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االجتماع السادس والعشرون لألطراف في 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 1074 نوفمرب/تشرين الثاين 17-71، ريسبا
 *للجزء الرفيع املستوى تعمال املؤقألمن جدول ا ‘1’ )و( 4لبند ا

توكول مونتريال: المعلومات المقدَّمة و المسائل المتعلقة ببر 
 99/6من المقرر  9من األطراف عن تنفيذها للفقرة 

لتعزيز االنتقال من المواد المستنفدة لألوزون بما يقلل إلى 
 (3، الفقرة 52/2الحد األدنى من اآلثار البيئية )المقرر 

لتعزيز  99/6من المقرر  9المعلومات المقدَّمة من األطراف عن تنفيذها للفقرة موجز 
الحد األدنى من اآلثار البيئية إلى االنتقال من المواد المستنفدة لألوزون بما يقلل 

 (3، الفقرة 52/2)المقرر 
 تقرير من األمانة

 مقدمة -أوالا 
الذي اختذه اجتماع األطراف يف بروتوكول مونرتيال بتشجيع  79/6من املقرر  9تقضي الفقرة  -7

الختيار بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت تقلل اآلثار البيئية، ال سيما اآلثار على الرتويج األطراف 
 3الفقرة وتقضي  اعتبارات الصحة والسالمة واالعتبارات االقتصاديةفضاًل عن ذلك،  ،على املناخ، واليت تليب

الذي اختذه اجتماع األطراف بتشجيع األطراف على أن تقدِّم إىل األمانة، على أساس طوعي،  12/2من املقرر 
، مبا يف ذلك معلومات بشأن البيانات املتوافرة والسياسات 79/6من املقرر  9معلومات بشأن تنفيذها للفقرة 

قلل إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية حيثما مبا يتنفدة لألوزون واملبادرات املتعلقة بتعزيز االنتقال من املواد املس
وطلب االجتماع أيضًا إىل األمانة أن تعمل على جتميع هذه املعلومات لينظر . توافرت التكنولوجيات املطلوبة

 الثني.فيها الفريق العامل املفتوح العضوية التابع لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف اجتماعه الرابع والث

                                                           
* UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1. 



UNEP/OzL.Pro.26/9 

2 

إىل  74وحبلول موعد االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية الذي انعقد يف الفرتة من  -1
. 12/2من املقرر  3طرفًا عماًل بالفقرة  74، كانت األمانة قد تلقت معلومات من 1074متوز/يوليه  71

وإضافتيها لكي ينظر فيها  UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4وقامت األمانة بتجميع هذه املعلومات يف الوثيقة 
الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني. ويف ذلك االجتماع، طلب الفريق العامل املفتوح 
العضوية إىل األمانة أن تعد موجزًا جبميع املعلومات املقدَّمة من األطراف، مبا يف ذلك املعلومات اليت ُقدِّمت 

. وأعدت األمانة هذه الوثيقة استجابة (1)1074آب/أغسطس  30وأية معلومات إضافية مقدَّمة قبل بالفعل 
 لطلب الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني.

طرفان منها معلومات قدم وعقب االجتماع الرابع والثالثني، تلقت األمانة معلومات من ستة أطراف،  -3
ت اليت قدَّماها من قبل. وكان أحد األطراف الستة تلك هو االحتاد األورويب، الذي قدَّم مستكملة للبيانا

وقدَّم معلومات أكثر  11معلومات عن التدابري التنظيمية الواجبة التطبيق على دوله األعضاء البالغ عددها 
اليت  13ه األطراف وعددها الوارد أدنا 7وترد يف اجلدول  فيه.الدول األعضاء مخس من حتديدًا بالنيابة عن 

وطلب الفريق العامل املفتوح العضوية. وكما ذُكر آنفاً، ترد الرسائل  12/2قدَّمت معلومات استجابة للمقرر 
األصلية اليت مبوجبها قدَّم أولئك األطراف املعلومات قبل انعقاد اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية يف الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4  وإضافتيها. أما الرسائل اليت وردت يف أعقاب ذلك االجتماع، فإهنا ترد
 .UNEP/OzL.Pro.26/INF/4مستنسخة يف الوثيقة 

 7اجلدول 
 األطراف التي قدَّمت معلومات إلى األمانة

 االحتاد األورويب -7

 (أ)إسبانيا -1

 اسرتاليا -3

(أ)آيرلندا -4
 

 بلجيكا -2

 بنغالديش -6

)أ(بولندا -1
 

 توغو -1

 امجهورية ملدوف -9

 (أ)الدامنرك -70

 زمبابوي -77

 السلفادور -71

 (أ)سلوفينيا -73

 سوازيلند -74

 سويسرا -72

 كندا -76

 الكونغو -71

 املكسيك -71

 موزامبيق -79

 النرويج -10

 هولندا -17

 الواليات املتحدة األمريكية -11

 اليابان -13

مة من االحتاد األورويب. (أ)  أُدرجت املسامهة يف الرسالة املقدَّ

أعاله معلومات عن  7اهها يف اجلدول ، قدَّمت األطراف املدرجة أمس12/2وحسبما طُلب يف املقرر  -4
. وإضافة إىل ذلك، قدَّمت الواليات املتحدة األمريكية، من خالل دراسة 79/6من املقرر  9تنفيذها للفقرة 

أسرتاليا وكندا )وهي  ، معلومات تتصل بتسعة أطراف وردت آنفاً محاية البيئة يف الواليات املتحدةأجرهتا وكالة 
طرفاً آخر ووالية كاليفورنيا بالواليات  14هولندا والنرويج وبولندا وسويسرا واالحتاد األورويب( ووالدامنرك واليابان و 

أدناه. وهذه املعلومات اإلضافية مستنسخة  1يف اجلدول  14األطراف البالغ عددها تلك املتحدة. وترد 
علومات واليت أصبحت متاحة لالجتماع يف وثيقتني من وثائق املاألمريكية بالشكل الذي قدمته وكالة محاية البيئة 

. وهي ترد أيضاً (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.1 and 2)الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية 
                                                           

(7) UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/616قرة ، الف. 
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يف امللخص احلايل. ويتباين حجم املعلومات املقدَّمة بشكل كبري من طرف إىل آخر من حيث درجة الشمول أو 
 التفاصيل.

 1اجلدول 
 معلومات بشأنهااألمريكية اف أخرى قدَّمت وكالة حماية البيئة أطر 

 أملانيا -7

 إيطاليا -1

 الربازيل -3

 بليز -4

 بوركينا فاسو -2

 البوسنة واهلرسك -6

 تايلند -1

 تركيا -1

 اجلبل األسود -9

 اً مجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابق -70

 السويد -77

 صربيا -71

 الصني -73

 فرنسا -74

 كرواتيا -72

 كولومبيا -76

 مصر -71

 مالديف -71

ا العظمى وآيرلندا اململكة املتحدة لربيطاني -79
 الشمالية

 موريشيوس -10

 النمسا -17

 نيوزيلندا -11

 اهلند -13

 اليمن -14

، مبا يف ذلك مبا يقلل إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية”ويركز املوجز احلايل، الذي يتوافق مع عبارة  -2
، مثل املياالحرتار الع ذات قدرة مرتفعة على إحداثعلى التدابري الرامية إىل جتنب مواد “ اآلثار على املناخ

مركبات الكربون اهليدروفلورية، ويف الوقت نفسه مراعاة كفاءة استخدام الطاقة. وقدَّم معظم األطراف معلومات 
بشأن التدابري اإللزامية للتعامل مع مركبات الكربون اهليدروفلورية مثل التشريعات واللوائح. وذكر عدد من 

وقدَّم بعض األطراف أيضاً  .لقطاع اخلاص أو تشملهما معاً األطراف أمثلة ملبادرات طوعية تشمل احلكومة وا
 معلومات هامة تتعلق بأنشطة الكفاءة يف استخدام الطاقة. وطرح هؤالء مسائل تتعلق بالصحة والسالمة.

موجز للمعلومات اليت قدمتها األطراف استجابة ا التقرير ويرد يف الفروع الثاين إىل السادس من هذ -6
لفريق العامل املفتوح العضوية. ويلخص الفرع الثاين املعلومات املقدَّمة من األطراف بشأن وطلب ا 12/2للمقرر 

التشريعات واللوائح والتدابري اإللزامية األخرى ذات الصلة باالنتقال من املواد املستنفدة لألوزون إىل بدائل مراعية 
ف قبل عرض جماالت موضوعية حمددة يف األقسام للمناخ. ويرد أواًل عرض عام لتلك التدابري املتعلقة بعشرة أطرا

الفرعية التالية. ويلخص الفرع الثالث معلومات مقدَّمة بشأن احلوافز االقتصادية، مبا يف ذلك احلوافز االقتصادية 
. وائتمان االمتثال السلبية واألموال املسرتدة واحلوافز اإلجيابية األخرى ونُظم تبادل حقوق إطالق االنبعاثات

يف بروتوكول  2من املادة  7خص الفرع الرابع معلومات مقدَّمة بشأن جهود األطراف العاملة مبوجب الفقرة ويل
( لتحقيق االنتقال إىل البدائل املراعية للمناخ من خالل خططها إلدارة التخلص 2مونرتيال )أطراف املادة 

اخلامس مبادرات أخرى، مبا يف ذلك بشأن التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ويلخص الفرع 
مسائل مثل الكفاءة يف استخدام الطاقة، واالتفاقات الطوعية، ومبادرات الصناعة، وانتهاج تكنولوجيات بديلة 
وأنشطة لزيادة التوعية. وأخرياً، يعرض الفرع السادس موجزًا ملسائل الصحة والسالمة اليت طرحها بعض 

ة عامة يف الفرع السابع، ترد يف مرفق هذه الوثيقة مصفوفة موجزة للتدابري األطراف. وعقب إجراء مناقش
 تقليل اآلثار البيئية إىل أدىن حد.مبا يؤدي إىل السياساتية املبلَّغة لتعزيز االنتقال من املواد املستنفدة لألوزون 
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 التشريعات واللوائح والتدابير اإللزامية األخرى -ثانياا 
أطراف معلومات عن تشريعاهتا ولوائحها والتدابري اإللزامية األخرى ذات الصلة  عشرةما جمموعة قدَّم  -1

األطراف هي أسرتاليا وكندا والدامنرك واالحتاد األورويب واليابان هذه الختيار بدائل للمواد املستنفدة لألوزون. و 
الفرعي ألف أدناه عرض عام وهولندا والنرويج ومجهورية ملدوفا وسويسرا والواليات املتحدة. ويرد يف القسم 

موجز هلذه التدابري فيما يتعلق بكل طرف، وتعقب هذا األقسام الفرعية باء إىل واو اليت تلخص تطبيقها يف 
انبعاثات الرقابة على إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية؛ و الرقابة على اجملاالت احملددة التالية: 

 التدريب واملصادقة، وحفظ السجالت واإلبالغ؛ ووضع العالمات.و ؛ مركبات الكربون اهليدروفلورية
 عرض عام للتشريعات واللوائح والتدابير اإللزامية األخرى فيما يتعلق بكل طرف -ألف

تراقب مركبات الكربون اهليدروفلورية من خالل قانوهنا اخلاص حبماية األوزون وإدارة غازات  سترالياأ -1
ض يفخت، والذي صدر حلماية طبقة األوزون و 7919سنة لعية وهو القانون الصادر االصطناتباس احلراري االح

الواردات الرقابة على . ويقوم القانون هبذا من خالل إىل أدىن حد االصطناعية يرار باس احلانبعاثات غازات االحت
الرقابة االصطناعية و احلراري باس والصادرات وصناعة كميات كبرية من املواد املستنفدة لألوزون وغازات االحت

االصطناعية. ويضع القانون باس احلراري واردات املعدات احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون وغازات االحتعلى 
باس احلراري ولوائحه املرتبطة به ضوابط على االستخدام النهائي للمواد املستنفدة لألوزون وغازات االحت

 د ومواد إطفاء احلرائق.االصطناعية املستخدمة مثل غازات التربي
حتظر اللوائح االحتادية واإلقليمية إطالق مركبات الكربون اهليدروفلورية واملواد املستنفدة  كنداويف  -9

لألوزون من مصادر حمددة وتشرتط استعادهتا من الُنظم املغلقة. وتُنظِّم مدونة ممارسة املواد املستنفدة لألوزون 
اهليدروفلورية وجيري حتديثها إلدراج تكنولوجيات جديدة وأفضل املمارسات ركبات الكربون مبتربيد الوغازات 

 للحد من االنبعاثات.
 221املفلورة )األمر القانوين رقم باس احلراري أدخلت الئحة وطنية خاصة بغازات االحت الدانمرك -70

استهالك وانبعاثات نظِّم ت. و 1001يف متوز/يوليه  (الصطناعيةااحلراري  باسالذي ينظِّم بعض غازات االحت
وسداسي فلوريد البريوفلورية غازات املفلورة، مبا يف ذلك مركبات الكربون اهليدروفلورية، ومركبات اهليدروكربون ال

غازات املفلورة وتوفري دعم ال، ويشمل أوامر حظر على بعض االستخدامات، وفرض ضريبة على ربيتالك
غازات املفلورة، مع الذه الالئحة إىل اخنفاض كبري يف استهالك للبحث والتطوير لتكنولوجيا البدائل. وأّدت ه

طن يف  100حيث تناقصت من حوايل بالكميات الكبرية يف استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية  اضاخنف
 .1009طناً يف سنة  360إىل حوايل  1001و 1007السنة يف سنة 

 صلة: إلزامية ذات قدَّم معلومات بشأن سبعة تدابري االتحاد األوروبي -77
517/2014الئحة االحتاد األورويب رقم  -غازات املفلورة الالئحة  )أ(

تنص على التخلص  (1)
على استخدام والتزامات إدارة مواد غازات التربيد  يودقات الكربون اهليدروفلورية، ووضع التدرجيي من مركب

، على 1072كانون الثاين/يناير   7املفعول يف  واحتوائها. ومن املتوقع أن تعمل الالئحة، اليت ستصبح نافذة
 ؛1074مقارنة مبستويات سنة  1030 غازات املفلورة حبوايل الثلثني حبلول سنةالختفيض انبعاثات 

                                                           
(1) http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation/index en.htm. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation/index%20en.htm
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EC/2006/40األمر التوجيهي رقم  -النقالة تكييف اهلواء أجهزة األمر التوجيهي بشأن  )ب(
(3)- 

على هتا اقدر ال تزيد مواد النقالة إىل دروفلورية يف معدات تكييف اهلواء وهو يقيِّد استخدام مركبات الكربون اهلي
 ؛العالية على إحداث االحرتار العاملي اتمن املواد ذات القدر  720إحداث احرتار عاملي على 

EC/406/2009املقرر رقم  -مقرَّر تبادل اجلهود الصادر من االحتاد األورويب  )ج(
وهو يرسي  - (4)

فيما يتعلق بالدول األعضاء يف االحتاد األورويب  االحتباس احلراريمة سنوية خاصة بانبعاث غازات أهدافًا ُملز 
ويتيح إمكانية أمام الدول األعضاء بأن تشمل مركبات الكربون اهليدروفلورية يف جهودها  1010-1073للفرتة 

 ؛االحتباس احلرارياخلاصة خبفض انبعاثاهتا من غازات 
التصميم اإليكولوجي ووضع العالمات اخلاصة بالطاقة فيما يتعلق بأجهزة الالئحة بشأن  )د(

206/2012الئحة االحتاد األورويب رقم  -تكييف اهلواء ومراوح التهوية 
وهي تضع إطارًا لتحديد متطلبات  - (2)

نخفضة على التصاميم اإليكولوجية اخلاصة بأجهزة تكييف اهلواء وتقدمي ِمَنح لغازات التربيد ذات القدرة امل
 إحداث االحرتار العاملي؛

EU/2012/19التوجيه رقم -األمر التوجيهي بشأن معدات النفايات الكهربائية واإللكرتونية )هـ(
(6) 

غازات املفلورة ورّد الرجاع املعدات احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون أو ونُظم إينص على الفصل يف التجميع 
 املوزِّعني النهائيني دون مقابل؛النفايات من جانب احلائزين و 

1221/2009ُتَشجِّع الالئحة رقم  -النظام األورويب لإلدارة ومراجعة احلسابات البيئية  )و(
على  (1)

يتعلق  إجراء حتسني مستمر يف األداء البيئي للمنظمات من خالل إنشاء وتنفيذ نُظم إدارية بيئية، مبا يف ذلك ما
 هليدروفلورية والنفايات؛بانبعاثات مرّكبات الكربون ا

معايري االحتاد األورويب للمشرتيات العامة املواتية للبيئة فيما يتعلَّق باملعدات الكهربائية  )ز(
، ُتستخَدم بشكل طوعي من السلطات العامة لشراء السلع (1)واإللكرتونية املستخَدمة يف قطاع الرعاية الصحية

على مدى دورات عمرها. ومُتَنح نقاط ألجهزة التجميد الطبية اليت  نسبياً واخلدمات اليت هلا أثر بيئي طفيف 
 .70تعمل بغازات تربيد ذات قدرة على إحداث احرتار عاملي أقل من 

، توَجد متطلبات متعلقة باسرتداد وتدمري مركَّبات الكربون الكلورية فلورية ومركَّبات الكربون اليابانيف  -71
ربون اهليدروفلورية من الربَّادات التجارية وأجهزة تكييف اهلواء من خالل قانون اهليدروكلورية فلورية ومرّكبات الك

اليابان بشأن اسرتداد وتدمري مركَّبات الكربون الفلورية. وقد ُعدِّل هذا القانون مؤخرًا وأعيد تسميته قانون 
. ويُعَتزم اختاذ 1072يسان/أبريل ن 7االستخدام الرشيد واإلدارة السليمة ملرّكبات الكربون الفلورية، اعتبارًا من 

تدابري جديدة فيما يتعّلق برتويج بدائل غري مرّكبات الكربون اهليدروفلورية ذات قدرة منخفضة على إحداث 
احرتار عاملي فيما يتعّلق مبنتجات معيَّنة، والتخلُّص التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية وختفيض تسرُّب 

 دات أثناء االستخدام.غازات التربيد من املع
                                                           

(3) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=::CELEX:32006L0040. 

(4) http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/documentation_en.htm. 

(2) http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0206&from=en. 
(6) http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/legis_en.htm. 

(1) http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/guidance_en.htm. 

(1) http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/health/EN.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=::CELEX:32006L0040
http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/documentation_en.htm
http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0206&from=en
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/legis_en.htm
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شباط/فرباير  74املؤرخ  XV-852تنفِّذ بروتوكول مونرتيال من خالل قانوهنا رقم  جمهورية مولدوفا -73
 . وجيري حالياً التنسيق مع قانون االحتاد األورويب.1001

برنامج احملافظة على غازات التربيد نظام املصادقة مببادرة تسّمى  7991، استحَدثت يف عام هولندا -74
لتنفيذ الضوابط على انبعاثات مرّكبات الكربون الكلورية فلورية. وتضمَّن الربنامج متطلبات  (STEK) من التسرُّب

وموانع التسّرب، والرتكيب ووضع العالمات متابعة األداء املوظفني واألعمال وسجالت على بشأن املصادقة 
ة فلورية ومرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومرّكبات وغريها من املسائل املطبَّقة على مرّكبات الكربون الكلوري

(. ونظرًا ألن هولندا 7992)مع إضافة هذه األخرية يف سنة البريوفلورية الكربون اهليدروفلورية ومرّكبات الكربون 
 غازات املفلورة.العضو يف االحتاد األورويب، عكفت على تنفيذ لوائح االحتاد األورويب بشأن 

رغم أن النرويج ليس عضوًا يف االحتاد األورويب، فإهنا تطبِّق الئحة االحتاد األورويب السابقة  ،النرويج -72
(EC) 842/2006 املفلورة، اليت تشمل تدابري بشأن احتواء الغازات  االحتباس احلراري بشأن بعض غازات

مات؛ واإلبالغ بشأن الواردات واالسرتداد السليم للمعدات؛ والتدريب وتأهيل املوظفني والشركات؛ ووضع العال
غازات املفلورة؛ وتقييدات على تسويق واستخدام بعض املنتجات واملعدات احملتوية على الوالصادرات وإنتاج 

غازات املفلورة الغازات املفلورة. وتعتزم النرويج أيضًا تنفيذ الالئحة اليت اعتمدها االحتاد األورويب حديثًا بشأن ال
517/2014))رقم 

(9). 
بشأن املواد الثابتة يف الغالف اجلوي جزءًا من املرسوم اخلاص باحلّد من املخاطر  سويسراوتعترب الئحة  -76

 1003املتعلقة باستخدام بعض املواد اخلطرة بصفة خاصة، واملستحضرات واألصناف. وقد صدرت يف سنة 
ف اجلوي واملذيبات والرغوات . وهي تنطبق على املواد اليت تعترب ثابتة يف الغال1071وُعدِّلت يف سنة 

االصطناعية وغازات التربيد ومواد إطفاء احلرائق والبخَّاخات. وتعرَّف املواد الثابتة يف الغالف اجلوي بأهنا تشتمل 
. وهتدف HFC-152a -رات اهليدروفلورية لكنها ال تشتمل على مرّكبات الكربون اهليدروفلورية يثعلى بعض اإل

غازات املفلورة لتقتصر على تلك التطبيقات اليت ال يوجد هلا ُمنتج بديل أو الخدام الالئحة إىل حتديد است
تكنولوجيا بديلة أو أن تكون أسوأ من الناحية البيئية، للسماح إلعفاءات االستخدامات احلرجة املربرة تقنياً 

املسموح هبا وتعزيز االلتزامات غازات املفلورة الواحملدَّدة زمنياً، وحتديد االنبعاثات فيما يتعلق باستخدامات 
 الطوعية اليت تستحدثها الصناعة.

