغرض جعل خطة التبادل تشملها، وهى اخل

  .توسعت بعد ذلك لتشمل غازات أخرى
، وذلك رداً على سؤال آخر، أن األحكام املتعلقة بية موضحاًوومضى ممثل املفوضية األور  - ٣٦

على سؤال عما إذا ورداً . بنهاية دورة احلياة املذكورة يف هذا العرض ال تنطبق على قطاع الرغاوي
واحد لقطاع املركبات ذات احملركات، صرح بأن موقف املفوضية هو وضع ضوابط  حبث مربدكان مت 

 األمور  من الناحية التكنولوجية، تاركةاًوصوالً إىل وضع عالمة قياس، وإن كان موقفها ال يزال حمايد
  . واحد ولو مربدمربدأي إنه لن يتم فرض وقال . للسوق لكي يبت بشأن أفضل احللول

 اً على نفس السؤال، رد ممثل اليابان قائالً إن احلكومة كانت قد استحدثت إطاراً تنظيمياًورد  - ٣٧
 .فقط لالستعادة والتدمري وأن اجلهود الفردية متروكة حلسن تدبري جهات التصنيع أو رابطة األعمال

  . شريطة أن يفي بعتبة الشروط ذات الصلةي مربدختيار أ اممثل آخر أنه ميكنوأضاف 

  املناقشات - خامساً

اخلربات املستقاة من بروتوكول مونتريال اليت ميكن استخدامها يف مواجهة تأثريات مركبات   -ألف 
  HFCsالكربون اهليدروفلورية 

  خربات بروتوكول مونتريال اليت قد تكون مفيدة  - ١
وكول وقالت املمثلة إن بروت.  عن الوضع السالف الذكر قصرياًقدمت ممثلة األمانة عرضاً  - ٣٨

، قد جنح يف التخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك أكثر من مونتريال الذي حيظى مبشاركة عاملية تقريباً
  . مادة مستنفدة لألوزون٩٦ باملائة من ٩٧
فقد مسحت تدابري . وعددت املمثلة بعض اجلوانب احملددة اليت أسهمت يف جناح الربوتوكول  - ٣٩

باإلعفاءات ألجل كما مسحت ن ألجل االستعمال املستقبلي، الرقابة مبوجب الربوتوكول بالتخزي
حتياجات األساسية احمللية وبالتجارة يف حقوق اإلنتاج، بالوفاء باالو ة واحلرجة،االستخدامات األساسي
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 وقد .وأن حاالت التسامح هذه ضمنت سالسة التخلص التدرجيي بدون اإلخالل بأداء اتمع لوظائفه
 من ١ وقد متتعت األطراف العاملة مبوجب الفقرة. تجارة لتشجيع التصديق واالمتثالمت األخذ بتدابري ال

 كما متتعت بالتمثيل املتساوي، ومع ذلك ،األطراف غري العاملة ا حبقوق تصويت متساوية و٥املادة 
راء عملية كما أن إج. عتراف بالوضع اخلاص للبلدان النامية، ومن مث باملسؤولية املتفاوتة لألطرافمت اال

ة التقدم العلمي، كما أنه استناداً إىل مثل هذه ااستعراض للعلم والتكنولوجيا مكن األطراف من جمار
اجتاه  دإن إتباع ج مرن، يراعي احتياجات كل بل.  أمكن تغيري وتعديل تدابري الرقابة،التقييمات

وقام الصندوق .  ساعد البلدان غري املمتثلة على إجياد حلول ودية قدالتنفيذ، ويدعم نظام االمتثال
 من املادة ١ األطراف العاملة مبوجب الفقرة املتعدد األطراف بتمويل التكاليف اإلضافية وذلك لتمكني

متثال، الذي ضم شبكات إقليمية مكونة كما أن برنامج املساعدة على اال.  من االمتثال لتدابري الرقابة٥
  .متثالدات أوزون وطنية قد ساعد األطراف يف التنفيذ وعلى االمن وح

ت الناجحة العاملية وأوضحت املمثلة، باإلضافة إىل ذلك، أن الربوتوكول قد أفاد من الشراكا  - ٤٠
ومع . الصناعات، واملؤسسات األكادميية، واملنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالممع األطراف، و

 ، األطراف سياسات عامة جديدة، وتعلمت طرائق عمل مفيدةاتبعتفيذ، التقدم على طريق التن
 نفس نوع املواد  منيبات الكربون اهليدروفلورية هوكانت مرك. متثالوطورت ثقافة الثقة واال

وهلذا كانت األطراف قد أَلفَت مثل .  واستعملت يف نفس الصناعات،املستنفدة لألوزونالكيميائية 
 وتطبيقاا، والتخلص التدرجيي منها واالستحداث التدرجيي للبدائل يف قطاعات ،يةكيميائهذه املواد ال

 للتعامل مع ،جزئياً وأ  كلياً اربة للربوتوكول،وقد أمكن تطبيق الطرق. الصناعات ذات الصلة
  .بغض النظر عن الصك القانوين الذي تتبعه تلك املواد HFCsمركبات الكربون اهليدروفلورية 

  ، بناء القدرات، العمليات واإلجراءات الرئيسيةياإلطار املؤسس: ية املاليةاآلل  - ٢
وقال . ول املوضوع السالف الذكرتضباً ح مق ممثل أمانة الصندوق املتعدد األطراف عرضاًمقد  - ٤١

 يف جناح تنفيذ ي من جانب العديد من املنتديات على أنه مساهم رئيسإليهإن الصندوق ينظر 
ن أحد العناصر الرئيسية لنجاحه هو التمثيل العادل للبلدان النامية والبلدان املتقدمة  وأ،الربوتوكول