 (70):، تراِقب مرّكبات الكربون اهليدروفلورية من خالل قانوهنا اخلاص باهلواء النقيالواليات المتحدة -71
معدات التربيد أو معدات  ةأثناء صيانقصدًا من القانون حيظر تنفيس غاز التربيد  601البند  )أ(
 ؛(77)هاأو التخّلص من هاأو إصالح تهاأو خدمء تكييف اهلوا

يضع معايري خاصة باسرتجاع غاز التربيد يف تكييف اهلواء يف املركبات العاملة  609البند  )ب(
 ؛(71)ومعدات إعادة التدوير ومن أجل االستخدام السليم لتلك املعدات اتمبحرِّك

                                                           
(9) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG. 
(70) http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/image/president27sclimateactionplan.pdf. 
(77) http://epa.gov/ozone/title6/608/608fact.html#noventing. 

(71) http://epa.gov/ozone/title6/609/. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/image/president27sclimateactionplan.pdf
http://epa.gov/ozone/title6/608/608fact.html#noventing
http://epa.gov/ozone/title6/609/
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اطات إلزامية خاصة مبراقبة غازات اشرت  االحتباس احلرارييضع برنامج اإلبالغ عن غازات  )ج(
اّلك وعاملي التشغيل واملورِّدين للمرافق اليت  االحتباس احلراري

ُ
السنوية اإللزامية واإلبالغ عنها بالنسبة لبعض امل

 ؛(73)األخرى االحتباس احلراريتنطلق منها مرّكبات الكربون اهليدروفلورية أو غازات 
حرتار من املركبات خفيفة احلمولة ومعايري متوسط معايري خاصة بانبعاثات غازات اال )د(

االقتصاد يف الوقود املعتمدة للشركات فُرَضت على املركبات اجلديدة خفيفة االستخدام يف الطرازات السنوية يف 
 ؛(74)املنتجة للبيع يف الواليات املتحدة 1076-1071الفرتة 

املركبات خفيفة احلمولة ومعايري  من االحتباس احلراريمعايري خاصة بانبعاثات غازات  )هـ(
بناًء على املعايري السنوية للنماذج  1071متوسط االقتصاد يف الوقود املعتمدة للشركات فيما يتعّلق بنماذج سنة 

 ؛(72)ووضع معايري أكثر صرامة 1076-1071يف الفرتة 
تخدام الوقود ومعايري الكفاءة يف اس االحتباس احلراري معايري خاصة بانبعاثات غازات ا )و(

بالنسبة للمحرّكات واملركبات املتوسطة والثقيلة احلمولة تقتضي من شاحنات نقل ثقيلة احلمولة والعربات 
واجلرَّارات استيفاء معيار التسرُّب من مكّيفات اهلواء وهي هتدف إىل مراقبة انبعاثات مرّكبات الكربون 

 ؛(76)اهليدروفلورية
تيسِّر التحوُّل  (71)ي()ج(( من قانون اهلواء النق 671مة )البند سياسة البدائل اجلديدة اهلا )ز(

السلس عن املواد املستنفدة لألوزون يف القطاعات الصناعية واالستهالكية من خالل حتديد املواد الكيميائية 
قييم املواتية للمناخ واملوافقة عليها مع حظر بعض االستخدامات للبدائل الكيميائية الشديدة الضرر. وجيب ت

البدائل املقرتحة للحّد من اخلطورة الشاملة على صحة اإلنسان والبيئة. وتستند مراجعة البدائل املقرتحة للمواد 
املستنفدة لألوزون على التأثريات يف الغالف اجلوي وتقييمات التعرُّض، وبيانات السّمية، والقابلية لالشتعال 

 وتأثريات بيئية أخرى.
 واللوائح والتدابير اإللزامية األخرى في مجاالت محدَّدةتطبيق التشريعات  -باء 
 التدابير الرامية إلى مراقبة إنتاج واستهالك مرّكبات الكربون الهيدروفلورية - 9

تتمّثل التدابري املبيَّنة يف هذا الفرع يف إجراءات احلظر أو التقييد أو اإلذن فيما يتعّلق بإنتاج وصناعة  -71
فلورية واالجتار هبا وطرحها يف األسواق واستخدامها وكذلك املعّدات اليت تستخدم مرّكبات الكربون اهليدرو 

 مرّكبات الكربون اهليدروفلورية. ويرد أدناه موجز هلذه التدابري اليت أبلغت عنها سبعة أطراف.
االصطناعية الصادر يف سنة  االحتباس احلراري، يفرض قانون محاية األوزون وإدارة غازات أستراليا -79

رقابة على صناعة واسترياد وتصدير مجيع املواد املستنفدة لألوزون واملرّكبات اليت حتّل حمل غازات  7919
االصطناعية. ويتطّلب األمر إصدار تصريح بصناعة أو استرياد أو تصدير مرّكبات الكربون  االحتباس احلراري

ربيت، ومرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ، وسادس فلوريد الكالبريوفلوريةاهليدروفلورية ومرّكبات الكربون 

                                                           
(73) http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-12-01/pdf/2010-28803.pdf. 

(74) http://epa.gov/otaq/climate/regs-light-duty.htm#new1. 

(72) http://www.epa.gov/oms/climate/documents/420f12051.pdf. 

(76) http://epa.gov/otaq/climate/regs-heavy-duty.htm. 
(71) http://www.epa.gov/ozone/snap/about.html#q2. 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-12-01/pdf/2010-28803.pdf
http://epa.gov/otaq/climate/regs-light-duty.htm#new1
http://www.epa.gov/oms/climate/documents/420f12051.pdf
http://epa.gov/otaq/climate/regs-heavy-duty.htm
http://www.epa.gov/ozone/snap/about.html#q2
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درجة يف القوائم لغرض اإلبالغ بشأن املواد املستنفدة 
ُ
وبروميد امليثيل. ويسمح هذا االشرتاط بتتبُّع مجيع املواد امل

االصطناعية  االحتباس احلراريمن بروتوكول مونرتيال ولإلبالغ بشأن انبعاثات غازات  1لألوزون مبوجب املادة 
تغريُّ املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق هبا. ورغم أن القانون يضع بشأن مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

االحتباس نظامًا للحصص فيما يتعّلق مبرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ال تنطبق احلصص على غازات 
حملتوية على مركبات الكربون اهليدروفلورية أو االصطناعية. ويتطّلب األمر من مستوردي املعدات ا احلراري

لورية فلورية بأن حيصلوا على تصارح باسترياد املعدات. وتضع الضوابط بيانات بشأن يدروكمرّكبات الكربون اهل
حجم وهيكل أرصدة معدات مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومرّكبات الكربون اهليدروفلورية يف أسرتاليا 

 لب اخلاص باخلدمة يف املستقبل.وكذلك الط
لفرض حظر،  7991، يُقرَتح أن يتم تعديل الئحة املواد املستنفدة لألوزون الصادرة عام كنداويف  -10

، على صناعة واسترياد واستخدام مرّكبات الكربون اهليدروفلورية من لألغراض اليت مل 1072ابتداًء من سنة 
 اً يف البلد.ُتستخَدم هلا مواد مستنفدة لألوزون إطالق

غازات املفلورة املنتجات احملتوية على أو اليت الب 1001، حتظر يف الئحتها الوطنية اخلاصة الدانمرك -17
. وحتظر أيضًا استرياد وبيع 1006كانون الثاين/يناير   7تستخدم مرّكبات الكربون اهليدروفلورية، اعتبارًا من 
واملستعادة وغازات االحرتار الصناعية األخرى من أجل واستخدام مرّكبات الكربون اهليدروفلورية اجلديدة 

  0172تطبيقات حمددة. وال ينطبق احلظر على التصدير أو على املعدات اليت حتمل شحنات ترتاوح ما بني 
كيلوغرامات من مرّكبات الكربون اهليدروفلورية. ويُدرِج األمر القانوين عددًا من االستخدامات   70كيلوغرام إىل 

مبا يف ذلك أعمال اخلدمة، ويشتمل على مواعيد خمتلفة للتنفيذ فيما يتعلّق مبختلف االستخدامات.  املعفاة،
 وهذا يسمح أيضاً لسلطات احلماية البيئية الدامنركية بإجراءات السماح حباالت عدم التقيُّد.

ة اإلمجالية ملعظم (، الكمي517/2014غازات املفلورة )الالئحة رقم ال، حتّد الئحة االتحاد األوروبييف  -11
غازات املفلورة اهلامة اليت حيق للمنتجني واملستوردين أن يطرحوها يف السوق يف االحتاد األورويب ابتداًء من سنة ال

حىت عام  1074فصاعدًا ويتم التخلُّص منها تدرجييًا على خطوات تصل إىل مُخس مبيعات سنة  1072
الكربون اهليدروفلورية يف السوق للمنتجني واملستوردين . وختّصص احلصص املتعلقة بطرح مرّكبات 1030

املؤهَّلني لذلك، يف حني توجد إعفاءات لفئات حمدَّدة، مبا يف ذلك االسترياد من أجل التدمري واالستخدام يف 
، سوف توَضع إجراءات حظر على استخدام 1010كانون الثاين/يناير  7املواد الوسيطة. واعتباراً من  تطبيقات

أو أكثر فيما يتعّلق باخلدمة  1 200زات املفلورة املصّنعة حديثاً ذات القدرة على إحداث احرتار عاملي تبلغ غاال
كانون   7طنًا من مكافئ ثاين أكسيد الكربون أو أكثر. وحىت  40أو صيانة معدات التربيد اليت تبلغ شحنتها 

ة ذات القدرة على إحداث احرتار عاملي تبلغ غازات املفلور ال، تسمح الالئحة باستخدام 1030الثاين/يناير 
أو أكثر من أجل صيانة أو خدمة معدات التربيد القائمة، شريطة أن يتم وضع عالمات مناسبة عليها.  1 200

 1 200قدرة على إحداث احرتار عاملي تبلغ الغازات املفلورة املعاد تدويرها ذات الوهي تسمح أيضاً باستخدام 
خدمة معدات التربيد القائمة، شريطة أن يعاد اسرتجاعها من تلك املعدات. وال ُتستخَدم أو أكثر لصيانة أو 

الغازات املعاد تدويرها هذه إاّل من اجلهة الفاعلة اليت نفَّذت عملية االسرتجاع أو اليت متت من أجلها عملية 
كربون اهليدروفلورية املستخدمة االسرتجاع. وختضع إجراءات احلظر إلعفاءات، مبا يف ذلك ما يتعلق مبركبات ال

املعدات اجلديدة حيث أنواع غازات املفلورة يف كثري من اليف املعدات العسكرية. وحتظر الالئحة أيضًا استخدام 
تتوافر على نطاق واسع بدائل أقل ضرراً، مثل غازات التربيد يف املنازل أو األسواق التجارية أو أجهزة تكييف 

 .روصوالتياهلواء والرغوات واأل
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لة )التوجيه رقم اِّ نقويب بشأن أجهزة تكييف اهلواء الويقضي األمر التوجيهي الصادر من االحتاد األور  -13
2006/40/EC موافقة من أجل أي طراز جديد من املركبات مزّود  1001( بأن شركات الُصنع لن تتلقى منذ

ذات القدرة على إحداث االحرتار العاملي مبا  غازات املفلورةالُمصمَّمة لتحتوي على نقالة بأجهزة تكييف هواء 
غراماً سنوياً من نظام ُمَبخِّر  60غراماً سنوياً من ُمَبخِّر واحد أو  40ويتسّرب منها ما يزيد على  720يزيد على 

على مجيع املركبات اجلديدة اليت كان طرازها ينال املوافقة يف  1009منذ سنة  الئحةمزدوج. وطُبِّقت هذه ال
املصمَّمة الستخدام الغازات  النقالةفُرض حظر كامل على أجهزة تكييف اهلواء  1077ضي. ومنذ سنة املا

، سوف يُطَبَّق احلظر على مجيع 1071املذكورة أعاله فيما يتعّلق باألنواع اجلديدة من املركبات. وابتداًء من سنة 
 األجهزة بالتسجيل أو بالبيع أو بدخول اخلدمة. املركبات اجلديدة، ولن ُيسَمح للمركبات اجلديدة اليت حتمل هذه

، سوف تسري التدابري املتعلقة بالتخلُّص التدرجيي من مرّكبات الكربون اهليدروفلورية وترويج اليابانويف  -14
بدائل ال حتتوي على مرّكبات كربون فلورية وذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي فيما يتعلَّق 

من خالل قانون االستخدام الرشيد واإلدارة السليمة ملرّكبات  1072نيسان/أبريل  7، اعتباراً من مبنتجات معيَّنة
الكربون املفلورة. وسوف يُطَلب إىل املنتجني واملستوردين وضع خطط للتخلُّص التدرجيي من خالل اإلنتاج 

على إحداث االحرتار العاملي، مع  اإلمنائي لغازات بديلة من غري مرّكبات الكربون املفلورة ذات قدرة منخفضة
مراعاة السالمة، والكفاءة يف استخدام الطاقة، والقدرة على حتمُّل اإلنفاق وغريها من االعتبارات، من أجل 
االستخدام يف منتجات معيَّنة. وقد ُوِضَعت الِقيم املستهَدفة للقدرة على إحداث االحرتار العاملي استناداً إىل أقل 

على إحداث االحرتار العاملي )املتوسط املرجَّح حسب احلجم( بني املنتجات املعيَّنة يف السوق يف  قيمة يف القدرة
اليابان، وكذلك مراعاة مسائل أخرى مثل السالمة والكفاءة يف استخدام الطاقة والقدرة على حتمُّل اإلنفاق. 

ّلق مبنتجات أجهزة تكييف هواء الغرف، تبلغ ويُعَترب اهلدف األول للقدرة على إحداث االحرتار العاملي، فيما يتع
، سيكون اهلدف 1079. وفيما يتعّلق بسنة 1071حبلول عام  120قيمة القدرة على إحداث االحرتار العاملي 

من قيمة القدرة على إحداث  700مرت مكّعب، هو  20 000بالنسبة ملنتجات خمازن التربيد )أو ما يزيد على 
بقيمة القدرة على إحداث االحرتار العاملي. وفيما يتعّلق بسنة  70لنفَّاخات الرتاب  االحرتار العاملي بالنسبة

بقيمة  140، سيكون اهلدف بالنسبة ملنتجات تكييف اهلواء التجارية للمكاتب واملخازن واحملال هو 1010
بقيمة القدرة على  700بلغ زلية تالقدرة على إحداث االحرتار العاملي وبالنسبة لرغوة األوريثان ملواد البناء املن

هو النقالة ، سيكون اهلدف بالنسبة ألجهزة تكييف اهلواء 1013حداث االحرتار العاملي. وفيما يتعّلق بسنة إ
بالنسبة لوحدات التربيد  1012بالقدرة على إحداث االحرتار العاملي، وسيكون اهلدف يف سنة  720

بقيمة القدرة على إحداث  7 200ذاهتا واملعدات املماثلة تبلغ بالتكثيف فيما يتعّلق بواجهات العرض القائمة ب
 االحرتار العاملي.

حظراً عاماً، مع إعفاءات حمدَّدة، على العرض واستخدام املذيبات  سويسراا ، فرضت 1003ومنذ سنة  -12
، يروصوالتألاسر اودو القائمة على املواد الثابتة يف الغالف اجلوي، واملنتجات احملتوية على تلك املذيبات والرغوة 

ومواد إمخاد احلرائق، واألجهزة املنزلية اليت حتتوي على مواد ثابتة يف الغالف اجلوي. ويتضمَّن احلظر أيضًا تدابري 
، تعَترب مرّكبات 1073موجودة خلفض شحنات التربيد املوجودة يف املواد الثابتة يف الغالف اجلوي. ومنذ سنة 

 أيضاً يف أجهزة تكييف اهلواء واستعماالت التربيد مع بعض اإلعفاءات.الكربون اهليدروفلورية حمظورة 
، ولدعم خطة العمل بشأن املناخ للرئيس أوباما، اقرتحت وكالة محاية البيئة الواليات المتحدةويف  -16

 ، كانت ُمدرجةقدرات مرتفعة على إحداث احرتار عاملياألمريكية تغيري إدراج وضعية مواد كيميائية معينة ذات 
من قبل يف برنامج البدائل اجلديدة اهلامة يف الواليات املتحدة على أهنا مقبولة على أساس معلومات تبني أن 
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مواد استعاضة حُتدث أخطارًا أقل على صحة اإلنسان واملناخ أصبحت اآلن متوافرة. وتقرتح وكالة محاية البيئة 
ورية غري مقبولة بالنسبة للعديد من االستخدامات األمريكية حتديدًا اعتبار بعض مركبات الكربون اهليدروفل

، وقطاعات التربيد وتكييف اهلواء ونفخ الرغاوي. وهى تقرتح أيضًا تقييد استخدام األيروصوالتالنهائية يف 
ولية يف االستخدامات اليت ال تتوافر هلا بدائل ذات خطر أقل على كربون اهليدروفلورية كدواسر أيروصُمركبات ال

الصحة، أو أهنا ممكنة التوافر. واإلضافة إىل ذلك، تقرتح وكالة محاية البيئة األمريكية إدراج بدائل إضافية البيئة و 
للتربيد صديقة للمناخ، عن طريق إدراج هيدروكربونات معينة صديقة للمناخ )اإليثان، األيسوبوتان، والربوبني( 

لتربيد وأجهزة التربيد العميق التجارية واملنزلية كخليط مقبول يف أجهزة ا  (R-441A)وخليط هيدروكربوين هو 
املستقلة، ويف التربيد املنخفض احلرارة، ويف نقل احلرارة بطريقة غري ميكانيكية، ويف ماكينات بيع املشروبات، 

كمركب مقبول يف   31- يووحدات تكييف هواء الغرفة. وتقرتح كذلك إدراج ُمركَّب الكربون اهليدروفلور 
االحرتار العاملي للمربدات التقليدية قدرة إحداث هواء الغرفة، حيث أن هذه املادة لديها ثلث وحدات تكييف 

املستخدمة حاليًا يف مثل هذه املعدات، وتقوم وكالة محاية البيئة األمريكية بإجراء مفاحتات واتصاالت مع 
ناعة، واملعاهد العسكرية، ومعاهد ، مبا يف ذلك املنظمات احلكومية وغري احلكومية، ودوائر الصصلحةأصحاب امل

البحوث واالختبار، واملنظمات الوطنية والدولية اليت تضع املعايري، وذلك يف َسْعي للحصول على الدعم من 
وصحائف بيانات ذات صلة ميكن  لوائحأجل االنتقال إىل البدائل. وقد اقرتحت وكالة محاية البيئة األمريكية 

(17()10()79()71)ة.مباشر اإلنرتنت طالع عليها على الا
 

إىل املعلومات اليت أُوِجَزت أعاله، واليت أُبلغت مباشرة لألمانة من جانب األطراف اليت هلا  وباإَلضافة -11
صلة هبا، ُقدمت املعلومات املتعلقة هبذا القسم يف الدراسة اليت أجرهتا وكالة محاية البيئة األمريكية فيما يتعلق 

و، وكولومبيا، وكرواتيا، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، بالنمسا، وبيليز، وبوركينا فاس
 والصرب، والسويد، وتركيا، على النحو املوجز يف الفقرات التالية.

حبظر استرياد واستخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية يف أجهزة تكييف  1001منذ  النمساقامت  -11
العميق، مبا يف ذلك أجهزة التربيد املنزلية، وأجهزة التربيد العميق وأجهزة تكييف اهلواء الثابتة، وأجهزة التربيد 

اهلواء النقالة1 مما مسح باستمرار استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية يف معدات التثليج والتربيد، يف ظروف 
غري الطبية، وكمذيبات أليروصول معينة. وقد ُحظر استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية يف منتجات ا

كعامل إلطفاء احلريق.   1003متوز/يوليه  7باستثناء استخدامها يف النظم املغلقة، وحظر استخدامها منذ 
 ، مت حظر استخدام ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية إلنتاج الرغاوي. 1001كانون األول/ديسمرب   37واعتباراً من 

أن تقدم طلبًا للحصول على ترخيص باسترياد أو تصدير أى فرد أو شركة  ييُطلب إىل أ بيليزويف  -19
يتطلب استرياد ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية  فاسو بوركيناُمركَّبات كربون هيدروفلورية أو غاز تربيد آخر. ويف 
، جيب على مجيع املستوردين احلصول على تراخيص كولومبيااحلصول على ترخيص، وهى خاضعة للضريبة. ويف 

ئية، واحلصول على موافقة باسترياد أي مركب كربوين هيدروفلوري ألجل التربيد أو ألغراض الرقابة على بي
                                                           

 .http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-08-06/pdf/2014-18494.pdfالقاعدة املقرتحة:  (71)

 http://www.epa.gov/ozone/snap/download/SAN_5750_SNAP_Status_Change_Rule-Factصحيفة البيانات:  (79)

Sheet_080114.pdf. 
 .http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-07-09/pdf/2014-15889.pdfقرتحة: القاعدة امل (10)

 http://www.epa.gov/ozone/downloads/Low_GWP_refrigerants_NPRM_RIN_2060-AS04: صحيفة البيانات (17)

%20-%20Fact_Sheet-5-29-14_final.pdf. 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-08-06/pdf/2014-18494.pdf
http://www.epa.gov/ozone/snap/download/SAN_5750_SNAP_Status_Change_Rule-Fact%20Sheet_080114.pdf
http://www.epa.gov/ozone/snap/download/SAN_5750_SNAP_Status_Change_Rule-Fact%20Sheet_080114.pdf
http://www.epa.gov/ozone/snap/download/SAN_5750_SNAP_Status_Change_Rule-Fact%20Sheet_080114.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-07-09/pdf/2014-15889.pdf
http://www.epa.gov/ozone/downloads/Low_GWP_refrigerants_NPRM_RIN_2060-AS04%20%20-%20Fact_Sheet-5-29-14_final.pdf
http://www.epa.gov/ozone/downloads/Low_GWP_refrigerants_NPRM_RIN_2060-AS04%20%20-%20Fact_Sheet-5-29-14_final.pdf
http://www.epa.gov/ozone/downloads/Low_GWP_refrigerants_NPRM_RIN_2060-AS04%20%20-%20Fact_Sheet-5-29-14_final.pdf
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، تدابري وتركيا ياوصرب(، 1073متوز/يوليه  7)دولة عضو باالحتاد األورويب منذ  كرواتياالتجارة. وقد نفذت 
بتنظيم استرياد، وتصدير، وتسويق  الجبل األسود لتنظيم استرياد واستخدام ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية. ويقوم

جمهورية مقدونيا املنتجات احملتوية على مركبات الكربون اهليدروفلورية والغازات املفلورة األخرى. ويف 
، يتطلب استرياد ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية واملزائج احملتوية على ُمركَّبات الكربون اليوغسالفية سابقاا 

لورية، احلصول على ترخيص من جانب السلطات املختصة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن استرياد الثالجات اهليدروف
فلورية حمظورة املستعملة وأجهزة التربيد العميق، وأجهزة التربيد والتجميد اليت تعتمد على مركبات الكربون اهليدرو 

 .1001اعتباراً من 

تنظيم الغاز املفلور كان قد مت تقييد الكمية القصوى  وائحوقبل اعتماد االحتاد األورويب ل السويدويف  -30
كيلوغرام، وأن الكمية القصوى من املربد املسموح هبا يف   100جهاز بـ  يلشحن مربد الكربون اهليدروفلوري يف أ

كغم   30كيلوغرام بالنسبة الستخدامات احلرارة املتوسطة و  10جهاز تربيد داخل حوانيت السوبر ماركت كان 
نسبة الستخدامات احلرارة املنخفضة. وكان التأثري املرجو من تقييد كمية املربد هو تشجيع استخدام بدائل بال

احرتار عاملي أقل والتقليل إىل أدىن حد من مقادير شحن املربدات، وبذلك ميكن قدرات على إحداث ذات 
 انبعاثات الكربون اهليدروفلوري. ختفيض خماطر

 انبعاثات مركبات الكربون الهيدروفلوريةلرقابة على االتدابير الرامية إلى  -5

تكييف اهلواء، والرغاوي، و  ُتستخدم مركبات الكربون اهليدروفلورية يف املقام األول يف قطاعات التربيد -37
ق واملذيبات. وتنشأ االنبعاثات من عمليات التصنيع، واإلطالقات من النواتج ائ، والوقاية من احلر أليروصوالتوا

غري املقصودة، والتطبيقات اليت تطلق االنبعاثات عمداً، والبخر والتسرب من املعدات، واملنتجات أثناء  الثانوية
 االستخدام، واالختبار، والصيانة، واستخدامات هناية العمر. 

ميكن لسياسات ختفيض االنبعاثات أن تتخذ أشكااًل متعددة، من بينها فرض احلظر املباشر أو القيود  -31
ثات )مبا يف ذلك التسريبات( واملمارسات املطلوبة وخطط التجارة وبرامج الصيانة. وميكن جتميع على االنبعا

هذه السياسات يف فئتني عريضتني كاملوضح أدناه: إطالقات أثناء العمر املفيد للُمنَتج، والذي يشمل اإلنتاج، 
 ر.والتصنيع والعمر التشغيلي، واإلطالقات الناجتة عن ممارسات هناية العم

 اإلطالقات أثناء العمر المفيد للُمنَتج ( أ)
، يعترب اإلطالق غري املنظم ألى مادة داخلة يف اجلدول )مبا يف ذلك مركبات الكربون سترالياأويف  -33

اهليدروفلورية( يف ظروف حيتمل أن تدخل فيها هذه املادة إىل الغالف اجلوي تعترب خُماَلفة للقانون. وقد ُصممت 
نتج القائم على الصناعة )اخلطة االسرتالية لالستخالص من املربدات(، اليت  هذه الضوابط لدعم خطة

ُ
العناية بامل

االصطناعية  االحتباس احلراريغازات املستنفدة لألوزون و املستعملة تنص على مجع، ونقل، والتخلص من املواد 
 يف قطاع املربدات.

بات الكربون اهليدروفلورية واملواد املستنفدة ، حتظر النظم االحتادية واإلقليمية إطالقات ُمركَّ كنداويف  -34
لألوزون من معدات التربيد وتكييف اهلواء، ومن احلاويات واملعدات املستخدمة يف إعادة االستخدام، وإعادة 
التدوير، واالستخالص أو ختزين املواد املستنفدة لألوزون وُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية، وتبحث وكالة محاية 

ة الكندية مواصلة ختفيض انبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري وذلك بالطلب إىل دوائر الصناعة تنفيذ البيئ
ركبات الكربون اهليدروفلورية اليت ُتستخدم يف أجهزة الترب 

ُ
 يد الثابتة وأجهزة تكييف اهلواء.برنامج رعاية مل
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ت الركاب وعربات النقل اخلفيف من سيارا االحتباس احلراري، تنص نُظم انبعاثات غازات كنداويف  -32
صنعي جرارات اجلهد اخلفيف لتحل حمل ُمرَكب الكربون اهليدروفلوري

ُ
أ الذي 734-على حوافز قوية تُقدم مل

ببدائل أخرى، وحتسني تصميم نُظم تكييف اهلواء النقالة من أجل  ةتكييف اهلواء النقالأجهزة ُيستخدم يف 
إىل أبعد حد من تسرب املربدات. واهلدف من هذه الُنظم هو تقليل  تعظيم االقتصاد يف الطاقة، والتقليل

رَكبات واملستوردين الوفاء مبعايري االنبعاثات  عن طريق الطلب إىل ُمصنعي االحتباس احلراريانبعاثات غازات 
َ
امل

الطراز.  ، والسنوات الالحقة على هذا1077املتوسطة بالنسبة لسيارات الركوب واجلرارات خفيفة اجلهد لعام 
وتشمل هذه الُنظم أيضاً أحكاماً تسمح للشركات بتخفيض انبعاثاهتا مبعادهلا من ثاين أكسيد الكربون عن طريق 
طرح مقادير اختيارية معينة )تقاس بالغرام لكل ميل( من انبعاثات العادم ذات الصلة بالكربون من هذه 

ات على تكييف اهلواء، مبا يف ذلك تقليل تسرب السيارات. وهذه املقادير املسموح هبا تشجع إدخال حتسين
مادة التربيد، وزيادة كفاءة النظام، إىل جانب تكنولوجيات ابتكارية أخرى يصعب قياس تأثرياهتا على خفض 

 ات داخل املدينة/الطرق السريعة.أثناء عملية اختبار االنبعاث االحتباس احلراريغازات 

تسري  االحتباس احلراريهدفة سنوية ُملزِمة النبعاثات غازات أرقام مست االتحاد األوروبييوجد لدى  -36
درجة يف 1010-1073على الدول األعضاء خالل الفرتة 

ُ
، وتتعلق باالنبعاثات من معظم القطاعات غري امل

خطة جتارة االنبعاثات داخل االحتاد األورويب. وهذا يشمل النقل )باستثناء الطريان، والنقل البحري الدويل( 
اين، والزراعة والنفايات. وجيوز للدول األعضاء يف االحتاد األورويب أن ُتدرج مركبات الكربون اهليدروفلورية يف واملب

 لديها. االحتباس احلراريل انبعاثات غازات جهودها الرامية لتقلي

 No (EC)ة )الالئحة التنظيمية السابقة لدى االحتاد األورويب بشأن غازات مفلورة معين الئحةإن ال -31
قد َحَظَرت اإلطالق العمدي وغري الضروري لغازات احتباس حراري مفلورة يف الغالف اجلوي،  (842/2006

واشرتطت أيضًا على مجيع األشخاص املسؤولني عن االنبعاثات، اختاذ مجيع التدابري املمكنة التقنية واالقتصادية 
على التربيد، وعلى تكييف اهلواء، وعلى معدات  ملنع التسرب أو التقليل منه إىل أدىن حد. وقد اشرُتَط أيضاً 

ق أن جُتري تفتيشًا مرة واحدة سنويًا على التسرب، مع تكرار عمليات ائضخ احلرارة، ونُظم الوقاية من احلر 
، ويسرى ذلك على أصحاب نُظم التربيد، وتكييف يف املعداتالتفتيش وتفاوهتا بتفاوت كمية الغاز املفلور 

كيلوغرام أو أكثر من الغازات   300ق اليت تشتمل على ائاحلرارة، ونُظم الوقاية من احلر  اهلواء، ومعدات ضخ
 املفلورة، وذلك إلنشاء نُظم اكتشاف التسرب.

 No. 517/2014 (EU) )الالئحة التنظيمية احلالية اخلاصة بالغاز املفلور لدى االحتاد األورويب الئحةإن ال -31
عاملي مفلورة تباس حراري املعدات اليت تشمل غازات اح رتط على ُمشغلِّيقات العمدية، وتشحتظر أيضًا اإلطال

بأن تتخذ االحتياطات ملنع إطالقاهتم غري املقصودة، واختاذ مجيع التدابري املمكنة تقنيًا واقتصاديًا لتدنية 
نُظم اكتشاف التنظيمية أيضاً اشرتاطات بشأن عمليات التأكد من التسرب، و  الئحةاالنبعاثات. وتشمل هذه ال

التسرب. ويعتمد تواتر فحص التسرب على جمموع األطنان مبا يعادهلا من ثاين أكسيد الكربون اليت تستخدم 
لشحن هذه األجهزة بالغاز، وعلى وجود أو عدم وجود نظام الكتشاف التسرب. فبالنسبة ألكرب النظم حجماً 

حيدث التفتيش كل ثالثة أشهر على األقل. واليت ليس لديها نظام الكتشاف التسرب، فإن االشرتاط أن 
 14وبالنسبة ألصغر النظم حجمًا واملوجود لديها نظم اكتشاف التسرب، فإن الشرط هو التفتيش مرة كل 

دون إبطاء إصالح املعدات شغل بضمان يفيد ُـ شهراً. ويف احلاالت اليت ُيكتشف فيها تسرب، فيتعني أن يقوم امل
 غري مربر.
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املفلورة وذلك عن  االحتباس احلراريإلطالقات املقصودة وغري املقصودة من غازات ا النرويجتُنظم  -39
وي تنفيذ وهى تن No 842/2006 (EC)التنظيمية بشأن الغاز املفلور لدى االحتاد األورويب  وائحطريق تنفيذها لل

 .No. 517/2014 (EU)التنظيمية اليت اعُتِمَدْت مؤخراً الئحة ال

املعدات  كييف اهلواء، قد اشرتطت على مشغليظام اعتماد أجهزة التربيد وتكجزء من ن هولنداإن  -40
، ُأجريت دراسة موسعة 7999مرة سنوياً، تبعًا الستعماهلا. ويف  71إىل  7إجراء عمليات فحص للتسرب من 

عات اليت أُنشئت بشأن العديد من املربدات الُصنعية املستخدمة يف مجيع القطاعات والقطا الئحةلتقييم ال
الفرعية للتربيد وتكييف اهلواء. وقد وجد أن تدابري نظام اعتماد عوامل التربيد ملنع االنبعاثات قد أسهمت يف 

-2باملائة إىل  30-12تقليل متوسط املواد املستنفدة لألوزون ومعدل تسرب مركب الكربون اهليدروفلوري من 
اهلواء موجوداً، غري أن معظم اشرتاطاته يشكل جزءاً  باملائة. ومل يعد نظام اعتماد أجهزة التربيد وتكييف 70

ول مركزيًا من الالئحة احلالية، مبا يف ذلك الئحة الغاز املفلور لدى االحتاد األورويب، اليت تسري على الد
 األعضاء يف االحتاد األورويب.

فلوري يف مركب الكربون اهليدرو  ، سوف ُيشرتط على مستخدمي1072ريل نيسان/أب 7واعتبارًا من  -47
إجراء فحوصات دورية على تسريبات أجهزة التربيد، ودعوة مهندسي الصيانة إلجراء اإلصالحات عند  اليابان

 لتربيد إال بعد إصالح التسريبات.تسرب. وحُيظر إعادة ملء املعدات مبادة ا ياكتشاف أ

ربِد  غراماتو كيل  3إجراء فحوصات على الُنظم الثابتة اليت تستوعب أكثر من  سويسراوتشرتط  -41
ُ
من امل

املشتمل على مواد ثابتة يف الغالف اجلوي )مبا فيها مركبات الكربون اهليدروفلورية( سنويًا للرقابة على ِإحكام 
 تفاصيل الصيانة أمراً إلزامياً. اإِلغالق. كما أهنا جتعل استخدام دفاتر

التابع لالتفاقية اإلطارية لتغري املناخ بأهنا أنشأت اسرتاتيجية وطنية لتنفيذ بروتوكول كيوتو  وتوغوتفيد  -43
للرقابة(، إىل جانب بروتوكول مونرتيال الذي يُدرج هذه  االحتباس احلراري)اليت خُتضع االنبعاثات من غازات 

 األدوات يف خطط وسياسات التطوير القطاعي لديها.

الكربون اهليدروفلورية(  )مبا يف ذلك مركبات، حُيظر إطالق املربدات، عن علم، الواليات المتحدةويف  -44
معينة من  اً أثناء الصيانة، أو اخلدمة، أو اإلصالح، أو التخلص من معدات التربيد أو تكييف اهلواء. إال أن أنواع

اإلطالقات مسموح هبا مبوجب هذا احلظر. وهكذا، فإن إطالق املقادير الدنيا من املربد أثناء حماوالت غري سيئة 
ة تدوير أو للتخلص اآلمن من املربدات واإلطالقات من مركبات الكربون اهليدروفلورية النية الستعادة أو إلعاد
؛ يسري على الئحةفلورية اليت ال ُتستخدم كمربدات أمٌر مسموح به. وألغراض هذه الو ومركبات الكربون البري 

 سوائل نقل احلرارة ما يسري على املربدات.

قود املستهلك لدى مؤسسات يف الواليات املتحدة حتسني تشرتط معايري االقتصاد يف متوسط كمية الو  -42
نَتَجة يف 

ُ
ركبات ذات احملرك امل

َ
معدالت التسرب ملركبات الكربون اهليدروفلورية من نظم تكييف اهلواء داخل امل

. وتقدر وكالة محاية البيئة األمريكية، عن طريق االستفادة من التكنولوجيات املخِفضة للتسرب، 1071-1076
باملائة  20سوف يكون من املمكن للمصنعني أن يقللوا من تسرب ُمرَكبات الكربون اهليدروفلورية بنسبة أنه 

غرامًا سنوياً. وبالنسبة لطرازات السنوات اخلمس اخلاضعة هلذه املعايري،  71مقابل مستوى خط أساس قدره 
رَْكبات ا 21أن وكالة محاية البيئة األمريكية تتوقع 

َ
خلفيفة سوف تكون قد مرت بدورة إعادة تصميم باملائة من امل
قد أُدرجت بكفاءة يف عملية إعادة  ير االحتباس احلرا هلا. فإذا كانت التكنولوجيا ملراقبة انبعاثات غازات
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سوف يكون قد مت تصميم جمموع أسطول املركبات اخلفيفة حبيث تقل  1076التصميم هذه، فإن حبلول 
 رية من أجهزة تكييف اهلواء فيها.ون اهليدروفلو انبعاثاهتا من ُمرَكَبات الكرب

إن جرارات البيك آب للخدمة الشاقة، واملرَْكبات واجلرارات مبقطورة يشرتط عليها أن تفي مبعيار تسرب  -46
تكييف اهلواء الذي يرمي إىل مراقبة انبعاثات الكربون اهليدروفلوري. وعلى خالف معايري املركبات للخدمة 

ناك برنامج للنقاط وليس هناك برنامج ملزايا النقاط وال يوجد تسويات بشأهنا، وال صريفة أو اخلفيفة، ال يوجد ه
جتارة بنقاط االستحقاق اخلاصة بالكربون اهليدروفلوري. وبالنسبة للنظم ذات قدرات التربيد املساوية لـ أو اليت 

ائة سنوياً. وبالنسبة للنظم اليت هبا بامل 712غراماً، فإن تسرب مادة التربيد جيب أال يتجاوز  134تزيد عن 
غرامًا سنوياً. أما اجلرارات اجلديدة فيجب  7710غراماً، فإن التسرب ال يزيد عن  134قدرات تربيد تقل عن 

أن حتصل على شهادة اعتماد قائمة على أساس التصميم، ولكن من غري املطلوب إجراء اختبار على مستوى 
أ، فإن معدل التسرب 734-دم مادة مربدة غري مركب الكربون اهليدروفلوريالنظام. فإذا كان نظام ما يستخ

، وهو 7430جيب تعديله عن طريق ضربه يف دالة االحرتار العاملي للمربد البديل مث قسَمة حاصل الضرب على 
دل مع أ. وجيب أن تتم هذه التسوية قبل مقارنة734- دالة االحرتار العاملي ملركب الكربون اهليدروفلوري

 التسرب باملعيار اخلاص به.

وباإلضافة إىل املعلومات اليت أوجزت أعاله، واليت أبلغتها األطراف مباشرة إىل األمانة، واليت تتعلق  -41
هبم، فإن املعلومات ذات الصلة هبذا القسم قد ُقدمت يف الدراسة اليت أجرهتا وكالة محاية البيئة األمريكية 

 لنحو املوجز يف الفقرات التالية.واجلبل األسود، ونيوزيلندا، واليمن على ا واملتعلقة بكولومبيا، وأملانيا،

احلدود القصوى املسموح هبا لتلوث اهلواء مبركبات الكربون اهليدروفلورية، وغازات  كولومبياوتضع  -41
 كل ساعة، أو كل يوم، أو كل سنة.  األخرى اليت تُقاس بقيم حُتسب االحتباس احلراري

دًا قصوى للتسريبات بالنسبة للتطبيقات الثابتة، وتشرتط عمليات رقابة سنوية حدو  ألمانياوضعت  -49
على هذه التسريبات بالنسبة ألنواع معينة من معدات التربيد يف وسائل النقل. ويوصي بعض أصحاب الشأن، 

 سموح هبا.ومعدالت االنبعاثات املمبا يف ذلك العديد من املنظمات غري احلكومية بتعزيز اشرتاطات االحتواء 

مركبات الكربون اهليدروفلورية والغازات املفلورة األخرى أثناء عمليات  إطالق الجبل األسودحيظر  -20
الصيانة، واإلصالح والوضع خارج اخلدمة للمنتجات اليت حتتوى على تلك املواد مثل وحدات التربيد وحدات 

 ص أو التدمري.تكييف اهلواء. واالسرتجاع مطلوب يف عمليات التدوير، واالستخال

غازات االحتباس احلراري اإلطالق العمدي ملركبات الكربون اهليدروفلورية و  نيوزيلنداحظرت  -27
وتغرمي املخالفني  1001األخرى من مصادر وأنشطة حمددة مبوجب قانون االستجابة للتغري املناخي االصطناعية 

نتج أو التسريب أثناء الصيانة طوايء دوالر أمريكي. أما التسريب البط 31 100غرامات تصل إىل 
ُ
ل عمر امل

 اليت تُتبع فيها أفضل املمارسات ال توَقع عليه عقوبة. 