. رات صائبةعتماد مقر اهمت يفساللجنة التنفيذية، اليت أ ،داخل جهاز صنع السياسات لدى الصندوق
َفقد شعم من أمانة  يف القضايا الناشئة بد السريعا أسرع بالبتما بني األطراف ممفي أواصر الثقة يدت

 قصة النجاح تلك هو الدعم  يفومثة عامل رئيسي آخر.  ووكالة التنفيذ واألجهزة األخرى،الصندوق
من   واحدصعيد أصحاب املصلحة معاً يف مجعت اليت ،الذي قدم إىل وحدات األوزون الوطنية

دامة وفعالة قطاع اخلدمات واجلمهور مما أدى إىل عملية ختلص تدرجيي مستاحلكومات، والصناعات و
لرقابة على املواد ا  ترمي إىل يف بلورة لوائح ونظم ترخيصوقد ساعدت تلك العوامل أيضاً. تكاليفياً

، ساعد على  مستمراً موظفو اجلمارك تدريباًقىلَفذة، تولضمان فعالية اللوائح املن. املستنفدة لألوزون
  .لمتثااالاملساعدة على يف التقليل من االجتار غري املشروع و

 خطط التخلص التدرجيي  لتنفيذة والدوافع املتبعوأشار املمثل إىل أن النهج القطري التوجه  - ٤٢
مجيع  وكذا املشاركة النشطة من جانب ،فقد تعززت املشاركة احلكومية:  هو اآلخر مهماًكان عامالً
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ات املسؤولية د ذلك النهج إىل احلكومفقد أسنِ. صحاب املصلحة من مجيع أحناء القطاعات املتأثرةأ
 وهو ما متكنت منه يف الوقت ،االمتثالالكاملة والرقابة يف مسعاها لتحقيق األرقام املستهدفة من 

فقد . حه يف جناصد الرةحكم من جانب الصندوق وعمليسهم ختطيط األعمال املُوكذلك أ. املناسب
.  موارد التمويل املتوافرةمتثال جلميع البلدان النامية يف حدوداحتياجات االب مكّن ذلك من الوفاء

ومكّنت عملية الرصد من حتديد املشاكل احملتملة يف مرحلة مبكرة حبيث ميكن اختاذ التدابري 
 ميكن التعويل عليه مهماً وهكذا استطاعت البلدان من خالل الصندوق أن تضع أساساً. التصحيحية
 ،سياساتالروة الصندوق من  وميكن اعتبار ث،HFCs مركبات الكربون اهليدروفلورية للتعامل مع

 مؤسسة تتعامل مع ضوابط مركبات الكربون ة أيه حتتذيتوجيهية منوذجاًالبادئ املقررات واملو
وميكن توسيع نطاق الشراكات واخلربات اليت تراكمت على مر سنني طويلة لتشمل . اهليدروفلورية

شاركون يف هذه العملية مركبات الكربون اهليدروفلورية، حيث أن أصحاب املصلحة أنفسهم هم امل
  .من حيث األساس

  مناقشة  - ٣
 األجهزة واملكونات املختلفة ذو فعالية جمموعوأثناء املناقشة اليت تلت ذلك، مت التسليم بأن   - ٤٣

عالية وميثل قدراً ال بأس به من اخلربات، مبا يف ذلك داخل القطاعات اليت تستخدم مركبات الكربون 
وقد أشري، مع . كن االستفادة منها عند التعامل مع التخلص التدرجيي لتلك املواد، اليت مياهليدروفلورية

تفاقية  ا: للسياسات العامة للتعاطي مع مركبات الكربون اهليدروفلورية أن هناك إطاراً دولياً إىلذلك،
ن األطراف قد وكان الكثري م.  وبروتوكول كيوتو التابع هلا،األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ

بعض الدروس املستفادة من ومع ذلك، فثمة . طوروا بالفعل بنية حتتية أساسية على هذه القاعدة
فقد كان من املهم للغاية وجود آلية متويل ناجحة، كما أن نشر : بروتوكول مونتريال ميكن تطبيقها

ث إغراق بالتكنولوجيا، دا، بدون إح٥ من املادة ١التكنولوجيا بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 ٥ من املادة ١ كما أن من الضروري إقامة الشراكات بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة أمر حيوي؛

قررات سليمة،  على العلم، الذي مكّن األطراف من اختاذ مإن النهج املنبين. واألطراف غري العاملة ا
ولكن من ن تعلمها ليس فقط من جناح الربوتوكول  ميكوقد قيل أن هناك دروساً. ينبغي حماكاته أيضاً

  .حيث الكيفية اليت تعاجل ا األمور بصورة أكثر فعالية مبوجب بروتوكول مونتريال
املتفق عليها  جناح الربوتوكول يرجع إىل أمور من بينها التدابري املستهدفة أنوقد أشري إىل   - ٤٤

كيز الربوتوكول على التخلص التدرجيي من اإلنتاج بالنسبة لكل مادة، وبالنسبة لكل قطاع، وأن تر
 من الرقابة على اإلنبعاثات، قد أسهم يف استدامة التخلص التدرجيي عن طريق تغيري واالستهالك، بدالً

أما التخفيضات املتدرجة خطوة خبطوة فقد وفرت وضوح الرؤية واليقني . هيكل الصناعات املعنية
  .إذْ ميكن للحكومات والقطاعات أن تضع خططها بناء عليها: ئلللبلدان يف غمار حبثها عن البدا

إىل عدة أمور من بينها نطاقه  هوزن جناح الربوتوكول ميكن ع بقوهلم إعلق املمثلون أيضاً  - ٤٥
كما . تعقيداًاحملدود ومن مث ال ميكن تكراره بالكامل عند التعامل مع تغري املناخ الذي ميثل قضية أكثر 

هتمام الربوتوكول على املواد املستنفدة لألوزون قد ضمنت عدم استعمال أي مادة ا نصباب اأن
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مستنفدة لألوزون لالستعاضة عن مادة أخرى، وذلك باستثناء االستعاضة مبركبات الكربون 
، نظراً لقلة البدائل يف CFCs عن مركبات الكربون الكلورية الفلورية HCFCsاهليدروكلورية فلورية 

 كان قد مت التعامل معه وحده دون غريه يف إطار HCFCsولو أن التخلص التدرجيي من . ذلك الوقت
  .الربوتوكول لكانت قد برزت خماطر إحالل غاز محدثْ لالحتباس احلراري حمل غاز آخر

وقد أشري إىل أنه على الرغم من حدوث تقدم كبري يف التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة   - ٤٦
ي، فيجب توسيع نطاق الطاقة املؤسسية خال ينبغي لألطراف أن تركن إىل الدعة والترالألوزون، ف

فمنذ . وينبغي أن يستمر الدعم لوحدات األوزون الوطنية. بصورة تضمن جناح الربوتوكول يف املستقبل
ت سياسات ترمي إىل إصالح التشريعات، روِلْفقد ب: ختصاصاا اإنشاء تلك الوحدات، توسعت

مثل سلطات اجلمارك، ومكافحة  النقاط الوطنية املرجعية للتنسيق مع األجهزة األخرى، يدت هوغ
 كان التعزيز املؤسسي من العوامل احلامسة سواء للوفاء بااللتزامات اليت هكذاو. عوشرجتار غري املاال

جانب عظيم من لقد كانت الوحدات على . يرتبها بروتوكول مونتريال، أو للتعاطي مع التغري املناخي
األمهية يف ضمان استدامة التخلص التدرجيي داخل أي بلد من البلدان، وميكنها، من مث، أن تضطلع 

وال ميكن تناول قضييت استنفاد .  عملية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية يفبدور
تصال لوحدات  بني نقاط االعاونالتوأنه يلزم  األخرى، التغري املناخي الواحدة مبعزل عناألوزون و

 التخلص التدرجيي من مركبات تصال الوطنية للتغري املناخي ألجلاألوزون الوطنية ووحدات اال
 ملركبات كتساب قدرة وضع قوائم حصر ا إىل وسوف حتتاج البلدان.HFCsالكربون اهليدروفلورية 
أن توفر هذا النوع من املعلومات اليت ، وميكن لوحدات األوزون الوطنية HFCs الكربون اهليدروفلورية
نبعاثات خط  اأوضح عن اإلنتاج واالستهالك وذلك للمساعدة يف حتديد حجمميكن أن تعطي صورة 

  .األساس
قتصادية  بديل صاحل من الناحيتني التقنية واالرأى العديد من املمثلني أنه ال يوجد دائماً  - ٤٧

أنه ال يوجد بديل ليست لديه قدرات عالية على إحداث ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، و
ومتثل اهلواجس املتعلقة باألمان، وقلة احلوافز للصناعة عقبات حمتملة على طريق . االحترار العاملي

 استعماهلا كبدائل  ينبغي مبدئياHFCsًولذلك فإن مركبات الكربون اهليدروفلورية . التخلص التدرجيي
وقد حثت أمانة الصندوق املتعدد األطراف على . HCFCsكلورية فلورية ملركبات الكربون اهليدرو

ت  وذلك حلل بعض القضايا ذا٥ من املادة ١  احلفاظ على حوارها مع األطراف العاملة مبوجب الفقرة
خلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الصلة بتمويل الت

 تظل هناك بعض مناطق رمادية غري صغرية تتعلق خبيارات استبدال مركبات وأنه. اهليدروفلورية
  . التشجيع لتناول هذه املسألة بعقل مفتوحوكلورية فلورية، وأن األطراف تلقىالكربون اهليدر

من وقيل إنه ال تزال هناك أسئلة أكثر مما هناك من أجوبة فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي   - ٤٨
ن مناقشة يذية للصندوق املتعدد األطراف اآل وجتري اللجنة التنف.يدروفلوريةمركبات الكربون اهل

 حشد مثل HCFCللقضايا ذات الصلة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
تلك التكنولوجيات، والتعزيز التمويل املشترك، واختيار التكنولوجيا، والتأثري املناخي الناجم عن 
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وكل .  الصلة على املستويني الوطين والدويل، واملستويات املناسبة للتمويل من الصندوقي ذسياملؤس
  .تلك القضايا تنطبق بنفس الدرجة على تدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروفلورية

ات النامجة عن التخلص التدرجيي من  توافر تقييم تفصيلي للتأثريضرورةواقترح ممثل آخر   - ٤٩
ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت تقع على الصناعة حيث أن ذلك سوف حيتاج إىل دعم م

وميكن تقدمي ذلك داخل إطار يصاغ بصورة مشتركة من جانب فريق التكنولوجيا . تقين يف هذا الصدد
  .والتقييم االقتصادي والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

 غري حكومية إن العلماء حيذرون من أن البشرية مل يعد أمامها وقت فيما وقال ممثل منظمة  - ٥٠
واقترح . وأعرب عن سعادته ألن األطراف بدأت يف النهاية تناول هذه القضية املهمة. يتعلق بتغري املناخ

طلب إىل نفس الصناعات املتضررة بسبب التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون أن تسهم أن ي
كما .  وذلك عن طريق فرض رسم بيئي على منتجاا، املوادمتويل تدمري املخزونات من مثل هذه يف
تفاق الذي من إدخال التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية يف اال: قترح ما يليا

لص تخشراك بروتوكول مونتريال يف أي تدبري من تدابري ال وإن؛جكوبنهااملأمول التوقيع عليه يف 
كما شدد على .  وتعديل كل من بروتوكول كيوتو وبروتوكول مونتريال حبيث يوضحا ذلكالتدرجيي؛

احلاجة إىل التركيز على البدائل اخلالية من مركبات الكربون اهليدروفلورية مثل املربدات الطبيعية، 
  .يعيةوتعزيز فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مبمثلني من قطاع املربدات الطب