 استعادة وإعادة تدوير ُمركَّبات الكربون اهليدروفلورية يف اليمننظمة لألوزون يف ُـ امللوائح تشرتط ال -21
 ورشات الصيانة.
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 اإلطالق من ممارسات نهاية العمر )ب(

شرتط على حاملي تراخيص املعدات واملواد اخلاضعة للرقابة الذين يستوردون غازات ، يُ سترالياأويف  -23
غازات التربيد املشاركة يف خطة الرعاية املسؤولة للمنَتج من أجل التخلص السليم من املواد املستنفدة لألوزون، و 

 ُمنَتج.ـيف هناية عمر الاالصطناعية  االحتباس احلراري

املقرتح الذي ذُكر باقتضاب أعاله من شأنه أن يضمن اإلدارة  دارة اجليدةبرنامج اإل، فإن كنداويف  -24
ركبات الكربون الكلورية 

ُ
البيئية السليمة، والتخلص من املربدات غري املرغوب فيها. واستنادًا إىل اإلطار احلايل مل

ستوردين والقائمني بعمليات فلورية، ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، فإن هذا الربنامج قد يشرتط على امل
لضمان أن املربدات اهلالوكربونية إدارة جيدة خطط  ااالستخالص من مربدات الكربون اهليدروفلورية أن يعدو 

املسرتجعة، مبا فيها مركبات الكربون اهليدروفلورية، إما يعاد استخدامها بعد التدوير أو استخالصها أو التخلص 
املعتمدة من األطراف يف بروتوكول مونرتيال. إن جوانب التخلص التابعة هلذا منها باستخدام التكنولوجيات 

اإلطار اإلداري يتم تنسيقه من جانب دوائر الصناعة، اليت تقوم اآلن بالفعل بالتخلص من مركبات الكربون 
صلحة صحاب املالكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية كلورية عرب كندا. وجتري املشاورات اآلن مع أ

وسوف ُتستبعد األجهزة املنزلية، غري أن  .1072الكنديني بشأن هذه املبادرة، اليت من املتوقع أن تُنفذ يف 
الربامج البلدية واإلقليمية موجودة عرب كندا ترمي إىل ضمان االسرتجاع واإلدارة السليمة ملثل هذه األجهزة يف 

 داخلها.ذلك املربدات اليت ب هناية عمرها، مبا يف

بشأن غازات مفلورة معينة  (No. 842/2006 (EC))السابقة  لالتحاد األوروبيالتنظيمية  الئحةإن ال -22
تشرتط اسرتجاع الغازات املفلورة املوجودة يف معدات حمددة، وكذلك الغازات غري املستخدمة املرتوكة يف 

ها كلما كان ذلك ممكنا. وتأسيساً على احلاويات من أجل اسرتجاعها إلعادة تدويرها، أو استخالصها أو تدمري 
االسرتجاع من دوائر التربيد يف معدات التربيد  (No. 517/2014 (EU))التنظيمية احلالية  الئحةذلك، تشرتط ال

الثابتة ومعدات تكييف اهلواء الثابتة، ومعدات ضخ احلرارة الثابتة، ودوائر التربيد يف وحدات التربيد يف اجلرارات 
املعدات الثابتة للوقاية ُمربدة؛ واملعدات الثابتة اليت حتتوى على الغاز املفلور القائم على املذيبات؛ و ـال واملقطورات
أيضًا على مشغلي املنتجات واملعدات غري  الئحةق؛ وأداة التشغيل الكهريب الثابتة. وتشرتط هذه المن احلرائ

ا يف ذلك املعدات النقالة، الرتتيب الستعادة الغازات، ُمدرجة عاليه ولكنها تشتمل على الغازات املفلورة، مبـال
جدي تقنياً، وال يستتبع ذلك تكاليف ال تتناسب مع هذه األعمال، على أيدى أشخاص مؤهلني 

ُ
بالقدر امل

تأهياًل مناسباً، حبيث جيري إعادة تدويرها، أو استخالصها، أو تدمريها، أو وضع الرتتيبات لتدمريها دون سابق 
 . وجيب أيضاً اسرتجاع الغازات املتبقية يف احلاويات إلعادة تدويرها واستخالصها أو تدمريها. اسرتجاع

أيضًا على وجود نُظم منفصلة جلمع واسرتجاع الُنظم للنفايات الكهربية  االتحاد األوروبيويشرتط  -26
ورة. وجيوز للحائزين النهائيني لكرتونية اليت حتتوي على املواد املستنفدة لألوزون أو الغازات املفلإلواملعدات ا

 دوا مثل هذه النفايات بدون رسوم.واملوزعني أن يُعي

استعادة وتدمري مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  اليابانوتشرتط  -21
على أيدى مرافق تدمري  ومركبات الكربون اهليدروفلورية من أجهزة التربيد التجارية، ومن أجهزة تكييف اهلواء

 تمدة أثناء وقت الصيانة والتخلص.مع

الئحة هناك اشرتاطات لالستعادة السليمة للمعدات على النحو املنصوص عليه يف ال النرويجويف  -21
 .No. 842/2006 (EC)التنظيمية املعنية بالغاز املفلور لدى االحتاد األورويب 
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 صة باملذيبات.اشرتاطات اسرتجاع حمددة خا سويسراتوجد لدى  -29

ُتستخدم السرتجاع أو إلعادة  اتُمعد يبأن أ الواليات المتحدةيقضي قانون اهلواء النظيف لدى  -60
في باملعايري تمركبة مبحرك جيب أن أي أ من أجهزة التكييف داخل 734-تدور مركب الكربون اهليدروفلوري

 ربات املعتمدة أو انرتتك(.احلكومية، وأن جُتَرى عليه اختبارات من جانب خمترب معتمد )املخت

وباإلضافة إىل املعلومات اليت أوجزت أعاله، واليت أُبلغت مباشرة إىل األمانة من جانب األطراف اليت  -67
تتصل هبا هذه املعلومات، ُقدمت معلومات ذات صلة هبذا القسم يف الدراسة اليت أجرهتا وكالة محاية البيئة 

 ، والسويد، على النحو الذي يوجز يف الفقرات التالية.األمريكية، واليت تتعلق باجلبل األسود

الكربون اهليدروفلورية وغريها من الغازات املفلورة واملنتجات مناولة مركبات  الجبل األسودينظم  -61
 خلص الدائم منها يف هناية عمرها.واملعدات احملتوية عليها من حيث ما يتصل جبمعها، واستخدامها والت

مركبات الكربون اهليدروفلورية ألغراض التربيد ونُظم مضخات  جي ومورديعلى منت السويدتشرتط  -63
 ملواصلة املعاجلة.من مركبات الكربون اهليدروفلورية  ةاملسرتجعالكميات الكبرية احلرارة قبول 

 التدريب واالعتماد -3

دروفلورية، واملعدات يتعلق التدريب واالعتماد بالربامج واألنشطة الرامية إىل مناولة مركبات الكربون اهلي -64
د القائمة على مركبات الكربون اهليدروفلورية بصورة سليمة طوال دورات حياهتا حبيث يتم تدنية انبعاثاهتا. وير 

 أدناه وصف قصري هلذه العمليات.

ربد مبا ُـ على ترخيص مناولة امل يقوم مبناولة مربد الفلوروكربون،شخص أي جيب أن حيصل  سترالياأففي  -62
ريغ احلاويات، والتصنيع، والرتكيب، واخلدمة أو إخراج معدات التربيد وتكييف اهلواء من اخلدمة. يف ذلك تف

وينبغي ألى فرد أو مؤسسة أن تكون حاصلة على ترخيص باالجتار يف املربدات من حيث احلصول أو امتالك أو 
اء حريق أن يكون حاصالً التخلص من مربد الفلوروكربون، وكذلك ينبغي ألى شخص يقوم مبناولة عامل إطف

على ترخيص للقيام مبناولة عامل إطفاء احلريق الفلوروكربوين، مبا يف ذلك التفريغ، والتصنيع، والرتكيب، واخلدمة 
يازة، أو امتالك أو أو إخراج معدات الوقاية من احلريق من اخلدمة. كما جيب ألى شخص أو مؤسسة تقوم حب

 وروكربونية أن يكون حائزًا على ترخيص بتجارة عوامل إطفاء احلريق.عوامل إطفاء حريق فل التخلص من أي
وتضع نُظم الرتاخيص هذه معايري ُدنيا من املهارات لألشخاص الذين يُديرون هذه القطاعات وتشرتط على 

ارسة التقنيني ورجال األعمال احلاصلني على هذا الرتخيص بااللتزام باملعايري والقوانني االسرتالية اخلاصة مبم
الضوابط تضع معيارًا مرتفعَا للمهنية يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء وإطفاء احلريق وُتسهم  هاملهنة. إن هذ

. إن النهج غازات االحتباس احلراري االصطناعيةبقدر كبري يف تقليل انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون، و 
غازات ية يف استخدام كل من املواد املستنفدة لألوزون و املتكامل هلذا النظام يضمن االتساق للدوائر الصناع

 .االحتباس احلراري االصطناعية

القضاء على انبعاثات الفلوروكربون من نُظم التربيد وتكييف اهلواء، املدونة البيئية ملمارسة  كندانشرت  -66
دات مركبات الكربون واليت توجز أفضل املمارسات لتدنية انبعاثات مجيع املواد املستنفدة لألوزون، ومرب 

اهليدروفلورية عند تشغيل املعدات وصيانتها. وجيري حاليًا تنقيح مدونة املمارسة حبيث تشتمل على 
 ضل املمارسات لتقليل االنبعاثات.التكنولوجيات اجلديدة وأف
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 .No (EC))بشأن غازات مفلورة معينة  االتحاد األوروبيالتنظيمية السابقة يف  الئحةكانت ال -61

تشرتط قيام الدول األعضاء بوضع برامج اعتماد وتدريب للموظفني الذين يقومون بعمليات التفتيش  (842/2006
على التسريبات وعمليات االسرتجاع، وإعادة التدوير، واالستخالص وتدمري الغازات املفلورة. وكان البد لتلك 

التنظيمية احلالية الئحة ية األوروبية. إن الالربامج من أن متتثل للمتطلبات والشروط الدنيا اليت وضعتها املفوض
تشتمل على اشرتاطات خاصة بتدريب واعتماد األشخاص الذين  (No. 517/2014 (EU)) املتعلقة بالغاز املفلور

يقومون برتكيب، وخدمة، وصيانة، وإصالح املعدات أو وضعها خارج اخلدمة، والقيام بعمليات فحص 
املقدمة أن تغطي والتدريب ع الغازات املفلورة. وحيب على برامج االعتماد التسريبات يف املعدات، واسرتجا 

منع االنبعاثات، واسرتجاع الغازات املفلورة، واملناولة اآلمنة و  التنظيمية، واملعايري التقنية املعمول هبالوائح ال
زات املفلورة ومناولتها للمعدات واملعلومات بشأن التكنولوجيا ذات الصلة الستبدال أو لتقليل استخدام الغا

 بصورة آمنة.

املربدات املسجلون وحدهم دون غريهم القيام باسرتجاع مركبات  أن يتوىل جامعو اليابانتشرتط  -61
الكربون الكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية من الثالجات 

لصيانة والتخلص منها. وجيب أن تتم عملية التخلص مبعرفة َمرافق تدمري وأجهزة التكييف التجارية أثناء ا
 معتمدة.

، باعتماد وتدريب 7991اعتبارًا من  هولنداويقضي برنامج اعتماد أجهزة التربيد وتكييف اهلواء يف  -69
غ حجم الشركات واملوظفني، الذين يقومون برتكيب، وصيانة، وخدمة معدات التربيد، وتكييف اهلواء اليت يبل

مارسات من كيلوغرامات أو أكثر، لكل من املعدات النقالة والثابتة، وتدريبهم على أفضل امل  3شحنها بالغاز 
 أجل تدنية االنبعاثات.

ز التنظيمية للغالوائح تتمشى اشرتاطات اعتماد املوظفني والشركات مع نظرياهتا اخلاصة بال النرويجويف  -10
 املفلور لدى االحتاد األورويب.

أول جمموعة من الوثائق بشأن نظام جديد العتماد فنيي التربيد، ونظام جمهورية ملدوفا ت طور  -17
وقد تيسرت مناقشة التنظيمية احلالية لدى االحتاد األورويب. لوائح اإلبالغ عن قطاع اخلدمة حبيث تنسجم مع ال

طنية. وباإلضافة إىل ذلك، مت مشروع الوثائق لنظام االعتماد، ومت تيسريه عن طريق تنظيم حلقة تدريب عملي و 
 كيلوغرامات أو أكثر من املربدات.  3استحداث شرط لوجود كتيبات تسجيل للمعدات اليت تبلغ سعة الواحدة 

بالنسبة ألجهزة تكييف اهلواء يف املركبات ذات  الواليات المتحدةويقضي قانون اهلواء النظيف لدى  -11
يع أاحاء البلد لتقدمي التدريب على صيانة، وإصالح أجهزة احملرك، تدريب الفنيني وبرامج االعتماد يف مج

التكييف يف املركبات ذات احملرك واملعدات الشبيهة بذلك، واحتواء املربد، ومعدات مناولة املربد، ونقاء املربد، 
اتوسفريية، والنتائج البيئية اليت ترتتب على إطالق املربد، مبا يف ذلك التأثريات الضارة على طبقة األوزون السرت 

وتطورات التكنولوجيا املتوقعة مستقباًل يف قطاع تكييف اهلواء داخل املركبات ذات احملرك. تنطبق شروط التدريب 
مبا يف  ،اهليدروفلورية واملعدات القائمة على هذه املادة ربونواالعتماد على الذين يناولون معدات مركبات الك

صالح، وإخراج املعدات خارج اخلدمة اليت حتتوى على مركبات كربون يف الصيانة، واإلالعاملني ذلك األشخاص 
هيدروفلورية. إن اشرتاطات التدريب واالعتماد السليمة لفنيي الصيانة ترجع إىل ضمان املناولة السليمة ملعدات 

 .عداتعمر امل مركبات الكربون اهليدروفلورية واملعدات القائمة عليها من أجل تدنية االنبعاثات أثناء مجيع مراحل
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وعالوة على املعلومات املوجزة الواردة أعاله، اليت أبلغت لألمانة مباشرة من األطراف اليت تتعلق هبم،  -13
فإن املعلومات ذات الصلة هبذا القسم وردت يف دراسة أجرهتا وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة بشأن 

 نحو املوجز يف الفقرات التالية.إيطاليا واجلبل األسود واململكة املتحدة على ال
عتمدة، السجل الوطين لألشخاص والشركات امل 43/1071، أنشأ القرار اجلمهوري رقم إيطاليايف  -14

ات العاملة يف مركبات الكربون اهليدروكلورية احلصول على شهادة، وتسجيل ويتعني على األشخاص والشرك
يوفر قائمة باألشخاص والشركات املعتمدة اليت جتري العام و  أمسائهم يف السجل. ويتوافر السجل للجمهور

عمليات تفتيش على تسربات، واسرتجاع الغازات وتركيب املعدات اليت حتتوي على مركبات الكربون 
مبا ذلك تربيد احملطات  ،( وصيانتها وخدمتهافلورةاهليدروكلورية )وغري ذلك من مواد االحتباس احلراري امل

ضخات احلرارة، ونظم محاية احملطات من احلرائق، وأجهزة إطفاء احلريق فضاًل عن وتكييف اهلواء ومعدات م
شخاص الذين يقومون باسرتجاع بعض مركبات الكربون اهليدروكلورية أو غريها من مركبات االحتباس احلراري ألا

 واء يف املركبات.من معدات احملوالت عالية الفولت واملعدات احملتوية على مذيبات ونظم تكييف اهل فلورةامل
األخرى إال  فلورةامليطلب عدم اسرتجاع مركبات الكربون اهليدروكلورية والغازات  الجبل األسود، -12

بواسطة أشخاص مرخص هلم حبفظ وإصالح وإزالة املنتجات اليت حتتوي على هذه املواد. ويتعني أن يكون لدى 
برناجمًا للهندسة امليكانيكية أو التقنية خالل الدراسة اخلدمة هؤالء درجة جامعية، وأن يكونوا قد استكملوا  ييفن

 الثانوية، وأن جيري تدريبهم على املناولة واخلدمة السليمني ملعدات التربيد وتكييف اهلواء.
يف اململكة املتحدة  1009لعام  فلورةاملغازات االحتباس احلراري  لوائح، حتدد المملكة المتحدة -16

توي على مركبات تربيد الثابت احملالت ومتطلبات املؤهالت الالزمة للعاملني يف االلتزامات القانونية للشركا
يف  فلورةاملالغازات  لوائحلورية )وغري ذلك من القطاعات الصناعية املعينة األخرى( اليت تغطيها الكربون اهليدروف

حتاد األورويب باإلضافة إىل أهنا لال فلورةاملالغازات  لوائحبصورة جوهرية مع  لوائحاالحتاد األورويب. وتتماثل ال
 تغطي بعض القضايا اخلاصة باململكة املتحدة مثل الدورات التدريبية املعتمدة.

 حتفاظ بالسجالت واإلبالغالا - 4
مبا يف ذلك متطلبات مسك  ،حتفاظ بالسجالت واإلبالغ عدة أشكالالميكن أن تتخذ متطلبات ا -11

ى تراخيص لبعض األنشطة، واالحتفاظ بسجالت لبيانات الواردات دفاتر تسجيل صيانة املعدات، واحلصول عل
 والصادرات واإلنتاج، وفيما يلي ملخص للمعلومات املبلغة.

لورية ا يف ذلك مركبات الكربون اهليدروفمب ،اجلداول ني على مستوردي املواد الواردة يفيتع أستراليا،يف  -11
 اإلبالغ عن وارداهتم كل ربع سنة.

)املفوضية األوروبية رقم  فلورةاملبشأن بعض الغازات  لالتحاد األوروبيسابقة ال لوائحكانت ال -19
( تتطلب كاًل من اإلبالغ ومسك السجالت. وكان يتعني على أصحاب أجهزة التربيد وتكييف 141/1006

 فلورةاملكليوغرامات أو أكثر من الغازات   3اهلواء ومضخات احلرارة ونظم الوقاية من احلرائق اليت حتتوي على 
فلورة اجلديدة متطلبات االحتفاظ الغازات امل لوائحاالحتفاظ بسجالت تبني كمية ونوع الغازات. وتتضمن 

 فلورةاملاملركبة، وكمية الغازات  فلورةاملبسجالت لكل قطعة من املعدات املشمولة عن كمية ونوع الغازات 
ا يف ذلك اسم وعنوان مرفق إعادة التدوير أو مب ،املضافة خالل الرتكيب والصيانة أو اخلدمة أو االستصالح

املسرتجعة، وهوية الشخص  فلورةاملاخلدمة أو االستصالح، وحسب مقتضى احلال رقم الشهادة، وكمية الغازات 
رقم  ،أو الكيان الذي توىل تركيب وخدمة وصيانة إصالح أو إهناء املعدات مبا يف ذلك، وحسب االقتضاء
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تفتيش املطلوب، ويف حالة إهناء عمل املعدات، التدابري اليت اختذت السرتجاع الغازات شهادة، وتواريخ ونتائج ال
 والتخلص منها. فلورةامل

أن يبلغ أي شخص ينتج أو يستورد أو يصدر  141/1006املفوضية األوروبية رقم  لوائحكما تتطلب  -10
ت أو استوردت أو صدرت، ، عن ا لكمية اليت أنتجفلورةاملسنويًا ما يزيد عن طن واحد من الغازات 

والتطبيقات اليت سوف تستخدم فيها واالنبعاثات املتوقعة والكميات املعاد تدويرها واستصالحها أو تدمريها.  
حتتوي  ة ومعدات الوقاية من احلرائق اليتكما تتطلب من أصحاب أجهزة التربيد وتكييف اهلواء ومضخات احلرار 

االحتفاظ بسجالت تبني كمية ونوع الغازات املستخدمة يف املعدات  ةفلور املكيلوغرامات من الغازات   3على 
اجلديدة االحتفاظ بسجالت عن كل قطعة من املعدات املشمولة. كما تتطلب  فلورةاملالغازات  لوائحوتتطلب 

طن من معادالت  700من كل منتج ومستورد ومصدر يقوم بإنتاج أو تصدير أو استرياد طن مرتي واحد أو 
طن من معادالت ثاين أكسيد  7000واحد أو  اً مرتي اً أكثر، وكل شخص يدمر طن وأسيد الكربون، ثاين أك

من الغازات طن من معادالت ثاين أكسيد الكربون أو أكثر  7000وكل شخص يستخدم الكربون أو أكثر 
خالل  هذه املواداملشمولة كعوامل وسيطة خالل سنة تقوميية سابقة اإلبالغ عن بيانات معينة عن كل مادة من 

أيضًا إبالغ كل مستورد للمعدات يطرح يف األسواق معدات سابقة  لوائحالسنة التقوميية. وتتطلب ال تلك
من   لوائحلورية ومل تطرح يف األسواق قبل شحنها. وأخريًا تتطلب التوى على مركبات الكربون اهليدروفالشحن حت

مركبات الكربون أكسيد الكربون أو أكثر من طن من معادالت ثاين  70 000كل شخص يبلغ عن طرح 
لورية يف األسواق خالل السنة التقوميية السابقة ضمان التحقق من دقة بياناته املبلغة بواسطة مراجع اهليدروف
 مستقل.