تعظيم الفوائد العائدة على األوزون واملناخ من التخلص التدرجيي املبكر من مركبات الكربون   -باء 
  اهليدروكلورية فلورية

  اخليارات التقنية وجدواها وكفاءا من حيث الطاقة  - ١
. كرقدم عضو بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عرضاً قصرياً بشأن املوضوع اآلنف الذ  - ٥١

 باملائة من ٥٠ - ٤٠وقال إن املباين واملعدات، يف معظم االقتصادات، تستأثر بنسبة تتراوح بني 
ة دوأن املواد الرئيسية املستنف). اصطناعية( ثاين أكسيد الكربون من مصادر بشرية الصنع انبعاثات

ستهالك الطاقة  اطبقة األوزون، وتكنولوجيات إحالل مركبات الكربون اهليدروفلورية أثرت علىل
 ومن مث يكون التأثري من حيث الطاقة شديد ،فبعضها له دورة حياة أطول نسبياً. داخل تلك املباين

 ،ربيةهكيضاف إىل ذلك، أن درجات شدة الكربون تتفاوت عاملياً، تبعاً ملستويات الطاقة اهليدرو. القوة
  .واملتجددة،والنووية 

 ١٩/٦ وأشار إىل أن املقرر .ة الطاقة تتزايد كل يوموأوضح هذا العضو أن متطلبات كفاء  - ٥٢
كما . رار العاملي وكفاءة الطاقة عند ترتيب أولويات البدائليتطلب حبث القدرات على إحداث اإلحت

أن ج الوحدة الوظيفية الذي جيري تطويره يف إطار الصندوق املتعدد األطراف منهجية تضع يف 
 وغريها من اإلنبعاثات املباشرة  ذات الصلة بالطاقةثاين أكسيد الكربون انبعاثاتاالعتبار بصورة مجاعية 

وبذلك ميكن تفادي التشديد . بصورة جتعل من املمكن مقارنة التكنولوجيات على مستوى املشروع
  . املباشرةباالنبعاثاتالزائد على اجلوانب ذات الصلة بالطاقة أو 
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  التقدم على األرض  - ٢
. ج األمم املتحدة اإلمنائي عرضاً مقتضباً بشأن املوضوع السالف الذكرقدمت ممثلة برنام  - ٥٣

وقالت إن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مشارك يف إعداد خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات 
. من البلدان ذات االستهالك املنخفض  بلدا٢٢ً ، من بينها بلدا٤٠ً الكربون اهليدروكلورية فلورية لدى

، ومشاورات ألصحاب املصلحة بشأن خطط إدارة التخلص استهالليةقدت حلقات عمل وقد ع
ويتحقق اآلن . التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وركزت على التكنولوجيات

كما جيري تعميق الوعي بني . دلة يف التشريعات الوطنيةعاملُ HCFCتقدم على طريق دمج ضوابط 
األوزون والتخفيف من  بني محاية طبقة االرتباطات احمللية ورابطات الصناعة بشأن رابطات الصناعة
ومع ذلك، .  كما مت إنشاء شراكات. التجديديةجوالصناعة احمللية ترحب بالنه. حدة تغري املناخ

 والتوجيهات بشأن السياسات املزايا املناخية؛متويل اك حتديات تشتمل على احملاسبة وتزال هن فال
 والتعامل مع قطاع يف نفس الوقت للوفاء بااللتزامات؛ والتعامل مع أكثر من قطاع اليف؛التكو

 وسهولة التوافر والتكلفة املؤاتية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ؛اخلدمات لدى البلدان الكبرية
  .يف غياب ضوابط اإلنتاج

 رغاوى ويف تطبيقات العزل، ويف اسئة اجلالرغاوي(وأضافت املمثلة بأنه يف قطاع الرغاوي   - ٥٤
  مشروعاتاعتمدت)  والتطبيقات اخللوية الدقيقة احلجم،اجللود الكاملة وتطبيقات السيارات، واألثاث

املصادقة واملشروعات الرائدة من جانب اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف بالنسبة للربازيل، 
، استكملت عمليات بلورة الصياغة لبعض التطبيقات،  امليثيلماتوفيما يتعلق بفور. يكومصر واملكس

. ٢٠٠٩ ومن املتوقع حتقق النتائج األولية يف الربع األخري من عام. وجتري عمليات تعظيم األثر حالياً
 على اهليدروكربونات عتمدةالت املووقد مت اعتماد املشروعات الرائدة للمثالل كاملة التطوير للبولي

 القدرات على استنفاد معدومةوتوجد خيارات . االجتماع الثامن واخلمسني للجنة التنفيذيةأثناء  وذلك
 واملواد ذات القدرات العالية، بتكاليف مقبولة، غري أن التحديات ال تزال قائمة فيما يتعلق ،األوزون

  .باألداء، والقابلية لالستعمال واألمان
رتلية، والتجارية تصنيع املربدات امل(وتكييف اهلواء ومع اإلشارة إىل أنه يف قطاع التربيد   - ٥٥

مواد  مل توجد )، والصيانةية والصناعةاهلواء التجاريصنيع مكيفات  وتوالصناعية، ويف املساكن،
استعاضة كاملة املواصفات، واقترحت أن تكون كفاءة الطاقة إحدى القوى الدافعة يف التخلص 

فقد أنشئت الشراكات االستراتيجية مع رابطات . لورية فلوريةالتدرجيي من مركبات الكربون اهليدروك
وقد مت حتديد االرتباطات مع كفاءة . الصناعة، وتأخذ الصناعات التحويلية احمللية دوراً نشيطاً استباقياً

استخدام الطاقة وبني الربامج واملعايري، إال أن البدائل كانت مكلفة والكثري منها تكتنفه قدرات إحداث 
  .ترار العاملياالح
وأوضحت يف النهاية أن ملف مشروعات كفاءة استخدام الطاقة يف ملف مرفق البيئة العاملية   - ٥٦

فربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ال يقوم .  مليون دوالر١٨٦لدي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بلغ حنو 
 باستعراض امللفات من ية، وإمنا يقوم أيضاًمبجرد تصميم املشروعات مع الفريق التابع ملرفق البيئة العامل
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يضاف إىل ذلك أن برنامج األمم املتحدة . حيث ما يتعلق بالتمويل والفرص خالل دورة حياة املشروع
لتقليل من حدة التغري املناخي اءة الطاقة، اف بوضع خطة متكاملة تتعامل مع ك– قام يف غانا –اإلمنائي 

  .ونتقليل املواد املستنفدة لألوزو

  مناقشة  - ٣
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، صرح بعض املمثلني من البلدان النامية بأن القضية الرئيسية، يف   - ٥٧

التخلص التدرجيي من املواد من تتمثل يف الكيفية اليت تتمكن ا اقتصادات بلدام اهلشة  ،رأيهم
  .تجبهاَ من املواد اليت ن أعلى مثناًاملستنفدة لألوزون الضارة باملناخ، وأن البدائل متيل ألن تكو

ذكر أن األطراف اليت تعمل اآلن بالفعل على التخلص التدرجيي من مركبات الكربون و  - ٥٨
وهى  ، أالااهليدروكلورية فلورية توشك أن تقع حتت ضغوط إضافية الستبدال البدائل اليت لديه

وري البحث عن تكنولوجيات صديقة لكل على الرغم أن من الضرو. مركبات الكربون اهليدروفلورية
 وينبغي لتكنولوجيات متيل ألن تكون مرتفعة،من البيئة وطبقة األوزون، فإن تكاليف مثل هذه ا

للصندوق متعدد األطراف أن يدعم البلدان النامية عندما يقع اختيارها على تكنولوجيات أكثر 
  .استدامة
بأن منظمته ملتزمة بتقدمي التمويل لتغطية مجيع  تكامل اقتصادي إقليمية  منظمةصرح ممثل  - ٥٩

التكاليف اإلضافية الناجتة عن تسريع اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
 ،وأن هناك حاجة إىل مراعاة كل من قدرات إحداث االحترار العاملي. HCFCsاهليدروكلورية فلورية 
يضاف إىل . ة البديلة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الصديقة للبيئ املوادواستخدام الطاقة يف

 ٥  من املادة١ ذلك ضرورة نقل أفضل التكنولوجيات املتاحة إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة
أداء دورة حياة وقال أن منظمته تساورها شكوك جادة بشأن االقتراح القائل بأن . وبشروط مواتية

وقد سعى إىل . ي كبديل لقدرات إحداث االحترار العامل ناجحاًكون مقياساًالتغري املناخي ميكن أن ي
  .زاء هذه املسألة إ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديمعرفة آراء ممثل

وأن . الحظ أحد املمثلني أن كفاءة الطاقة عامل رئيسي بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية  - ٦٠
وأن تنفيذ مثل هذه . همة لبناء القدرات ولتطوير مصادر طاقة بديلةالطاقات املتجددة والكفاءة م

 مع االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف اليت تتعامل  مكثفاًاألشكال من الطاقة يستدعي تعاوناً
  . األخرى مع كفاءة الطاقةيه

٦١ -  وقد لوحظ أن أي خيار استبدايل يناليت تتوافر الطاقة ءةكفاب يتسم جيب على األقل أن ىقَت 
. مادة األصلية اليت جيري التخلص التدرجيي منها، غري أن هذا املعيار لوحده ليس معياراً كافياًلل
وهذا العامل األخري كان من بني العوامل اليت . محاية البيئة واألمانشتملت القضايا املقرر حبثها على وا

على سبيل املثال، فاستعمال النشادر، . د من التفصيلينبغي حبثه مبزيلذا مل تلق التقدير الواجب هلا، و
 تدابري أمان إضافية حبيث ميكن يلزم اختاذ ، سوفرلسمية النشاد ه، ولكن نظراًكمربد قد مت اقتراح

ختيار البدائل، وينبغي لألطراف أن تضع  ا على املايلثريهوكان هلذا العامل بدوره تأ. عمالهالسماح باست
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وكمبدأ عام ينبغي إيالء نفس مستوى البحث إىل مجيع اخليارات التقنية،  .عتبارالكلفة األمان هذه يف ا
  ".خطرة"أو " طبيعية" مبا فيها تلك اخليارات املوسومة بـ

وذكر أحد املمثلني أن بلده، نظراً ألا دولة منخفضة، أصبحت تالحظ بالفعل تأثريات   - ٦٢
، واليت متثل ا قريب على صناعة السياحة الساحلية منسوب مياه البحر، األمر الذي يؤثر عمارتفاع

ظيم القوي للمقترح الذي يقضي بتنولذلك فإنه أعرب عن تأييده . مصدراً رئيسياً لدخل احلكومة
  .مركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب الربوتوكول

ىل أسباب هذا أشاد كثري من املمثلني بنجاح الصندوق املتعدد األطراف، وأشار العديد منهم إ  - ٦٣
مؤسسات قوية، وأنه يعتمد على مشورة علمية وتقنية صائبة، وأنه لصندوق  أن ل ذلكلاالنجاح، مث

  .يتمتع بسجل للتعاون
على الرغم من إشادته باألمانة وباللجنة التنفيذية للصندوق على عملهما وصرح أحد املمثلني،   - ٦٤

مما . ألطراف ال تنعكس بالضرورة داخل اللجنة التنفيذيةختذها اجتماع ا االيت عرب السنني، بأن املقررات
واقترح .  من تعميق مشاركتها يف املداوالت٥ من املادة ١أعاق بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