االحتفاظ بالسجالت  1072نيسان/أبريل  7، سيطلب من املستخدمني، اعتبارًا من اليابانويف  -17
الصيانة وغريهم  عاملني يفاللكي ميكن  يةلور دروفهليالكربون امركبات احملتوية على املتعلقة بصيانة املعدات 

 حسب مقتضى احلال. ،ىل هذه السجالتالرجوع إ
، ضمان هولندايف  STEKويطلب من املشغلني، وفقًا لربنامج اعتماد الشهادات يف املكتب القانوين  -11

الصيانة من التعرف على املشكالت اهليكلية يف  يف عدات املركبة لتمكني العاملنياالحتفاظ بسجل مع امل
لورية اليت ركبت يف املعدات. وزون أو مركبات الكربون اهليدروفاملعدات، ومعرفة الكمية من املواد املستنفدة لأل

 للتوعية بغازات التربيد اليت ‘‘مبيزانيات غازات التربيد’’ويطلب من شركات الرتكيب والصيانة واخلدمة أن حتتفظ 
 استخدمتها شركاهتم.

إعماالً  فلورةاملإلبالغ عن الواردات والصادرات واإلنتاج من الغازات لمتطلبات  النرويجوهناك يف  -13
 يف االحتاد األورويب. فلورةاملالغازات لوائح ل

استناداً إىل املبادئ التوجيهية للفريق  يةلور مركبات الكربون اهليدروفتقديرات النبعاثات  هولنداووضعت  -14
حلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن عمليات احلصر الوطنية لغازات االحتباس احلراري، واليت أبلغت عنها ا

وفقاً ألحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو التابع هلا. وأجرى الطرف عمليات 
ت. وبالنسبة لقطاعات التربيد وتكييف اهلواء والرغاوي، جتميع للبيانات للتحقق من تقديرات هذه االنبعاثا

، وكميات مركبات استخلصت االنبعاثات من البيانات اإلحصائية عن القدرات املركبة ومعدالت التسرب
لورية اليت بيعت لالستخدام يف هولندا، وجتمع االنبعاثات من العمليات الصناعية )انبعاثات الكربون اهليدروف

يف التقرير البيئي هلولندا، وهناك  سنوياً عنها بلغ يو  نوية واالنبعاثات من املناولة وإعادة التعبئة(املنتجات الثا
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مركبات وصادرات استخدامات حمدودة ملركبات الكربون اهليدروفلورية كمذيبات. وجتمع البيانات عن واردات 
تستخدم كمربدات ومذيبات وعوامل نفخ، ومركبات الكربون اهليدروفلورية اليت فلورية  لوريةالكربون اهليدروك

. ويستخدم هنج متعدد السنوات للتحقق من تقديرات االنبعاثات يف قطاع التربيد ويقدم عنها تقرير سنوي
وتكييف اهلواء يشمل مجع عينات متثيلية من البيانات املتعلقة بالقدرات املركبة والتسربات املسجلة يف 

اسات لرتتيب أولويات تدخالت السياسات استنادًا إىل تأثريات السجالت. وتستخدم نتائج هذه الدر 
االنبعاثات على أساس قطاعي مع مراعاة مقررات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املركبة واليت ما زال يتعني 

 حتويلها، واالجتاهات يف اختيار البدائل.
كيلوغرامات أو أكثر   3احملتوية على جرت بلورة السجالت اخلاصة باملعدات  جمهورية مولدوفاويف  -12

 (.61من غازات التربيد لتطبيقها )انظر أيضاً الفقرة 
  3اإلبالغ اإللزامي عن تشغيل وإهناء تشغيل النظم الثابتة احملتوية على أكثر من  سويسراوتتطلب  -16

ما تتطلب االحتفاظ . كSSAكيلوغرامات من املواد املستنفدة لألوزون أو غازات التربيد املعتمدة على املواد 
 املستوردة. SSAبالسجالت اخلاصة بتلك النظم واإلبالغ اإللزامي عن كميات املواد 

  لوائح، تتطلب كل من املتطلبات االحتادية بشأن تكييف هواء املركبات، و الواليات المتحدةويف  -11
السجالت لضمان أن تنفذ  كاليفورنيا بشأن العبوات الصغرية لغازات التربيد الذاتية احلركة اإلبالغ، ومسك

 .لوائحالكيانات مجيع جوانب ال
يع ويتعني، مبقتضى برنامج اإلبالغ عن غازات االحتباس احلراري يف الواليات املتحدة، أن يبلغ مج -11

نشطتهم املتعلقة حد أقصى معني من االنبعاثات، عن ألورية اليت تصل إىل موردي مركبات الكربون اهليدروف
أداة إلكرتونية. والغرض من هذا الربنامج هو متكني وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة من بالتوريد باستخدام 

لورية وغريها من غازات االحتباس احلراري، واملساعدة يف توفري م مبصادر مركبات الكربون اهليدروفحتسني الفه
لبيانات اجملمعة النبعاثات هذه املركبات االستنارة للسياسات وقطاعات األعمال والقرارات التنظيمية. وتتوافر ا

مرفقًا عن ما جمموعه سبعة ماليني طن مرتي من معادالت ثاين  24، أبلغ 1077أيضًا للجمهور العام. ففي 
 .يةلور بون من انبعاثات الكربون اهليدروفأكسيد الكر 

غ عن معلومات وتتطلب الواليات املتحدة من مجيع جهات خدمة أجهزة تكييف هواء املركبات اإلبال -19
واالحتفاظ بسجالت  اوإعادة تدويره يةلور مركبات الكربون اهليدروفتبني أهنا قد وافقت على معدات اسرتجاع 

املسرتجعة.  يةلور مركبات الكربون اهليدروفيف املوقع باسم وعنوان جهات االستصالح اليت أرسلت إليها 
علومات املبلغة لضمان أن يكون الفنيون املعتمدون بصورة وتستخدم وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة امل

لورية املستخدمة يف بات، وأن مركبات الكربون اهليدروفسليمة هم الذين يقومون مبناولة نظم تكييف اهلواء يف املرك
 ء املركبات ختضع إلعادة التدوير.أجهزة تكييف هوا

لورية املستخدمة يف أجهزة تكييف هواء اهليدروف دة تدوير مركبات الكربونوتتطلب والية كاليفورنيا إعا -90
املركبات. ولتيسري عمليات رصد السياسات، يتعني على جهات التصنيع واملوزعني وجتار التجزئة والقائمني 
بإعادة التدوير إبالغ بيانات البيع وعدد العبوات املعادة كجزء من برامج اإليداع فضاًل عن كمية غازات التربيد 

يرها سنوياً. وعالوة على ذلك، يتعني على كل جهة تصنيع تقدمي طلب جمللس موارد اهلواء يف  املعاد تدو 
كاليفورنيا العتماد املنتجات املعدة للبيع. وقد بدأ الربنامج مبعدل إعادة تدوير مستهدف يف كافة عبوات غازات 

 .1071كانون الثاين/يناير   7ة يف  املائيف 92يف املائة مع زيادهتا إىل  90التربيد الصغرية الذاتية احلركة يبلغ 
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لألمانة مباشرة األطراف املتعلقة هبا، قدمت  بلغتهاعلومات املشار إليها أعاله اليت أوعالوة على امل -97
أجرهتا وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة فيما يتعلق ببليز،  الصلة هبذا القسم يف الدراسة اليتاملعلومات ذات 

 ل األسود، ونيوزيلندا واليمن على النحو املوجز فيما يلي.ومصر، واجلب
. ومنذ تشرين يةلور مركبات الكربون اهليدروفاإلبالغ عن الواردات والصادرات من  بليزتتطلب  -91

ا يف ذلك مركبات مب ،برصد الواردات من املواد واملنتجات اخلاضعة للرقابة مصر، تقوم 1000األول/أكتوبر 
ية. ويتعني على سلطات اجلمارك احلصول على رسالة من هيئة شؤون البيئة املصرية قبل لور الكربون اهليدروف

لورية، وغازات التربيد األخرى من ا يف ذلك مركبات الكربون اهليدروفمب ،التخليص على شحنات مستوردة
لورية بون اهليدروفئة، تسجل مركبات الكر اجلمارك. وعندما يتقدم املستورد لطلب هذه الرسالة من هيئة شؤون البي

كبات املستوردة. املستوردة يف قاعدة بيانات. وعلى ذلك، جيري رصد وتسجيل الواردات والصادات من هذه املر 
للمؤسسة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إجراء عمليات  1077ويرخص بدءًا من كانون الثاين/يناير 

 التفتيش والتحليل بالنسبة للواردات من املواد اخلاضعة للرقابة نيابة عن هيئة شؤون البيئة.
لورية واق مركبات الكربون اهليدروفاألس يتعني على أي شخص يستورد ويطرح يف الجبل األسود،ويف  -93

أن حيتفظ بسجالت أو اإلبالغ سنويًا عن هذه الواردات  فلورةاملوغري ذلك من غازات االحتباس احلراري 
مبا يف ذلك الكميات املستوردة والكميات اليت طرحت ف األسواق احمللية واألغراض  ،واستخداماهتا النهائية

افرة وغري ذلك من التفاصيل ذات الصلة، والصادرات والكمية املصدرة وكميات النهائية منها، واملخزونات املتو 
املواد البديلة املسرتجعة املصدرة لالستصالح1 وعالوة على ذلك، يتعني على مالكي ومستخدمي التربيد الثابت 

لورية كربون اهليدروفأكثر من مركبات ال كيلوغرامات أو  3ومعدات تكييف اهلواء والوقاية من احلرائق احملتوية على 
 يوماً من استعمال هذه املواد. 72األخرى إخطار وكالة محاية البيئة كتابة يف غضون  فلورةاملأو الغازات 

لورية استرياد مركبات الكربون اهليدروف يتعني على األشخاص الذي يقومون بتصنيع أو نيوزيلندا،ويف  -94
لورية ي ومصنعي مركبات الكربون اهليدروفلى مجيع مستوردالسائلة إبالغ احلكومة. وعالوة على ذلك، يتعني ع

املشاركة يف نظام االجتار باالنبعاثات يف نيوزيلندا، وميكن أن  1073كانون الثاين/يناير   7العاملة اعتبارًا من 
 يشارك فيه املصدرون والقائمون بعمليات تدمري هذه املركبات بصورة طوعية.

مركبات من املستوردين اإلبالغ عن الواردات السنوية من  اليمن األوزون يفلوائح تنظيم وتتطلب  -92
 .يةلور الكربون اهليدروف

 التوسيم - 2
لورية عنصراً توية على مركبات الكربون اهليدروفيعترب وضع بطاقات التوسيم على املنتجات واملعدات احمل -96

ن املناولة السليمة. وفيما يلي ملخص هامًا يف التوعية بنوع وكميات املواد اليت حتتويها على احو دقيق لضما
 للمعلومات املقدمة من األطراف بشأن هذه املسألة.

( بشأن بعض أنواع 141/1006السابقة ))املفوضية األوروبية( رقم  االتحاد األوروبيلوائح تتطلب  -91
 فلورةاملالغازات أن يتم توسيم بعض أنواع املنتجات واملعدات احملتوية على  فلورةاملغازات االحتباس احلراري 

بصورة واضحة ومقصودة مع بيان نوع وكمية الغازات اليت حتتويها. ويغطي هذا املطلب منتجات ومعدات التربيد 
وتكييف اهلواء )غري تلك املركبة يف املركبات( ومضخات احلرارة، ونظم الوقاية من احلرائق، ومعدات التحويل، 

االحرتار العاملي فضاًل عن إحداث معلومات بيئية مثل قدرات والعبوات. وميكن أن تتضمن عملية التوسيم 
)االحتاد األورويب( رقم )اجلديدة  لوائحالصور التوضيحية املطبقة على املعدات واملنتجات. وتتضمن ال
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( التوسيم املماثل الواسع النطاق، ومتطلبات املعلومات عن املنتجات واملعدات. كما ستتضمن 271/1074
، حمسوبة فلورةاملكمية الغازات  مطلب أن تتضمن بطاقات التوسيم 1071كانون الثاين/يناير  7اعتبارًا من 

يت صممت ال فلورةاملبالوزن ومبعادالهتا من ثاين أكسيد الكربون املتضمنة يف املنتجات واملعدات أو كمية الغازات 
 الغازات.تلك ملعدات وقدرات االحرتار العاملي لهلا ا
االحتاد  لوائحمن خالل تنفيذ  يةلور مركبات الكربون اهليدروفوسيم منتجات ومعدات ت النرويجوتتطلب  -91

 .فلورةاملاألورويب بشأن الغازات 
توية على مركبات الكربون أنه يتعني يف كاليفورنيا توسيم العبوات الصغرية احمل الواليات المتحدةوتبلغ  -99

مون النهائيون أن من هلواء يف املركبات لكي يعرف املستخدلورية املستعملة كغازات تربيد ألجهزة تكييف ااهليدروف
مركب تدمري أو التخلص من حمتويات العبوة. ويتوقع أن يشجع هذا املطلب على االبتعاد عن  غري القانوين

 أ إىل خيارات أكثر استدامة ال ختضع ملثل هذه املتطلبات املتشددة.734-ي الكربون اهليدروفلور 
ت املوجزة أعاله، اليت أبلغتها األطراف لألمانة مباشرة بشأن ما يتعلق هبا، قدمت وعالوة على املعلوما -700

أجرهتا وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة فيما يتعلق ببليز  الصلة هبذا القسم يف الدراسة اليتاملعلومات ذات 
 واجلبل األسود واليمن على النحو الوارد ملخص هلا فيما يلي.

توية توسيم املنتجات مبا يف ذلك السلندرات احمل الجبل األسودلبات للتوسيم. ويطلب متط بليزلدى  -707
. ويتعني أن تشمل بطاقات التوسيم التكوين فلورةامللورية وغري ذلك من الغازات على مركبات الكربون اهليدروف

إىل أن املنتج حيتوي على الكيميائي للمادة املتضمنة يف املنتج، وكمية حمسوبة بالكيلوغرامات، ومذكرة تشري 
متطلبات التوسيم بالنسبة ملستوردي  اليمناألوزون يف لوائح ينظمها برتوكول كيوتو. وتشمل  مفلورةغازات 
 .يةلور يدروفالكربون اهلمركبات 

 الحوافز االقتصادية -ثالثاا 
ز اإلجيابية مثل إعادة يشري تعبري احلوافز االقتصادية إىل احلوافز السلبية مثل الضرائب والرسوم، واحلواف -701

السداد واإلعانات وغري ذلك من اآلليات املالية مثل نظام االجتار باالنبعاثات، وقروض االمتثال. واهلدف من 
لورية واملواد األخرى اليت ترتفع فيها ختيار مركبات الكربون اهليدروفة هو عدم التشجيع على ااحلوافز االقتصادي

عاملي. ويف بعض األحيان تتعادل احلوافز السلبية مع تلك اإلجيابية مما قد يزيد من االحرتار الإحداث القدرة على 
. وتتضمن األقسام التالية خمتلف احلوافز يةلور مركبات الكربون اهليدروفاإلسهام يف عدم التشجيع على استخدام 

 اليت أبلغتها األطراف.
 الحوافز االقتصادية السلبية -ألف

سبانيا عن أهنا تستخدم الضرائب والرسوم على النحو يج، وبولندا، وسلوفينيا وإوالنرو  ،الدانمركأبلغت  -703
 التايل.
حظراً  1001ضريبة على غازات االحتباس احلراري وفرضت يف  1007طبقت يف عام  الدانمرك،يف  -704

ب من منركية )ما يقر اكرونة د  700على بعض االستخدامات. وكان املبدأ الرئيسي يتمثل يف فرض ضريبة مببلغ 
س فلوريد ية وساديورو( على كل طن من معادالت ثاين أكسيد الكربون من مركبات الكربون اهليدروفلور  73

 10منركية )ما يقرب من اكرونة د  720إىل  1077الكربيت املستوردة. وزادت الضريبية يف كانون الثاين/يناير 
منركية )ما يقرب اكرونة د  792ن، تبلغ الضريبة يورو(. ولدى التحويل من معادالت ثاين أكسيد الكربون إىل الوز 
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الكربون مركب وترية يف االستخدام وهو  فلورةامليورو( لكل كيلوغرام من أكثر غازات التربيد  16من 
أ. وينفذ النظام من خالل فرض ضريبة على مجيع الغازات السائلة واملنتجات املستوردة. 734-ي اهليدروفلور 

مناركية. وتشري امناركية اليت هي فرع من وزارة الضرائب الدااجلمارك والضرائب الد وتدير هذه الضريبة إدارة
مبا يف ذلك ما يتعلق  ،املعلومات من األسواق إىل أهنا قد عمقت من الوعي لدى أصحاب ومشغلي املعدات

الغازات املعاد بالبدائل مثل اهليدروكربونات، وثاين أكسيد الكربون، واألمونيا، وأسفرت عن حتسني استخدام 
استخدامها. وجرى حل املتاعب األولية من خالل التعاون بني الصناعة واحلكومة. وقد أسفرت هذه الضريبة 

، ووصل استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية السائلة إىل ما  فلورةاملعن اخنفاض االستهالك من الغازات 
. 1009طن يف  360إىل احو  1001و 1007طن سنويًا يف  100يقرب من النصف حيث اخنفض من 

بالنظر إىل أن معظم استهالك املواد السائلة  فلورةاملوهناك تأخري يف تأثريات النظام على انبعاثات الغازات 
يستخدم يف ملء نظم التربيد مع بعض معدالت التسرب السنوية. غري أن االنبعاثات من هذه الغازات 

 141 000طن من معادالت ثاين أكسيد الكربون إىل  192 000من  1009إىل  1001اخنفضت من 
 طن.
هليدروفلورية ومركبات الكربون البريوفلورية ضريبة على إنتاج واسترياد مركبات الكربون ا النرويجوتفرض  -702

كرونة نروجيية )ما   119االحرتار العاملي. وتبلغ قيمة الضريبة إحداث ساس الغاز وقدرته على أحمسوبة على 
وبلغت انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية يف يورو( للطن من معادالت ثاين أكسيد الكربون  19يقرب من 

يف املائة من جمموع  711مما ميثل احو  1077يف طن مرتي من معادالت ثاين أكسيد الكربون  0192النرويج 
 أهنا زادت بدرجة كبرية يف تذكر إال 7990االنبعاثات من غازات االحتباس احلراري. ومل تكن االنبعاثات يف 

لورية يف شكل بدائل للمواد املستنفدة ما أدخلت مركبات الكربون اهليدروفمنتصف تسعينات القرن املاضي عند
. يةيدروفلور الكربون اهلمركبات لألوزون. ويسهم التربيد وتكييف اهلواء إىل حد كبري يف أكرب جزء من انبعاثات 

ة ومركبات الكربون البريوفلورية بعد تطبيق الضريبة على مركبات الكربون اهليدروفلوري للنمو وتباطأ االجتاه الدليلي
مركب ، و 712-ي الكربون اهليدروفلور مركب أ، و 734 -ي الكربون اهليدروفلور مركب . ويعترب 1003يف 

يف الواردات  ، اخنفض معدل الزيادة1003أ أهم الغازات. وبعد تطبيق الضريبة يف 743-ي الكربون اهليدروفلور 
إىل النصف وأسفرت الضرائب املعتمدة على بريوفلورية من مركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون ال

قدرات االحرتار العاملي عن زيادة العقوبات على أقوى الغازات مما زاد من التشجيع على تطبيق البدائل إحداث 
  7كرونة نروجيية ابتداء من   300لعاملي. وزادت الضريبة إىل االحرتار اإحداث اليت تنخفض فيها القدرة على 

 .1074كانون الثاين/يناير 
سواء من خالل  فلورةاملصندوق إلدارة الغازات  تقوم احلكومة بتحصيل الرسوم وإيداعها يف بولنداويف  -706

ض الرسوم على وتفر  فلورةاملبيانات اإلبالغ، وغري ذلك من مشروعات خفض انبعاثات الغازات لوائح صيانة 
، ومركبات الكربون اهليدروكلوروفلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية مبا يصل إىل فلورية كلوريةلمركبات الكربون ا

عن أهنا قد  سلوفينيايورو للكيلوغرام على التوايل. وأبلغت  1يورو للكيلوغرام و 71يورو للكيلوغرام، و 44
بشأن الضرائب البيئية  7123مبوجب القرار اجلمهوري رقم  1073عام يف  فلورةاملطبقت ضريبة على الغازات 

 .(11)على تلوث اهلواء نتيجة النبعاثات ثاين أكسيد الكربون

                                                           
 .1073أيار/مايو  37يف  41/1073( اجلريدة الرمسية حلكومة مجهورية سلوفينيا رقم 11)
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تشرين األول/أكتوبر  19الصادر يف  76/1073بة )القانون يوافق جملس الوزراء على ضر  إسبانياويف  -701
اذ تدابري ضرائبية ومالية أخرى( على استهالك حتدد بعض التدابري بشأن فرض الضرائب البيئية واخت 1073

مبا يف ذلك مركبات الكربون  ،720االحرتار العاملي عن إحداث الغازات اليت تزيد فيها القدرة على 
أو خالئطها  فلورةاملاالحرتار العاملي للغازات إحداث اهليدروفلورية. وحتسب الضريبة باالستناد إىل القدرة على 

 700، حبد أقصى قدره فلورةاملاالحرتار العاملي لكل غاز من الغازات إحداث على قدرة  01010بتطبيق عامل 
يورو للكيلوغرام. وسيجري تقسيم الضريبة على مراحل على امتداد ثالث سنوات، مع استحقاق اجلزء الثالث 

عفى الغازات وما بعده. وت 1076، والضريبة بكاملها يف 1072، وثلثني يف 1074من املبلغ احملسوب يف 
كيلوغرامات من مركبات الكربون   3يف النظم احملكمة اإلغالق واملعدات سابقة الشحن بكمية تصل إىل  فلورةامل

 اهليدروفلورية من هذه الضريبة. وسوف تطبق الضريبة على أول شحن بغازات التربيد يف املعدات اجلديدة.
األطراف لألمانة مباشرة فيما يتعلق هبا، يرد فيما يلي وعالوة على املعلومات املوجزة أعاله، اليت أبلغتها  -701

موجز للمعلومات ذات الصلة هبذا القسم يف الدراسة اليت أجرهتا وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة فيما 
على  يتعلق ببوركينا فاسو، والصني، وفرنسا، واجلبل األسود، ونيوزيلندا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 النحو املوجز فيما يلي.
تفرض ضريبة على مركبات الكربون اهليدروفلورية املستوردة وفقًا للسياق الذي يتم  بوركينا فاسويف  -709

االسترياد يف إطاره. وميكن اإلعفاء من الضرائب يف حالة وجود اتفاقات متعددة األطراف أو ثنائية بني بوركينا 
 يف املائة من جمموع قيمة السلع املستوردة. 30و 11 نيضريبة الكاملة بفاسو وبلدان أخرى. ويرتاوح مبلغ ال

يف املائة على مشروعات آلية التنمية  62مقرتحًا بفرض ضريبة بنسبة  الصين، قدمت 1002ويف عام  -770
. وتشمل االستخدامات املقرتحة للعائدات من هذه املشروعات 13-ي الكربون اهليدروفلور مركب النظيفة من 

ددها احلكومة، متويل إدارة آلية التنمية النظيفة، وأنشطة املوافقة، وأنشطة بناء القدرات املتعلقة بتغري املناخ اليت حت
 وغري ذلك من أنشطة التنمية املستدامة.