هذا املمثل ضرورة إنشاء شكل ما من أشكال الترتيب العملي لبحث كيفية إقامة عالقة أفضل، 
أنه عند  مفادها بدى مالحظة أيضاًوأ.  األطراف واللجنة التنفيذيةاعولضمان تدفق األفكار بني اجتم

فالتكنولوجيات . حبث عمل الفريق املمتاز، ينبغي على األطراف أن تتحلى بقدر أكرب من روح املبادرة
مثال متوافرة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، غري أن الوقت الطويل 

 ميثل ٥   من املادة١  نقل هذه التكنولوجيات إىل األطراف غري العاملة مبوجب الفقرةالذي استغرقه 
العاملة وأن هناك حاجة لوجود جهاز لضمان أن تكون هذه التكنولوجيات متوافرة لألطراف . مشكلة

  . يف ذات الوقتتكون يف متناول أيديها أنو ٥  من املادة١ مبوجب الفقرة
منظمة غري حكومية أن املربدات موضوع مناقشات تدوم طويالً، ولكن يف الكثري الحظ ممثل   - ٦٥

 منخفضة مبركبات حرارياحتباس من التطبيقات أصبح من املمكن بالفعل استبدال بدائل ذات غازات 
ن املعدات يف وأ. ييف اهلواء سوف تتزايدوتنبأ بأن احتياجات قطاع التربيد وتك. ون اهليدروفلوريةالكرب

 مما يستتبع تكاليف استبدال عالية ومصروفات ، عاما٢٠ًيقل عن   هلا عمر إنتاجي العذلك القطا
وأن منظمته على استعداد لتقدمي املساعدة وأن مثل هذه . كثرية على التدريب على املعدات اجلديدة

  .ينبغي بالضرورة أن تكون مكلفة املساعدة ال
صادي وهو جييب عن مالحظات بشأن أمان املواد أبدى ممثل فريق التكنولوجيا والتقييم االقت  - ٦٦

البديلة مفادها أن بعض قضايا األمان قد تكون مبثابة إرهاصات مبا ميكن أن حيدث، مع استخدام تقييم 
  .املخاطر لبيان ما إذا كانت املواد احملتملة اخلطورة ميكن استعماهلا بأمان

على إحداث االحترار العاملي أو األداء ختيار بني القدرات وفيما يتعلق بسؤال بشأن اال  - ٦٧
 االختيار ليس ببساطة أنكمحدث للتغري يف دورة احلياة املناخية كمقياس ميكن تطبيقه، اعترب املمثل 

 إمكانيات إحداث االحترار العاملي وكفاءة ملراعاةفنهج دورة احلياة قد حيتاج .  آخريءبني شئ وش
  .طاقة املواد الكيميائية حمل البحث



UNEP/OzL.Pro/Workshop.4/4 

19 

ل تظ اهدة تعظيم املنافع املناخية،أشار الرئيس املشارك إىل أن البلدان، حىت وهى حتاول ج  - ٦٨
 سوف ٥  من املادة١  اليت تعمل مبوجب الفقرة األطراف أنمما يعين يكل بروتوكول مونتريال قيدةم

  .متثال لتدابري الرقابة اليت يرتبها بروتوكول مونتريالذلك االل يكون عليها

  HFCsخيارات السياسات العامة يف التعامل مع مركبات الكربون اهليدروفلورية   - جيم

استكمال للمعلومات بشأن املفاوضات املستمرة داخل إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية   - ١
  بتغري املناخ

 عامة على املفاوضات ةرقدم ممثل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ نظ  - ٦٩
وأوضح أن االعتبارات ذات الصلة مبركبات . HFCsاملستمرة بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية 

الفريق العامل : يتفاقية ه من جانب ثالثة هيئات تابعة لالالكربون اهليدروفلورية جيري النظر فيها حالياً
تفاقية، والفريق العامل املخصص بشأن  اال اإلجراءات التعاونية طويلة األجل مبوجباملخصص بشأن
 أطراف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، واهليئة الفرعية لتزامات من جانباملزيد من اال

  .والتكنولوجيةوالتقنية للمشورة العلمية 
 داخل الفريق العامل املخصص األول، كان أحد موضوعات العمل  اليت متتففي املفاوضات  - ٧٠

واشتملت األفكار واملقترحات ذات الصلة لدى األطراف .  من بروتوكول مونتريالالرئيسية هو التعلم
استكمال تقارير فريق اخلرباء احلكومي ووضع اخلربات يف إطار بروتوكول مونتريال يف احلسبان، : على

اليع البووالدويل املعين بتغري املناخ بتقارير سنوية من اللجان التقنية اليت متثل املصادر الرئيسية، 
 املشكلة املناخية حسب املصدر، والبالوعة أو القطاع، كما هو احلال يف  عناصراضفضوالقطاعات، إ

 شبيهة  تكونبتغري املناخ ألغراض التواؤم إنشاء اللجان الوطنية املعنية  مونتريال؛ بروتوكولإطار
 ألجل التواؤم، وخللق بوحدات األوزون الوطنية، واليت ميكن أن تعزز التماسك يف السياسات الوطنية

  الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونتريال وذلك لضمان النشر السريعآليات متويل على غرار
  .كيفلتكنولوجيات الالزمة للتخفيف من احلدة وللتواالستيعاب ل

واستناداً إىل هذه األفكار واملقترحات، أُعَد نص تفاوضي على يد رئيس الفريق العامل،   - ٧١
 تكانخر دورة للفريق العامل، آوأثناء .  اهليدروفلوريةتمل على فقرة عن مركبات الكربونيش

 تعليقات عامة بشأن شكل النص وحمتواه، والتحفظات اليت أبديت واالعتراضات،  قدمتاألطراف قد
 على فقرة شتمل أيضاًا حقنوقد متخض ذلك عن نص تفاوضي م. واإلضافات والتعديالت املقترحة

متضي الفقرة من النص التفاوضي  و. مع تلك املسامهاتن مركبات الكربون اهليدروفلورية، متشياًبشأ
  :على غرار ما يلياملنقح 

الفرص ] تستفيد منينبغي لألطراف أن ] [ بشأنعي السنواتارببرنامج عمل [[  - ١٤٤
] احتياطيسوف تتحدد كإجراء [ القريب من حدة املناخ ني يف األجلللتخفيف السريع

 املتوسط والطويل، الستكمال التدابري اجلارية للتخفيف من حدة التغري املناخي يف األجلني
من نبعاثات ، ختفيض اإلالقريب عن طريق، مثالًدف حتقيق نتائج مهمة يف األجل وذلك 
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، وتشجيع التخفيض )اهلَِباب(املواد قصرية العمر يف الغالف اجلوي مثل الكربون األسود 
وسوف يتم وضع { . واألسر األحيائي)HFCs(ركبات الكربون اهليدروفلورية التدرجيي مل

  .]} مركبات الكربون اهليدروفلوريةاتانبعاثترتيب لتقليل 
  . مركبات الكربون اهليدروفلوريةانبعاثات لتقليل تضع األطراف ترتيباً  ١-١٤٤

ابع لربوتوكول كيوتو، اشتملت  يف إطار الفريق العامل التويف سياق املفاوضات اجلارية حالياً  - ٧٢
درج قوائم مركبات الكربون مقترحات األطراف على تعديالت للمرفق ألف لربوتوكول كيوتو حبيث ت

  . الثانيةااللتزاماهليدروفلورية اليت من املقرر أن يغطيها الربوتوكول خالل فترة 
.  والتكنولوجيةلمية والتقنية يف ظل اهليئة الفرعية للمشورة العوكانت املفاوضات تسري أيضاً  - ٧٣

بون اهليدروكلورية واشتملت املفاوضات على حبث تداعيات إنشاء مرافق جديدة معنية مبركبات الكر
 معتمدة لتدمري مركبات الكربون انبعاثات للحصول على ختفيضات وكانت تسعى ٢٢ - فلورية

  .أمانة األوزونتعاون مع املنظمات الدولية املختصة، مبا فيها إىل ال و؛HFC-23اهليدروفلورية 
خذة يف  هذه املادة آانبعاثات تنبع من أن HFCs ويف اخلتام، صرح بأن اهلواجس بشأن الـ  - ٧٤

. راء املزيد من اإلجراءات السريعةحترار عاملي عالية، وبأن األمر يستلزم إجالتزايد، وبأن هلا قدرات ا
ي إىل معاجلة تلك اإلنبعاثات، غري وكانت األطراف قد أبلغت عن ذلك وأا تقوم بالفعل بأنشطة ترم

جيب تعلمها وهى مستقاة من خربات  وأن هناك دروساً ،أن األمر يستلزم إجراء املزيد من اإلجراءات
  .بروتوكول مونتريال

الحظ الرئيس املشارك أن العرض ميكن أن يساعد يف تنسيق املناقشات بشأن املناخ، مع   - ٧٥
 ا للبلدان املتقدمة أن تعتمد سياسات جديدة بشأن كيفية مسامهة التركيز على الكيفية اليت ميكن

  .العمليةالبلدان النامية يف هذه 

  HFCsاقتراح بتعديل بروتوكول مونتريال لتنظيم مركبات الكربون اهليدروفلورية   - ٢
 بتعديل وس وهو يتحدث نيابة عن واليات ميكرونيزيا املوحدة، مقترحاًيقدم ممثل موريش  - ٧٦
وكول مونتريال وذلك للرقابة على مركبات الكربون اهليدروفلورية وكان السند املنطقي هلذا بروت

 غيغا طن ٨,٨ إىل و٥,٥ املقترح أنه إذا تركت تلك املادة بال رقابة، فإن انبعاثاا قد تصل إىل مستوى
   تصل إىلوقد ميثل هذا القدر نسبة. ٢٠٥٠ من مكافئها بثاين أكسيد الكربون سنويا حبلول عام

 لسيناريو تركيز  طبقا٢٠٥٠ً   ثاين أكسيد الكربون حبلول عامانبعاثات باملائة من جمموع ٤٥ - ٢٨
بل ويسرِّع من التأثريات املناخية الضارة مبا يف ذلك ارتفاع منسوب سطح البحر  ،ثاين أكسيد الكربون

  .والتصحر وحاالت نقص املياه
 للتخفيض ٥  من املادة١ األطراف غري العاملة مبوجب الفقرةوكان هذا املقترح موجها إىل   - ٧٧

التدرجيي من إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية، ولألطراف العاملة مبوجب ذلك إلقامة 
وسوف يدعي الصندوق . تدابري رقابة على مركبات الكربون اهليدروفلورية، مع إعطاء فترة مساح

مي التمويل للتكاليف اإلضافية لتنفيذ اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون املتعدد األطراف إىل تقد
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ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وعند تنفيذ التخلص التدرجيي من م ،HFCاهليدروفلورية 
HCFC،َعطغري مركبات  منبدائلل  التفضيلى ي HFCsذات القدرات العالية إلحداث االحترار العاملي  .