االحرتار إحداث يف تطبيق ضريبة على مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة على  فرنساوتنظر  -777
يورو للطن املرتي  60يورو و 112جتري دراسة أربعة خيارات خمتلفة لضرائب ترتاوح بني . و 720العاملي تزيد عن 

االحرتار العاملي. وتقدر وزارة البيئة أن إحداث الواحد من معادالت ثاين أكسيد الكربون حبسب القدرة على 
ركبات بنسبة تصل إىل الضريبة الفرنسية على مركبات الكربون اهليدروفلورية ميكن أن تؤدي إىل خفض هذه امل

 .1030م يف املائة حبلول عا 10و 1010يف املائة حبلول عام  20
يورو عن كل طلب السترياد أو  2رمساً إدارياً بقيمة  الجبل األسودويتضمن قانون الضرائب اإلدارية يف  -771

 تصدير مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.
يف هليدروفلورية ومركبات الكربون البريوفلورية الكربون ا، سوف يواجه مستوردو مركبات نيوزيلنداويف  -773

سعرًا للكربون من خالل ضريبة. وسوف تطبق الضريبة على  1073متوز/يوليه  7السلع واملركبات اعتبارًا من 
املركبات عندما تسجل املركبة أول مرة لالستخدام يف الطرق يف نيوزيلندا )عندما حتصل السيارة على ألواح 

(، وستديرها وكالة النقل يف نيوزيلندا. وسوف تطبق الضريبة على السلع األخرى اليت حتتوي على الرتخيص
عند االسترياد، وتديرها دائرة اجلمارك يف نيوزيلندا. هليدروفلورية ومركبات الكربون البريوفلورية مركبات الكربون ا

اإلعفاءات من الضريبة فضاًل عن نظام  1070ام وحيدد القرار اإلداري بشأن تغري املناخ )اإلعفاءات العامة( لع
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الكربون مركب إللغاء اإلعفاءات بشأن لوائح االجتار باالنبعاثات وجيري يف الوقت احلاضر تعديل هذه ال
 .365mfc-ي الكربون اهليدروفلور مركب و  245fa-ي اهليدروفلور 

ربّدات )الثالجات( واجملّمدات رمسًا على استرياد امل جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاا وتفرض  -774
 وأجهزة تكييف اهلواء املستعملة، وتقدر قيمة الرسم حسب حجم املعدات وسعتها.

 المبالغ المستردة والحوافز اإليجابية األخرى -باء 
سبانيا، وكاليفورنيا إتعرض بلجيكا، وكندا، والدامنرك، واالحتاد األورويب، واليابان، وموزامبيق، والنرويج، و  -772

 عاً من االسرتداد أو الدعم أو احلوافز اإلجيابية األخرى.نو 
ما يسمى بقسط التأمني اإليكولوجي، وهو شكل من  بلجيكا منطقة الفالندرز يفواستحدثت  -776

أشكال الدعم الذي يُقدم للشركات اليت ختتار بدائل مالئمة نسبيًا للبيئة وموفرة للطاقة. وتُعد االستعاضة عن 
دروفلورية مبواد تربيد طبيعية بالنسبة للنظم القائمة واجلديدة على حد سواء من العناصر مركبات الكربون اهلي

املؤهلة للحصول على هذه العالوة. وحتسب العالوة كنسبة مئوية من التكلفة اإلضافية للبديل اخلايل من الكربون 
 اهليدروفلوري.

من سيارات الركوب  احلرارياالحتباس  ، ُتصمم الالئحة اخلاصة بانبعاثات غازاتكنداويف  -771
)أ( أعاله، حبيث توفر شكاًل من أشكال  1 - باء -والشاحنات اخلفيفة، واليت يرد وصفها يف الفرع الثاين 

احلوافز. فهذه الالئحة تكافئ الشركات اليت تستخدم تكنولوجيات خاصة بتكييف اهلواء خُتفض نسبة التسرب 
يض تسرب مواد التربيد اخلاصة بأجهزة تكييف اهلواء من انبعاث عن طريق السماح هلا خبصم العالوة عن ختف

العادم املتعلق بالكربون. وهذا يشجع على استخدام مواد تربيد ذات قدرة أقل على إحداث االحرتار العاملي 
أ. ونتيجة لذلك، يستخدم 734- مقارنة مبادة التربيد املستخدمة حالياً، وهي مركبات الكربون اهليدروفلورية

ذات قدرة منخفضة  وهي مادة ،7134yf- الكربون اهليدروفلوريمركب ملنتجون املوجودون يف كندا بالفعل ا
 على إحداث االحرتار العاملي، يف موديالت السيارات اجلديدة.

نظام اسرتداد يتوافق مع نظامها الضرييب، وتشري املعلومات الواردة من السوق  الدانمركويوجد لدى  -771
داد الضريبة أدى إىل مزيد من الوعي لدى مالكي املعدات ومشغليها. وتدعم الدامنرك أيضاً رت إىل أن نظام اس

استخدام البدائل. فعندما اُعتمدت الئحتها، قررت دعم مشاريع البحث والتطوير للتشجيع على سرعة تطوير 
يًا لعدد من املشاريع يف جمال مال تكنولوجيات بديلة. ووضعت وكالة محاية البيئة الدامنركية خمططاً، وقدمت دعماً 

 مليون كرونة دامنركية. 10ر بنحو التربيد يُقد
، تقرتح الالئحة اخلاصة بالتصميم اإليكولوجي ألجهزة تكييف اهلواء )رقم االتحاد األوروبيويف  -779
( عالوة خلفض استهالك الطاقة املطلوبة من أجل توجيه السوق احو استخدام مواد تربيد ذات 106/1071
أقل ضرراً على البيئة. والغرض من هذه العالوة هو أن تكون مبثابة حافز لتصميم أجهزة تستخدم مواد تربيد  آثار

ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي. ويسمح األمر التوجيهي الذي أصدره االحتاد األورويب 
( للحائزين النهائيني لنفايات EU/2012/19قم لكرتونية )األمر التوجيهي ر إلواخلاص بنفايات املعدات الكهربائية وا

ايات إىل لكرتونية احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون وغازات مفلورة بإعادة مثل هذه النفإلاملعدات الكهربائية وا
 مرافق التجميع باجملان.
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شرتي ، تقدم وزارة البيئة دعمًا للشركات اخلاصة لتغطية جانب من التكاليف عندما تاليابانويف  -710
معدات تربيد جتارية وصناعية تُعد عالية االستخدام للطاقة، وتعتمد على مواد التربيد الطبيعية. ويُقدر الدعم 
بنصف تكلفة إيداع املعدات يف خمازن التربيد، وثُلث تكلفة اإليداع يف صاالت العرض، وثُلث الفرق يف 

 النسبة جلميع املنشآت األخرى.ي بالتكاليف مقارنة باملعدات اليت تستخدم الكربون الفلور 
اخلاصة للمواد املستنفدة لألوزون إعفاءات ضريبية ملستوردي بدائل مركبات  موزامبيقوتقدم الئحة  -717

يف  فلورية، وبذلك تشجع على استرياد بدائل من قبيل اهليدروكربون واألمونيا الستخدامها الكربون اهليدروكلورية
 قطاع التربيد وتكييف اهلواء.

)انظر الفقرة  1003خمططها الضرييب اخلاص مبركبات الكربون اهليدروفلورية لعام  النرويجملت واستك -711
حُيدد اسرتدادًا مماثاًل يف حالة اإلتالف. ويُعد املخطط الضرييب  1004أعاله( مبخطط اسرتداد يف عام  91

دروفلورية. وقد أدى هذا الربط إىل وخمطط االسرتداد معًا مبثابة ضريبة بديلة على انبعاثات مركبات الكربون اهلي
صيانة أفضل وإجراءات حمسنة أثناء استعادة مادة التربيد من املعدات القدمية. كما أنه يقدم حافزًا قويًا الختيار 
مركبات كربون هيدروفلورية ذات قدرة أقل على إحداث االحرتار العاملي، وقد أدى هذا إىل التوسع يف استخدام 

 بيعية، وعمليات بديلة مثل النظم غري املباشرة يف املنشآت اجلديدة.مواد التربيد الط
اجلديدة اخلاصة بالغازات املفلورة على اسرتداد الضريبة أو ختفيض ضرييب من  سبانياإوتنص ضريبة  -713

املبالغ املستحقة يف فرتات الحقة بالنسبة لدافعي الضرائب الذين يعيدون الغازات املفلورة إىل مرافق معتمدة 
 ا، أو إعادة تدويرها أو إصالحها.إلتالفه
بأن كاليفورنيا تستخدم نظام إيداع حلاويات مركبات  الواليات المتحدةوعلى نطاق أصغر، تفيد  -714

، وافق 1009الكربون اهليدروفلورية املستخدمة يف أجهزة تكييف اهلواء باملركبات اآللية. ويف كانون الثاين/يناير 
واء على الئحة لتخفيض االنبعاثات املرتبطة باستخدام احلاويات الصغرية، أي تلك اليت جملس كاليفورنيا ملوارد اهل

أ. وُوضع برنامج إلعادة تدوير احلاويات 734-الكربون اهليدروفلوري مركب حتتفظ بأقل من رطلني من 
ويرد جملس  أ عند الشراء.734-املستخدمة، يقضي بإيداع عشرة دوالرات عن كل حاوية للكربون اهليدروفوري

 بعد الشراء.يوماً  90كاليفورنيا ملوارد اهلواء هذه الوديعة عند إعادة احلاوية يف غضون 
وباإلضافة إىل املعلومات املوجزة أعاله، واليت قدمتها األطراف مباشرة إىل األمانة، تضمنت الدراسة  -712

عن جهود هذا الطرف لتقدمي دعم تقين  ، وخاصةكولومبيااليت أعدهتا وكالة محاية البيئة األمريكية معلومات عن 
على شكل مشاورات، ومنشورة بشأن عمليات اإلحالل التكنولوجي، وتقييم البدائل اليت تفتقر إىل إمكانية 
استنفاد األوزون، وحتديد أولويات خليارات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي. وهلذا الغرض، 

مزايا ضريبية لتشجيع بدائل مالئمة بيئياً للمواد املستنفدة لألوزون، وتشجع جيري تصميم خطوط ائتمان خاصة و 
 على استهالك الطاقة بكفاءة.

 نظم االتجار باالنبعاثات وائتمانات االمتثال -جيم 
أو خمططات االجتار باالنبعاثات من أجل ختفيض  ‘‘حتديد وتداول االنبعاثات’’ُيستخدم ما يسمي  -716

بلدًا خمططات  30. واستنادًا إىل وكالة محاية البيئة األمريكية، استهل قرابة اس احلرارياالحتب انبعاثات غازات
وطنية لالجتار باالنبعاثات، بينما يقوم عدد آخر من البلدان بتجربة هذه املخططات متهيدًا للعمل هبا يف 

 مة بالنسبة لكمية غازاتالسنوات القادمة. وتشمل املخططات عادة وضع سقف لالنبعاثات خيضع ملراقبة احلكو 
أو امللوثات األخرى اليت قد تنبعث خالل فرتة حمددة. وتتلقى الشركات امللوثة خمصصات على  االحتباس احلراري
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شكل ُرخص انبعاثات قابلة للتداول، ميكن حتويلها أو تداوهلا مع شركات أخرى. وجيوز للشركات اليت ختفض 
ة هلا أن تبيع فوائض أرصدهتا إىل شركات أخرى. وهذا النموذج اخلاص انبعاثاهتا إىل ما دون الكميات املخصص

بالتوزيع األويل للعالوات، وبعض عناصر التصميم األخرى )مثل فرتات االمتثال، والتحقق، والتعويضات، 
وعالوات الصرف واالقرتاض( قد خيتلف من نظام إىل آخر. ومن األمثلة على ذلك، خمطط االحتاد األورويب 

، والذي أُنشئ مبوجب األمر التوجيهي رقم (13)وف جيداً، واخلاص بتداول خمصصات االنبعاثاتاملعر 
2003/87/EC

 دولة، 11يب البالغ عددها ، والذي يشمل مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورو 1002لعام  (14)
 الوثيقة النظام يف من غري األعضاء )أيسلندا، وخلتنشتاين، والنرويج(. ويرد وصف هذا وثالثة

UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.1. 
نظامًا لالجتار بأرصدة االنبعاثات يقدم حافزًا لتخفيض انبعاثات الكربون  الواليات المتحدةوأدخلت  -711

 1076-1071ري فرتة السنوات النموذجية اهلواء باملركبات. ففي إطار معاياهليدروفلوري من أجهزة تكييف 
من مركبات االستخدامات اخلفيفة، ومعايري املتوسط العام لتوفري الوقود،  احلراري االحتباس النبعاثات غازات

ألول مرة. وتسري هذه املعايري  االحتباس احلراري يُطلب من املنتجني الوفاء باملعايري الوطنية النبعاثات غازات
ذات االستخدامات  على سيارات الركاب اجلديدة والشاحنات ذات االستخدامات الثقيلة وسيارات الركاب

. وتطالب املعايري املركبات املشمولة بأن تفي مبستوى 1076-1071املتوسطة خالل فرتة السنوات النموذجية 
، وهو ما 1076غرامًا من ثاين أكسيد الكربون يف امليل يف السنة النموذجية  120انبعاثات يبلغ يف املتوسط 

اعة املركبات اآللية أن تفي هبذا املستوى من ثاين أكسيد ميل للجالون إذا كان يتعني على صن 3212يعادل 
الكربون فقط عن طريق حتسينات يف توفري الوقود. ويشمل الربنامج عنصرًا مرنًا يستطيع املنتجون مبقتضاه الوفاء 
مبعايري االنبعاثات عن طريق نظام للمتوسطات والصرف واالجتار بأرصدة االنبعاثات. ويتمثل أحد اخليارات 

يازة األرصدة اخلاصة باالمتثال للمعايري اجلديدة يف ختفيض انبعاثات الكربون اهليدروفلوري من أجهزة تكييف حل
اهلواء يف املركبات. وعلى سبيل املثال، ميكن للمنتجني حيازة أرصدة عن طريق استخدام تكنولوجيات ختفض من 

رب من األجهزة(، وحتسني كفاءة األجهزة، أو اعتماد فواقد التربيد بالكربون اهليدروفلوري )مثاًل عن طريق التس
نظم تستخدم بدائل للكربون اهليدروفلوري، أو مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت تقل قدرهتا على إحداث 

 أ.734 -الكربون اهليدروفلوري مركب االحرتار العاملي عن قدرة 
األطراف مباشرة إىل األمانة، وردت املعلومات وباإلضافة إىل املعلومات املوجزة أعاله، واليت قدمتها  -711

املتعلقة هبذا الفرع يف الدراسة اليت أجرهتا وكالة محاية البيئة األمريكية فيما يتعلق بالصني ونيوزيلندا، على النحو 
 املوجز أدناه.

يف املائة لكل وحدة إنتاج صناعي حبلول عام  71بتخفيض انبعاثاهتا بنسبة  الصينفعندما تعهدت  -719
، اعتمدت الصني سبعة برامج رائدة لالجتار باالنبعاثات يف مخس مدن 1070مقارنة مبستويات عام  1072

. وستكون برامج االجتار الرائدة جمتمعة ثاين 1073ويف واليتني، ومن املقرر أن تبدأ باالجتار يف حزيران/يونيه 
مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حبلول  مليون طن 100أكرب برامج يف العامل، ومن املتوقع أن تغطي قرابة 

. وختتلف قواعد وتصميم هذه املخططات الرائدة إلثراء الربامج الوطنية الصينية بصورة أفضل، 1074عام 

                                                           
(13) http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/documentation_en.htm. 
(14) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0087. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/documentation_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
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. ويف حني أنه ستتم تغطية ثاين أكسيد الكربون فقط يف املرحلة األولية، فإنه 1072واملتوقع أن ُتستهل يف عام 
 لربامج لتشمل مركبات الكربون اهليدروفلورية.قد يتم توسيع نطاق ا

لالجتار باالنبعاثات بغية ختفيض االنبعاثات والوفاء بااللتزامات مبوجب  نيوزيلنداوقد ُصمم نظام  -730
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو. واستناداً إىل فريق االستعراض النيوزيلندي لنظام 

االنبعاثات، وبصرف النظر عما سيحدث يف املستقبل بالنسبة لربوتوكول كيوتو، ستكون هناك دوافع االجتار ب
نفاذ الالئحة اخلاصة  1077كانون الثاين/يناير   7أخرى حتتم ختفيض االنبعاثات يف نيوزيلندا. فقد بدأ يف 

لالجتار باالنبعاثات. وتطلب هذه هذا البلد الكربون اهليدروفلوري يف إطار نظام مركب باإلبالغ عن انبعاثات 
األخرى، السائبة أو الصطناعية ا االحتباس احلراري الالئحة من مستوردي مركبات الكربون اهليدروفلورية وغازات

االصطناعية  االحتباس احلراري على شكل منتجات، ومن منتجي مركبات الكربون اهليدروفلورية وغازات
اثات واحدة عن كل طن مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون األخرى، أن تقدم للحكومة وحدة انبع

يستوردونه كل عام. ويشمل نظام االجتار باالنبعاثات أيضًا صادرات هذه الغازات وعمليات إتالفها، ومنح 
عن طريق هذه األنشطة. وقد بدأ استحقاق احلصول على  ‘‘اليت أُزيلت’’أرصدة بناًء على كمية االنبعاثات 

. وجيوز للشركات اليت حققت فائضًا من وحدات االنبعاثات 1073كانون الثاين/يناير   7عاثات يف أرصدة االنب
أن تبيع هذه األرصدة من خالل أحد الوسطاء يف سوق الكربون. وعالوة  –عن طريق ختفيض االنبعاثات  -

 تعتمدها احلكومة.  على ذلك ميكن للشركات حيازة وحدات انبعاثات عن طريق أنشطة إزالة االنبعاثات اليت
 الكربون الهيدروكلوري فلوريمركب ُخطط إدارة التخلص التدريجي من  -رابعاا 

فلورية يف قطاعات معينة  قدمت ستة أطراف تقارير عن جهودها إلحالل مركبات الكربون اهلدروكلورية -737
عاملي، أو ال تستخدم تستخدم مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار ال

هذه املركبات يف سياق خططها إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف إطار 
 الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول كيوتو.