 جيب أن يفي بشروط الكفاءة وذلك للتدنية - لدى مجيع األطراف - HCFC-22  - باتإن إنتاج مرك
 ٥  من املادة١  وسوف تكون األطراف العاملة مبوجب الفقرة.HFC-23 انبعاثاتقصى حد من أل

وتظل مشروعات تدمري . مؤهلة للحصول على التمويل من الصندوق املتعدد األطراف من هذه الناحية
 وجه املمثل االنتباه إىل ،ويف اخلتام .مبوجب آلية التنمية النظيفة مفتوحة للنظر فيها HFC-23 مركبات

  .املزايا املناخية اليت حيققها بروتوكول مونتريال بشكله احلايل ومع التعديل املقترح
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب معظم املمثلني عن تقديرهم هلذا املقترح، واعتربوه مبادرة   - ٧٨

وأنه ميثل مادة للمناقشات اجلادة حىت وإن كانت هناك حاجة إىل الكثري . همة تستحق البحث اجلادم
 يف احلقيقة، عدم يومن بني القضايا اليت حتتاج إىل حل ه.  كامالًمن املعلومات لبحث املسألة حبثاً

قترح يعاين من  إن املوقيل أيضاً. HFC وجود بدائل جلميع تطبيقات مركبات الكربون اهليدروفلورية
يضاف إىل ذلك، أن . ٥  من املادة١ عدم اخلصوصية التحديدية بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة

  .النواتج الفرعية حيتاج إىل املزيد من املناقشةمن  انبعاثاتموضوع 
 تغطي فقط   واليت ال، له تعقيداته اخلاصة بهHFCsوقد أشري إىل أن التخلص التدرجيي من   - ٧٩

 الذي ١٩/٦صدور املقرر وعند .  احلاجة إىل التمويل ضمن أمور أخرىالتعقيدات التقنية وإمنا أيضاً
ريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبقدار عشر سنوات، أدى إىل تس

. HFCsن ، تتكون م اليت ثبتت صالحيتها فنياHCFCsً أن معظم بدائل كانت األطراف قد قررت أيضاً
وكانت هناك بعض االحتماالت احملدودة الستخدام بدائل مثل النشادر، وثاين أكسيد الكربون ومواد 

 ومع ذلك قد يكون من غري .تزال يف طور البلورة  ال أخرىكيميائية أخرى، باإلضافة إىل خيارات
ة إىل التشديد على وذكر أحد املمثلني أن هناك حاج. HCFC-22املمكن إجياد بديل حيل بالكامل حمل 

  . كل سنة املشمولةمفهوم االستخدام املسؤول بدال من تغيري قائمة املواد الكيميائية
 للتداعيات القانونية اليت تنجم عن تعديل بروتوكول مونتريال وطلب نفس املمثل إيضاحاً  - ٨٠

ملستنفدة ااويات غري ، وهى رتبة من الكيمHFCsحبيث يغطي مركبات الكربون اهليدروفلورية 
  لكي يشملالربوتوكوليف  إذا كان باإلمكان إحداث تغيريات أخرى مسألة ماوهذا يثري . لألوزون

  .مواد كيميائية أخرى
بأن منظمته تشعر بالقلق إزاء الزيادة السريعة يف قتصادي االتكامل إقليمية للصرح ممثل منظمة   - ٨١

وقال إن هذه احلالة تستدعي  .HCFCs اليت تنتج عن التخلص التدرجيي من مركبات HFC انبعاثات
 مبوجبه ضمن سلة الغازات اليت تنظمها اتفاقية HFCsتظل مركبات  ختاذ إجراءات من قبيل ترتيبا

وأضاف أن . األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغري املناخ، وإن كانت ختضع إىل جانب ذلك للربوتوكول
  .تباع مثل هذا النهج ذي الشعبتنيمنظمته تبحث يف شأن اآلليات اليت قد تسمح بإ

صرح العديد من املمثلني بأنه ما دام اإلجراء الذي يتخذه الربوتوكول يسهم يف زيادة   - ٨٢
، فإن أطراف الربوتوكول تتحمل مسؤولية عمل HFCs اهليدروفلورية  الكربوناالنبعاثات من مركبات
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 االتفاقية، والبحث عن حل مبوجب  بني البحث عن حل يف سياقاوأن هناك توتر.  حيال ذلكيءش
مركبات استخدام  وHCFCs مركبات خدامالربوتوكول، وهو التوتر املناظر لذلك التوتر القائم بني است

HFCs.  
، جيب أن  من التخلص التدرجييبدالًبأنه  ملمثلني على االقتراح الذي يقضي،وافق بعض ا  - ٨٣

الكربون اهليدروفلورية، حبيث ميكنها أن تستعمل  ملركبات يكون هناك ختفيض تدرجيي خمطط له جيداً
زعوهذا من شأنه . ائل األخرىد البكمواد إحالل حمل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية عندما ت

 من مركبات الكربون اهليدروفلورية دون التأثري املسبق على االختيار  منتظماًأن يعطي ختلص تدرجيياً
  .النهائي للحلول

 يرراالحتباس احلالت ممثلة إنه على الرغم من أن الزيادة يف االنبعاثات العاملية من غازات وقا  - ٨٤
تدعوا إىل االنزعاج، فإنه جيب االتفاق على حل هذه املشكلة أثناء الدورة اخلامسة عشر ملؤمتر األطراف 

 يف العرض، وهو  وأوضحت أن السيناريو املفترض. اإلطارية املعنية بتغري املناخ املتحدةيف اتفاقية األمم
تتزايد دون ضابط، ال يتفق  HFCsتركيز ثاين أكسيد الكربون مع ترك مركبات الكربون اهليدروفلورية 

وقالت أن األطراف يف . االحتباس احلراري الذي مشل مجيع غازات ،مع أحكام بروتوكول كيوتو
وليس االحتباس احلراري االتفاقية اإلطارية يتخذون اآلن بالفعل تدابري لتقييد انبعاثات أي من غازات 

  .جمرد ثاين أكسيد الكربون أو أي غاز آخر مبعزل عن غريه
ة، ا باملشاركني على مناقشام املثمروعقب املالحظات اخلتامية اليت أشاد الرئيس املشارك فيه  - ٨٥
  . مساًء٠٠/١٨ختتام االجتماع يف متام الساعة  اأعلن

_____________  