بأنه يف أعقاب موافقة اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها  بنغالديشوأفادت  -731
من خطتها إلدارة التخلص التدرجيي، اعتمدت تكنولوجيا  (املرحلة األوىل)على  1077امس والستني يف عام اخل

ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي أو ليست هلا القدرة على استنفاذ األوزون، وموفرة للطاقة يف 
اعة العوازل الرغوية للمربدات احمللية. وقد قطاع الرغويات. وتنفذ بنغالديش اآلن مشروعًا للتحويل من أجل صن

-لكربون اهليدروكلوري فلوريركب ااختارت بنغالديش هلذا املشروع مادة السيكلوبنتني كعامل إرغاء بديل مل
ب. وحتاول بنغالديش اختيار بديل له قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي وقدرة منخفضة على 747

طاقة، خاصة يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء. وتدرس بنغالديش اآلن التكنولوجيا ذات استنفاد األوزون وموفر لل
القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، واليت اعتمدهتا بلدان متقدمة النمو، مثل اليابان، وبلدان يف 

ا لوضع مواصفات قياسية أوروبا ويف أماكن أخرى. وتعد وحدة األوزون الوطنية التابعة هلذا البلد يف سبيله
قطاع التربيد للهيدروكربونات والكربونات املفلورة ذات القابلية املنخفضة لالشتعال لغرض استخدامها يف 

صدي بنغالديش للمسائل املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة يف عملية التحضري للمرحلة وتكييف اهلواء. وست
 .1072عام  الثانية من خطتها إلدارة التخلص التدرجيي يف

بدائل عدمية القدرة أو منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي ملشاريع يف  المكسيكواختارت  -733
املرحلتني األوىل والثانية من خطتها إلدارة التخلص التدرجيي كلما كان يف مقدورها أن تفعل ذلك. وتشمل هذه 
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ت امليثيل، وامليثيالل، والنرتوجني، واملياه. وكمبادرة املشاريع اهليدروكربونات، ورباعي كلور اإليثيلني، وفروما
جديدة، سيجري إدخال زيت الوقود الثقيل كعنصر إرغاء بكميات كبرية يف عدة مصانع حملية إلنتاج املربدات. 

 7361وستؤدي ممارسات خدمة التربيد األفضل واملشاريع غري االستثمارية املختلفة إىل التخلص التدرجيي من 
. ولن تستخدم ير االحتباس احلرا دون إطالق غازات 11- الكربون اهليدروكلوري فلوريمركب يًا من طنًا مرت 

لالشتعال(. غري أن  ةالقابلاأليروصوالت مركبات الكربون اهليدروفلورية إال يف تطبيقات حرجة معينة )مثل 
طنًا مرتيًا من  312لن يشمل  األيروصوالتالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف 

طناً  714أ، ذي القدرة املنخفضة نسبيًا على إحداث االحرتار العاملي )721- الكربون اهليدروفلوريمركب 
عام( والذي له تأثري إجيايب على تلوث اهلواء، خاصة فيما يتعلق بسالئف األوزون  700مرتيًا حمسوبة ملدة 

جودة اهلواء يف املكسيك. وخالل املرحلتني األويل والثانية، سيتم  بة إلدارةالرتوبوسفريي، اليت تُعد مهمة بالنس
مركب أطنان مرتية من  1303ب و747- الكربون اهليدروكلوري فلوريمركب طنًا مرتيًا من  6237إحالل 

منخفضة باستخدام بدائل خمتلفة، يُعد الكثري منها عدمي القدرة أو له قدرة  11- الكربون اهليدروكلوري فلوري
 على إحداث االحرتار العاملي.

، ولتخفيض معدالت األعطال واستهالك الطاقة، أن 19/6، اتساقاً مع املقرر جمهورية مولدوفاوتود  -734
توائم صناعتها اخلاصة بالتربيد وتكييف اهلواء مع معايري االحتاد األورويب. وعلى ضوء ذلك، فإهنا ترى أن 

اهليدروكلورية فلورية مبثابة فرصة لألخذ حبلول مالئمة للبيئة وموفرة  التخلص التدرجيي من مركبات الكربون
للطاقة. ويُعد استخدام مواد التربيد الطبيعية مثل اهليدروكربونات، وثاين أكسيد الكربون، والنشادر يف القطاع 

لرغم من حمدودًا يف الوقت احلاضر، ولكن هذا الطرف يرى أن هناك إمكانيات كبرية الستخدامها. وعلى ا
أحياناً، فإن هذا الطرف يرى أن العقبات الرئيسية يء التكاليف األولية وتكاليف الصيانة املرتفعة بعض الش

تتمثل يف العدد احملدود من موظفي اخلدمة املؤهلني واألكفاء، والشركات، وافتقار املستخدمني النهائيني إىل 
القيود عن طريق مشاريع التدريب وتعميق الوعي أثناء التوعية. ويعتقد هذا الطرف أنه ينبغي التصدي هلذه 

 املرحلة الثانية من خطته إلدارة التخلص التدرجيي.
ويشري الطرف إىل عدد من اإلجراءات احملددة اليت ميكن إدراجها يف املرحلة الثانية من خطته إلدارة  -732

ناخ، مبا يف ذلك إشراك السلطات املسؤولة التخلص التدرجيي، واليت من شأهنا أن تعزز فوائدها املتعلقة بتغري امل
عن السياسة املتعلقة بتغري املناخ بوصفها من أصحاب املصلحة املؤسسيني الرئيسيني؛ ومواصلة اعتماد معايري 
االحتاد األورويب العتماد التقنيني؛ والعمل بالئحة إدارة املربدات، واليت ستمتد يف املستقبل لتشمل مركبات 

فلورية. ويرى الطرف أنه تلزم مشاريع إيضاحية جديدة على املستويني الوطين واإلقليمي لتوضيح الكربون اهليدرو 
 مزايا وعيوب بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.

جهودًا الستخدام بدائل ليست هلا آثار معروفة على املناخ. وعلى سبيل سوازيلند وتبذل حكومة  -736
 الكربون اهليدروكلوري فلوريمركب املتعدد األطراف، جنحت سوازيلند يف إحالل املثال، ومبساعدة من الصندوق 

أ. وقد حصلت أيضًا على متويل 600- واهليدروكربون 190- يف قطاع صناعة التربيد باهليدروكربون 11-
إنتاج ب مبادة السيكلوبنتني يف قطاع 747- الكربون اهليدروكلوري فلوريمركب إلحالل مادة اهليدروسيلني يف 

 الكربون اهليدروكلوري فلوري.مركب الرغويات، والذي سيخفض بدرجة كبرية من واردات 
خطتها اخلاصة بإدارة التخلص التدرجيي يف قطاعي الصناعة واخلدمات، هبدف  زمبابويوتنفذ حكومة  -731

اث االحرتار استخدام مواد تربيد بديلة ليست هلا القدرة على استنفاد األوزون وليست هلا القدرة على إحد
الكربون اهليدروكلوري مركب العاملي أو هلا قدرة ضئيلة للغاية. ويف قطاع التصنيع، يتخلص الطرف تدرجييًا من 
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ب يف اهليدروكسيلني قبل خلطه يف العازل الرغوي باستخدام نظم العزل القائمة على اهليدروكربون 747-فلوري
-الكربون اهليدروكلوري فلوريمركب وم الطرف بإحالل مربدات وعناصر اإلرغاء واملياه. ويف قطاع اخلدمات، يق

الذي يُعد من اهليدروكربونات. وجيري تشجيع مواد التربيد  (R-600a)ايزوبتني ، و (R90)مبادة الربوبني  11
الطبيعية، مثل ثاين أكسيد الكربون والنشادر، مع مراعاة اعتبارات الصحة والسالمة. وجيري تشجيع استخدام 

 ب.747- الكربون اهليدروكلوري فلوريمركب وجني اجلاف كمادة تنظيف بداًل من النرت 
معلومات مفصلة عن ختلصها التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،  السلفادوروقدمت  -731

عها وأشارت إىل أن اللجنة التنفيذية قد اعتمدت املرحلة األوىل من خطتها إلدارة التخلص التدرجيي يف اجتما
-1077يف املائة على مدى الفرتة  32اخلامس والستني، وهو ما سيؤدي إىل اخنفاض يف االستهالك بنسبة 

الكربون اهليدروكلوري فلوري، والتعديل التحديثي مركب ، وبدء نفاذ تدابري االمتثال لتخفيض واردات 1010
وري، وبناء القدرات، واتباع أفضل الكربون اهليدروكلوري فلمركب للمعدات اليت تستخدم بدائل خالية من 

 .1072إىل  1073املمارسات على مدى الفرتة من 
وباإلضافة إىل املعلومات املوجزة أعاله، واليت قدمتها األطراف إىل األمانة مباشرة، تشري وكالة محاية  -739

ة التخلص التدرجيي خطة إلدار  194مت اعتماد  1074البيئة األمريكية إىل أنه اعتبارًا من كانون الثاين/يناير 
الكربون اهليدروكلوري فلوري بالنسبة لعدد مركب ونشاطًا من أنشطة اإلعداد ملشاريع التخلص التدرجيي من 

طرفًا من  43طرفًا من جمموع  47طرفًا مؤهاًل. وعن طريق خططها إلدارة التخلص التدرجيي، اختار  744
ون للرغوة املتعددة اليوريثان، التحول من مركبات الكربون ، واليت لديها منتج2األطراف العاملة مبوجب املادة 

 الكربون اهليدروفلوري. كما أدرجت ستة بلدان مشاريع هتدفمركب اهليدروكلورية فلورية إىل بدائل خالية من 
الكربون اهليدروكلوري مركب إىل مواءمة نظم إسكان مملوكة حمليًا إلنتاج نظم خالية من اهليدروكسيلني يف 

ب، وعن طريق هذه النظم، قامت بتحول أعداد كبرية من املشاريع اخلاصة بإنتاج الرغويات. 747-يفلور 
وكانت هذه املشاريع هتدف بدرجة كبرية إىل جتنب استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاعات 

رعاية عدد من الربامج  الرغويات والتربيد وتكييف اهلواء. وعالوة على ذلك، توىل الصندوق املتعدد األطراف
الرائدة ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي. وقد مت االضطالع بعدة دراسات حالة قيمة 

، وهي عالمة مبشرة على أن قد يكون من اجملدي 2ومشاريع إيضاحية ناجحة يف أطراف عاملة مبوجب املادة 
قد يكون جمدياً يف الوقت احلاضر، ويف بعض القطاعات،  مناخاالنتقال مباشرة إىل تكنولوجيات ومواد مالئمة لل

حيث يقوم فريق خرباء وطين البوسنه والهرسك، يف عدد أكرب يف املستقبل. ويوجد أحد األمثلة على ذلك يف 
قدرة منخفضة  ت، رمبا ليشمل االنتقال إىل بدائل ذا1074بإعداد تشريع جديد لألوزون، سيبدأ نفاذه يف عام 

اث االحرتار العاملي. وهناك أيضاً أعمال حتضريية لوضع نظام خاص لرتخيص الواردات والصادرات يف على إحد
الكربون اهليدروفلوري. وهناك مهمة مركب البوسنه واهلرسك بالنسبة ألخالط مركبات الكربون اهليدروفلورية و 

التعاون التقين مبنظمة األمم املتحدة أخرى جتري بالتعاون مع فرع بروتوكول مونرتيال يف شعبة تطوير الربامج و 
أيضًا جهودًا لتشجيع  مالديفللتنمية الصناعية، لوضع مدونة وطنية ألفضل املمارسات لقطاع التربيد. وتبذل 

 الكربون اهليدروفلوري.مركب املعدات اليت ال تستخدم 
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 مبادرات أخرى -خامساا 
 مبادرات كفاءة استخدام الطاقة -ألف

حد كبري يف املوجزات أعاله. ويرد إىل معلومات عن كفاءة استخدام الطاقة تنعكس قدمت عدة بلدان  -740
 جلديرة بالذكر عن هذه املعلومات.يف هذا الفرع موجز لبعض األمثلة ا

خطة عمل لكفاءة استخدام الطاقة واحملافظة عليها،  1073يف أيلول/سبتمرب  بنغالديشفقد وضعت  -747
ولية والثانوية من أجل أمن الطاقة املستدام، والذي يشمل اخنفاض انبعاثات مع رهية لتحسني وفورات الطاقة األ

طوط الزمنية الستكمال الكربون. وتضع خطة العمل مالمح ملصفوفة تسرد اإلجراءات، واملنظمات املسؤولة، واخل
 اإلجراءات.

ب املصلحة يف صناعة ، تعاونت وهيئة الطاقة الكندية التابعة لشعبة املوارد الطبيعية مع أصحاكنداويف  -741
التربيد ومع مستويات أخرى من احلكومة لتيسري اعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة، وذات قدرة منخفضة على 

الطاقة الكندية على وجه اخلصوص بدور رئيسي يف إدخال ثاين أكسيد  إحداث االحرتار العاملي. وقامت هيئة
ظم التربيد الثانوية. وقد تضمن هذا مسامهة يف تعديل املعايري الكربون كعنصر تربيد، وكسائل لنقل احلرارة يف ن

الكندية ذات الصلة للسماح باستخدام ثاين أكسيد الكربون يف التربيد التجاري، وتقدمي الدعم التقين ألول 
 مشروع إيضاحي العتماد استخدام ثاين أكسيد الكربون يف نظام التربيد باألسواق املركزية.

ورت هيئة الطاقة الكندية وشجعت هنج احمللول البارد من أجل اإلدارة املثلى وعالوة على ذلك ط -743
من املباين اليت تتطلب تربيدًا على نطاق واسع. وجيمع هذا  االحتباس احلراري للطاقة، وختفيض انبعاثات غازات

يف مشاريع  النهج بني املمارسات والتكنولوجيات املتقدمة عند تصميم وتشغيل نظم التربيد، وقد استخدم
يف املائة تقريبًا يف امليادين والقاعات  20إيضاحية أظهرت أنه من املمكن ختفيض استهالك الطاقة بنسبة 

 يف املائة. 12بنسبة  تسربات التربيد يف املائة يف األسواق املركزية، وكذلك ختفيض 12املتداخلة، وبنسبة 
ة لوضع وتنفيذ وتقييم برنامج التربيد األمثل يف  الطاقة الكندية الدراية التقنية والعلمي ووفرت هيئة -744

، دعم هذا الربنامج اعتماد تدابري لتحسني كفاءة استخدام 1073و 1001كويبك. ويف الفرتة ما بني عامي 
الطاقة، إىل جانب حتويل معدات التربيد وإحالهلا بواسطة تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث 

منشأة )معظمها يف األسواق املركزية، واملخازن، وامليادين وصناعة األغذية(.  730ن االحرتار العاملي يف أكثر م
ألف طن من مكافئ ثاين أكسيد  64ويُقدر بأن هذا الربنامج قد أدى إىل التخلص سنويًا من أكثر من 

التربيد بصورة الكربون على شكل انبعاثات إمجالية من معدات التربيد. تتحقق التخفيضات املباشرة يف انبعاثات 
 أساسية من اعتماد ثاين أكسيد الكربون ومربدات النشادر، كذلك استخدام التكنولوجيات الثانوية.

وقد أدت هذه اجلهود الكندية إىل تطوير واعتماد تكنولوجيا تربيد قائمة على ثاين أكسيد الكربون يف  -742
التزجل، ومها قطاعان فرعيان يعتربان عدد من األسواق املركزية، وتوسعت يف استخدام النشادر يف صاالت 

الكربون اهليدروكلوري فلوري والكربون اهليدروفلوري يف كندا. ومن مركب مسؤولني عن نسبة كبرية من استهالك 
بني األسواق املركزية اليت حتولت إىل املربدات ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف السنوات 

سلة من هذه األسواق على وجه اخلصوص باختيار تكنولوجيا تربيد بديلة بواسطة ثاين األخرية، التزمت سل
أكسيد الكربون، ويُقال إهنا راضية للغاية عن النتائج. ويؤدي تركيب نظم تربيد حرجة بواسطة ثاين أكسيد 

ي، وحتقيق فوائد الكربون، مع استعادة احلرارة يف متاجر هذه السلسلة من األسواق، إىل حتسني األداء البيئ
اقتصادية. ومقارنة بنظام التربيد التقليدي الذي يستخدم الكربون اهليدروكلوري فلوري، يُقدر أن استخدام نظم 
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 61تربيد حرجة بواسطة ثاين أكسيد الكربون يؤدي إىل خفض االنبعاثات الكلية لثاين أكسيد الكربون بنسبة 
 ربون سنويًا لكل متجر، وخفض استهالك الطاقة بنسبة ترتاوح ماطنًا من مكافئ أكسيد الك 161يف املائة، أو 

 يف املائة. 71و 72بني 
اخلاصة بالتصميم  االتحاد األوروبيباء أعاله، ويف سياق الئحة  - وكما ذُكر يف الفرع الثالث -746

وات (، تقدم عال106/1071رقم  (الئحة االحتاد األورويب)اإليكولوجي ألجهزة تكييف اهلواء واملراوح )
 لتخفيض استهالك الطاقة بغية توجيه األسواق احو استخدام مربدات أقل ضرراً على البيئة.

عن عدد من إجراءات الدعم إلدخال معدات موفرة للطاقة ومواد تربيد طبيعية. وتعد  اليابانوأعلنت  -741
ن يتخذها هذا الطرف، كفاءة استخدام الطاقة أيضًا أحد العناصر اهلامة يف تدابري السياسة اجلديدة املقرر أ

واملتعلقة بتشجيع البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، أو اخلالية من الكربون 
 (.13اهليدروفلوري )انظر الفقرة  اهليدروفلوري، والتخلص التدرجيي من مركبات الكربون

مركب ة اخلاصة ببدائل خالية من متوياًل حمدودًا لدراسات جلدوى واملشاريع اإليضاحي هولنداوقدمت  -741
الكربون اهليدروفلوري وموفرة للطاقة يف مجيع القطاعات ذات الصلة، ودراسات خاصة عن احلواجز اليت تعرتض 

الكربون اهليدروفلوري وذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي. مركب استخدام بدائل خالية من 
سواق املركزية، ومراكز البيانات، وصناعة جتهيز األغذية، واملستشفيات، وحىت اآلن، كان الرتكيز ينصب على األ

 ربدة، مبا يف ذلك الشحن البحري.واملدارس، وسفن النقل امل
أن وضع هدفًا جديدًا ملعايري الكفاءة يف استخدام الطاقة وتعزيز معايري  الواليات المتحدةوأفادت  -749

مها إجراءان رئيسيان يف إطار االنبعاثات املسبِّبة لالحتباس احلراري، الكفاءة يف استخدام وقود املركبات ومعايري 
خطة العمل املناخي للرئيس. فاخلطة حُتدد، بوجه خاص، هدفًا جديدًا يتمثل يف وضع معايري كفاءة االستخدام 

ة السنتني لعام يف األجهزة واملباين االحتادية. وأفادت الواليات املتحدة، يف تقريرها بشأن العمل املناخي لفرت 
عن اختاذ عدة مبادرات تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة مثل برنامج الدولة للطاقة، مما يُوفر التمويل  (12)،1074

الالزم لتمكني مكاتب الطاقة احلكومية من احلد من احلواجز السوقية اليت تُعيق االعتماد الفعال بالنسبة لتكلفته 
 طاقة.للتكنولوجيا الفعالة يف استخدام ال

 وباإلضافة إىل املعلومات املوجزة أعاله، اليت أُبلغت بشكل مباشر إىل األمانة من جانب األطراف  -720
الذين ختصهم، ُتشري الدراسة اليت أجرهتا وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة إىل أن بعض البلدان مثل 

نخفضة أو املكسيك وتايلند تبذل جهودًا رامية إىل تعزيز الكفاءة يف است
ُ
خدام الطاقة واستخدام مواد التربيد امل

نعدمة القدرة على إحداث االحرتار العاملي من خالل اسرتاتيجيات إجراءات التخفيف املالئمة وطنيًا )ناما( 
ُ
امل

اخلاصة هبا، وذلك يف إطار خطة عمل بايل اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ 
 ة.دورته الثالثة عشر  يف

بأهنا يف املراحل األولية من تنسيق وتنفيذ اسرتاتيجية إلجراءات ختفيف مالئمة  المكسيكوأفادت  -727
وطنياً )ناما( خاصة بالثالجة املنزلية اليت هتدف إىل التحكم يف انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية عن طريق 

شغيل الثالجات القدمية. وهتدف هذه االسرتاتيجية إىل التخلص اسرتداد وتدمري مواد التربيد أثناء وقف ت
 700 التدرجيي، يف غضون مخس سنوات، من التكنولوجيا القائمة على مركبات الكربون اهليدروفلورية واستبدال 

                                                           
(12) http://www.state.gov/documents/organization/219038.pdf. 

http://www.state.gov/documents/organization/219038.pdf
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 السوق احمللية يف املكسيك بالتكنولوجيا املوفرة للطاقة اليت تقوم على بدائل مركبات الكربونيف املائة من 
اهليدروفلورية. وهذه االسرتاتيجية لديها القدرة على ختفيف ما يقارب مليوين طن من مكافئ ثاين أكسيد 

-HFC)يف املائة منها إىل استبدال خملوط مركبات الكربون اهليدروفلورية  63الكربون، واليت مُيكن أن يُعزى 

134a). 
عم من برنامج الوكالة األملانية للتعاون ، بدندلتاييف  ير االحتباس احلرا جنحت منظمة إدارة غازات -721

 لندمُيثل خط أساس. وتعكف تاي لند، يف إجناز جرد ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف تاي(Proklima)التقين 
وأملانيا حاليًا على وضع اسرتاتيجية إلجراءات التخفيف )ناما( تُركز على قطاعات التربيد وتكييف اهلواء 

 واإلرغاء.
 فاقات الطوعيةاالت -باء

عدد جيري تنفيذ فلورية، اهليدرو هتدف إىل معاجلة مركبات الكربون اليت لزامية اإلتدابري اللى ِعالوة عو  -723
تشمل  ا،فلورية وانبعاثاهتاهليدرو متزايد من املبادرات الطوعية اليت تستهدف احلد من استهالك مركبات الكربون 

 ا.القطاع اخلاص أو كليهم وأاحلكومات 
هود اجل يفالطاقة املذكورة أعاله استخدام جهود احلكومة االحتادية فيما يتعلق بكفاءة تتمثل ، داكنيف و  -724

إلدارة البيئية ومراجعة ا نظامضم . وياجلهات احلكومية وأصحاب املصاحل التجارية جانبمن املبذولة تطوعية ال
 هبرناجم قدمويُ اهليدروفلورية ركبات الكربون انبعاثات م االتحاد األوروبييف طوعي تاألورويب ال احلسابات البيئية

اليت تستخدم مواد تربيد تكون قدرهتا على جمدات الطبية لمُ لضافية إنقاط  راعية للبيئةُـ املشرتيات العامة امل
 .70أقل من إحداث االحرتار العاملي 

مع الصناعة  تربمها اليتاالتفاقات الطوعية ، منذ أوائل التسعينات من القرن العشرين، بهولنداوتستعني  -722
 وتعمل على تعزيز االتفاقات الطوعيةمن العمليات الصناعية،  فلوريةاهليدرو مركبات الكربون  للحد من انبعاثات
 .مع املستخدمني النهائيني)االتفاقات البيئية( 

داخل قطاع  صاحبة املصلحةأن برامج الشراكة مهمة يف توحيد اجلهات  الواليات المتحدةوتُفيد  -726
وتشمل األمثلة على . فلوريةاهليدرو مركبات الكربون  للتعاون بشأن خفض انبعاثات رباً وفر منتُ أهنا و عي ما، صنا
 :ذلك

هبدف خفض انبعاثات  1001للتربيد املتطور، اليت أُنشئت يف عام  GreenChill مع شراكةال ( أ)
 مليون طن مرتي 4171عن تفادي حدوث  1077غازات التربيد من حمالت السوبر ماركت، أسفرت يف عام 

 ؛مكافئ ثاين أكسيد الكربونمن 

هدف إىل احلد يو  1006يف عام  يءنشأُ  ذي، ال(RAD)من األجهزة  املسؤولبرنامج التخلص  ( ب)
قام ، 1077في عام . فهناية عمرها االفرتاضي األجهزة عند منعوامل اإلرغاء التربيد و  اتمن انبعاثات غاز 

جهاز، استخلصوا أو دمروا منها  1901413بتجميع ومعاجلة عدد  جهزةمن األ املسؤولبرنامج التخلص  شركاء
 أ734-من خملوط مركب الكربون اهليدروفلوري مكافئ ثاين أكسيد الكربونمن  طن مرتي 7461111عدد 

(HFC-134a)  من خملوط مركب الكربون اهليدروفلوري  مكافئ ثاين أكسيد الكربونمن  طن مرتي 11120وعدد
(HFC-245fa). 
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تُفيد وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة أن العديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف القائمة  -721
واملنظمات الدولية ُتستخدم يف نشر املخاوف املرتبطة بتزايد انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية. وتتشكل 

 واهلواء النظيف للحد من ملوثات املناخ قصريةحتالف املناخ ’’اآلن، على الصعيد الدويل، جمموعات مثل 
أفضل املمارسات وحتسني الفهم  رويجوت ،نبعاثاتالأنشطة احلد من ادعم الوعي، و  هبدف نشر ‘‘عماراأل

 عمار.املناخ قصرية األ لوثاتآلثار م العلمي
 ُمبادرات الصناعة –جيم

كات ُتدمج املبادرات املتعلقة مبركبات يف تقاريرها إىل أن العديد من الشر  الواليات المتحدةوُتشري  -721
الكربون اهليدروفلورية يف اسرتاتيجياهتا لالستدامة. والشركات ال تدرك األثار املناخية احملتملة ملركبات الكربون 
اهليدروفلورية فحسب بل إهنا تستجيب بشكل استباقي ألنظمة مركبات الكربون اهليدروفلورية املتوقعة يف 

قلق العمالء. وقد ظهرت العديد من املبادرات املؤسسية املتعلقة باملواد والتكنولوجيات البديلة املستقبل وتزايد 
منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي، وأهداف اخلفض الطوعية واملشاريع البحثية. وتُعد صناعة 

ئل من غري غازات التربيد املشروبات، بشكل خاص، مثال على املشاريع اخلاصة اليت تقود التحول إىل البدا
 ملركبات الكربون اهليدروفلورية.

وباإلضافة إىل املبادرات اليت تقوم هبا الشركات الفردية، هناك برامج الصناعة اليت تلتقي يف إطارها  -729
الشركات من خمتلف أاحاء العامل. ويتمثل الغرض األساسي من هذه املبادرات يف حشد الشركات من خالل 

والدعم. ومن أمثلة مبادرات الصناعة هذه املثاالن: مبادرة التربيد باملواد الطبيعية، ومنتدى السلع تبادل املعرفة 
 االستهالكية. 

 اعتماد استخدام تكنولوجيات بديلة –دال
تطوير وتنفيذ تكنولوجيات جديدة تقوم على بدائل  بشأنمعلومات ، نمركاالدو  كندام الطرفان، دَّ قَ  -760

 .صديقة للمناخ
البدائل املوفرة ويج استخدام لرت الرامية من جهودها ضتكنولوجيات جديدة ل هاتطوير  عن نداكأبلغت  -767

يف على النحو الوارد يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء، واملنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي للطاقة 
 .أعالهالفرع خامساً ألف 

الكربون مركبات  من ايلتربيد اخلملعرفة للمركز ا’’، أنشأت وكالة محاية البيئة نمركاالديف و  -761
الرتكيب ملساعدهتا على تنفيذ شركات قدم املركز خدمات استشارية جمانية لصناعة التربيد و ويُ . ‘‘فلوريةيدرو اهل

تكنولوجيا التربيد البديلة يف تطبيقها لبعض األمثلة على مدى  أيضاً منارك قدمت الد. كما التكنولوجيا البديلة
 د:البال

 التربيدغاز التربيد املركزية باستخدام  أنظمةعدد من تركيب واختبار مت : سوبر ماركتالت الحم ( أ)
 أهنا فعالة احلرجةالتربيد دون أثبتت أنظمة . و يف حمالت السوبر ماركت يف الدمنارك ثاين أكسيد الكربون

 على قائمةات العداملتصدير ري من كبقدر   هناك أيضاً منها. كما أن  املئات ورُِكبَّتوفرة للطاقة، واقتصادية ومُ 
 الرتكيب يف البلدان األخرى؛شركات ىل إ ثاين أكسيد الكربون

التجارية اإلضافية: مت على مدى العقد املاضي تطوير واختبار خزائن التربيد التجارية اليت  زائناخل ( ب)
كونات فيها، ومنها أجهزة الضغاهليدروكربونية ُيستخدم فيها مواد التربيد

ُ
كفاءًة يف استخدام الطاقة أكثر  ط، . وامل
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هي يف عصرنا والتكنولوجيا اهليدروكربونية مركبات الكربون اهليدروفلورية.  املعتمدة على ألجهزةامثيالهتا من من 
اخلدمات الغذائية وجممدات اآليس كرمي وغريها من  ئنوخزا الزجاجات مربداتصناعة املعيار يف  احلاضر
 اليت ُتستخدم فيهاشركات األغذية واملشروبات العاملية تستخدم الثالجات التجارية  ن. كما أن العديد ماملعدات

 ؛التكنولوجيا اهليدروكربونية

 700األمونيا يف التربيد الصناعي ألكثر من  ُتستخدميف الدمنارك، : أنظمة التربيد الصناعية )ج(
فلَورة ) مع الغازاتللغاية غرية صالأنظمة التربيد الصناعي . ويف هذه األيام، ُتَشيَّد فقط سنة

ُ
اليت ، (F-gasامل

 ؛فلوريةيدرو من مركبات الكربون اهلرامات كيلوغ  70 أقل من ُيستخدم فيها

منرك اأجهزة التربيد القائمة على األمونيا يف الد تحويل: تُنَتجمربدات تكييف اهلواء وصناعة ال )د(
املواد اهليدروكربونية مربدات قائمة على  صنِّعنين من املااثن رَطوَّ وباإلضافة إىل ذلك، ة. سن 30ال تقل عن  ملدة

كما التربيد،  على عالية ال هتاتنافسية لقدر والة يعالهي فائقة الفمربدات األمونيا . و خالل العقد املاضيوسوَّقا هلا 
تواضع. وال ُيستخدم يف النطاق امل إىلاملتوسط  على النطاقتنافسية والة يفعالشديدة الاملربدات اهليدروكربونية أن 

فلَورة، اليت ُيستخدم فيها ربداتالدمنارك إال عدد ضئيل للغاية من امل
ُ
  70 أقل من القائمة على الغازات امل

املعهد التقين الدمناركي، جنبا إىل جنب . ويف اآلونة األخرية، َطوَّر فلوريةيدرو من مركبات الكربون اهلكيلوجرامات 
، والذي من املتوقع أن ًا من الناحية التجارية باستخدام املاء كعنصر تربيدتنافسيربدًا مُ مع الشركات اليابانية، 

تقدير  على أقل  من حيث استخدام الطاقة مُتاثلاملربد وكفاءة هذا  .ثالث سنوات غضونق يف اسو عرض يف األيُ 
من ئة ايف امل 10إىل  70، وأفضل بنسبة فلوريةيدرو مركبات الكربون اهلات القائمة على ربداملكفاءة أفضل 

 .ذه التقنيةتوضيحي هلعرض  قريباً  سيتم. و القائمة املنشآت النموذجية
 الغازاتية بشأن ئحة الدمناركالتطبيق السريع للغاية لال : أدىالثالجات واجملمدات املنزلية )ه(

جمدات لثالجات اعة ائة تقريبًا يف صنايف امل700ية بنسبة تكنولوجيا اهليدروكربونتغلغل ال املفلورة إىل
ُ
املنزلية وامل

 .املنتجة حملياً أو  املستوردةسواء 
 األطراف اليت أُبلغت بشكل مباشر إىل األمانة من جانبوباإلضافة إىل املعلومات املوجزة أعاله،  -763

ئل البدامن متعددة أمثلة يف الواليات املتحدة محاية البيئة وكالة اليت أجرهتا الدراسة  تتضمن، ختصهمالذين 
اليت جيري تطويرها واختبارها وتطبيقها يف القدرة على إحداث االحرتار العاملي املنخفضة  البدائلاملنعدمة القدرة و 

 .مجيع أاحاء العامل، على النحو املوجز يف الفقرات التالية
صدَّقة املائتمانات خفض االنبعاثات هي البلد املضيف لثالثة مشاريع تأهلت للحصول على  الهندو -764

يف مركبات الكربون اهليدروفلورية وجب آلية التنمية النظيفة التابعة لربوتوكول كيوتو هبدف جتنب انبعاثات مب
 .ناوريثالرغوة متعددة اليصناعة 
مربدات من مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل  نيحكوميمبنيني املربدات يف  ُحوِلت، موريشيوسويف  -762

 ثبات جدوى املربدات القائمة على األمونيا يف املناخات املدارية وتعزيزاألمونيا كجزء من مشروع جترييب إل
مربدات األمونيا هي أكثر كفاءة يف استخدام . و يف املنطقة مركبات الكربون اهليدروفلوريةتكنولوجيا  استخدام غري

لنجاح  نتيجةً . و ثريبك منها أقل، ومبعدالت تسرب من وحدات مركبات الكربون الكلورية فلورية املوجودة الطاقة
املربدات األمونيا ألنظمة تكييف اهلواء يف موريشيوس وغريها من النظر يف استخدام املشروع التجرييب، جيري اآلن 

 البلدان االستوائية.
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 مشاريع جتريبية على استخدام فورمات امليثيل وامليثيالل إقامة اإلمنائي يف برنامج األمم املتحدةشرع  -766
جدوى  شاريعقـَيَّمت هذه امل، على التوايل. 1070و 1009يف عام  البرازيليوريثان يف ال عددةمترغوة الإلنتاج 
إمكانية الصحة والسالمة واالعتبارات البيئية،  على (HCFC-141b) لوري فلوريكالكربون اهليدرو  مركب استبدال

ملشروع فورمات امليثيل أن  تبنيلتجهيز، وتكوين النظام، اخلصائص الفيزيائية وتكاليف التحويل اإلرشادية. و ا
 مركبوة القائمة على تلك الرغ أفضل من رذاذ فورمات امليثيل الرغوة القائمة علىرذاذ لاخلواص امليكانيكية 
لوري كالكربون اهليدرو  مركب، وتُعادل أو أفضل من الرغوة القائمة على (HFC-134a) الكربون اهليدروفلوري

أشارت نتائج املشروع التجرييب و  األمثل.احللول اجة ملزيد من حبهتا احلرارية بينما كفاء، (HCFC-141b) فلوري
موعة واسعة من جمل (HCFC-141b) لوري فلوريكالكربون اهليدرو  ركبمل جمدي لميثيالل أن امليثيالل بديلل

عن ييب يف املشروع التجر اليت شاركت الشركة  أبلغت، 1001يف عام و يوريثان. متعددة ال رغوةالاملنتجات 
 طن من كلوريد امليثيلني. 60و (HCFC-141b) لوري فلوريكالكربون اهليدرو  مركب طن من 710استخدام 

على  بناءً ، كنيف املستقبل. وهذا ميُ  أو مساعدوحيد إرغاء تعتزم الشركة مواصلة استخدام امليثيالل كعامل و 
ثاين  ليون طن مرتي من مكافئم 737 000حسابات تقريبية، أن يؤدي إىل ختفيضات سنوية تصل إىل 

 ُأكسيد الكربون.

 أنشطة التوعية -هاء
احلكومي نظام البيانات السوق إىل أن ُتشري أعاله، ثالثًا ألف وثالثًا باء وكما هو مبني يف الفرعني  -761
 أيضاً النظام  وقد زاد هذا. الوعي لدى مالكي ومشغلي املعداتمن زاد  نمركاالديف واسرتدادها الضرائب بشأن 

، وثاين أكسيد الكربون، واألمونيا، وغريها من املواد( والتقنيات البديلة. ة)اهليدروكربوني املواد البديلةمن االهتمام ب
عاد اتإىل حتسني التعامل مع الغاز ذلك وأدى 

ُ
فإن أعاله،  فرع خامساً دالكما هو مذكور يف ال. و استخدامها امل

خدمات استشارية جمانية التابع للطرف يُقدم  ‘‘فلوريةيدرو الكربون اهل مركبات من ايلتربيد اخلمركز املعرفة لل’’
 .الرتكيب على استخدام التكنولوجيا البديلةشركات لصناعة التربيد و 

املواد ب املتعلقةلوائح اللشرح  (16)ةمن الوثائق التوجيهي أعدت وكالة محاية البيئة عدداً  يرلنداآ يفو  -761
فلَورة  تاملستنفدة لطبقة األوزون والغازا

ُ
 .التربيد وتكييف اهلواء ملعداتللمقاولني واملستخدمني النهائيني امل

وعي السلطات  . وهو ما يُعمق منإدراج حدود االنبعاثات يف التصاريح البيئيةب هولنداوُتطالب  -769
نتائج التدابري إىل  يف التصاريح البيئية استناداً املسموح هبا االنبعاثات شيئًا فشيئًا حدود فض ختُ  يتاملختصة، ال

 .نع الرتاجعمتتدابري إضافية و اختاذ االتفاقات الطوعية، اليت تشجع  يف إطاراملعتمدة 
. اجمللس الوزاري لبلدان الشمال األورويبسلسلة من املبادرات حتت رعاية عن اختاذ  النرويجوتُفيد  -710

القائمة على مركبات الكربون  ال جيوز إعادة شحن أنظمة التربيد 1072يناير /كانون الثاينفاعتبارًا من  
 الكيمل كالتسبب مشأن يُ  من شأنههذا . و اهليدروكلورية فلورية يف بلدان الشمال األورويب واالحتاد األورويب

عند ضبطهم وهم جيهلون األمر.  ركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةاليت تعمل مب ومستخدمي أنظمة التربيد
 هاومستخدمي املعدات لتوجيه صناعة التربيد وأصحاب اً تقرير  يالدامناركاملعهد التكنولوجي أعد  ،ولذلك

املربدات  باستخدامللبيئة مالئمًة أكثر التحول إىل أنظمة تربيد تكون التقرير أمثلة لكيفية . ويُوفر النهائيني
 (11).نرتنتاإلشبكة متاح على  ، والتقريرالطبيعية

                                                           
(16) http://www.epa.ie/pubs/advice/air/ods/summaryguidanceforcompliancewithodsandfgasregulations.html#.VCLiU. 
(11) http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:715186/FULLTEXT01.pdf. 

http://www.epa.ie/pubs/advice/air/ods/summaryguidanceforcompliancewithodsandfgasregulations.html#.VCLiU
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:715186/FULLTEXT01.pdf
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يف إطار اجمللس الوزاري لبالد الشمال األورويب  ألوروبيفريق األوزون ببالد الشمال اكذلك َموَّل  -717
واهلدف من ذلك هو تشجيع زيادة . وفر جمموعة واسعة من املعلومات التقنيةورقة إعالمية تُ  37عدد  إنتاج

استخدام املربدات الطبيعية من خالل توفري املعلومات التقنية العملية عن إمكانيات وحدود املربدات الطبيعية 
 (11)ت.على شبكة اإلنرتن( باللغة اإلجنليزيةاإلعالمية متاحة )وراق القائمني برتكيبها. واألو  مةنظي األملصمم
دف هب ُيصممربنامج تعليم ب تتضمن شرطاً  كاليفورنيايف  أن اللوائح  إىل الواليات المتحدةُتشري  -711

ى صانعي ومنتجي أجهزة ركبات. ومن مث يتعني علالتأكيد على أفضل املمارسات يف جمال إعادة شحن امل
فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية توزيع  يدرو مركبات الكربون اهلتكييف املركبات اليت تعتمد على 

هذه اهلدف من أن حيتفظوا مبواقع إلكرتونية تثقيفية. و كتيبات للمستهلكني من خالل جتار التجزئة، وجيب 
فلورية يدرو انبعاثات مركبات الكربون اهل خفضأمهية باملستهلكني  فعريهو تاإللكرتونية الكتيبات واملواقع 

حملتوى معلومات عن كيفية استعادة القدرة. وينبغي أن يتضمن اتسرب و المن خالل تعزيز إصالح  اهتاواستخدام
لتدوير يف نظام، وأفضل املمارسات، واملخاطر البيئية واملخاطر احملتملة وبرنامج إعادة اتسريبات الحتديد وإصالح 

 .فلورية املستخدمةيدرو مركبات الكربون اهلاحملتوية على الدولة للحاويات 
 قضايا الصحة والسالمة الُمثارة من جانب األطراف –سادساا 

القدرة أو  إزاء قضايا الصحة والسالمة املتعلقة بالبدائل منخفضة مقلقهطراف عن من األيُعرب عدد  -713
 .ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةالعاملي  منعدمة القدرة على إحداث االحرتار

، مبا يف ذلك تهايومسُ  عن قلقها إزاء قابلية اشتعال املربدات البديلة الكونغوفعلى سبيل املثال، أعربت  -714
R290 ،وR600a ،وR717 (األمونيا ،)وR744 (ويُوصي الطرف بأن يُنظم برنامج األمم ثاين أكسيد الكربون .)

 حولحلقات عمل تدريبية دون إقليمية ووطنية  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(و املتحدة للبيئة 
وثاين أكسيد الكربون كبدائل ، (CARE 30)واملزيج اهليدروكربوين ، R717 ،R290مربدات االستخدام اآلمن لل

التحول إىل أن  جمهورية مولدوفاممثل قال و . فلوريةيدرو ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهل
التعلم املكثف للصناعة وتكييف القدرة على إحداث االحرتار العاملي يقتضي  منخفضةاستخدام املربدات 
من موظفي اليت يُواجهها هذا الطرف يف حمدودية العدد املتوفر الرئيسية . وتتمثل العقبات التشريعات الوطنية

الطرف مبعاجلة وصي يُ و . وعدم وجود الوعي لدى املستخدمني النهائيني، واملختصنياخلدمة املؤهلني وشركات 
إدارة التخلص  املرحلة الثانية من خططسياق  يفمن خالل برامج التثقيف والتدريب والتوعية سألة هذه امل

 .(HPMPs) مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةالتدرجيي من 
خماطر السالمة والصحة النامجة عن املواد الكيميائية املزورة يف قطاع قلقها إزاء عن  موزامبيق تأعرب -712

سنوي عن    تقريرميقدبتمجيع األطراف  ، إلزامكخطوة احو معاجلة املشكلةاقرتحت،  التربيد وتكييف اهلواء، و 
 .، مبا يف ذلك معلومات عن بلدان املقصدَصدَّرهتاو  هاكميات املربدات اليت أنتجت

ت الالزمة مكانالتطوير املعلومات واملعايري واإل جاري بذهلاأن هناك جهود ف وتفيد بعض األطرا -716
 .ملعاجلة املخاوف الصحية والسالمة

للتعامل مع املربدات الطبيعية يف الرتكيب  اً تدريبي اً أهنا وضعت منهجب، على سبيل املثال، هولندا وتُفيد -711
ها أعدالطبيعي اليت األوراق اإلعالمية املتعلقة بالتربيد يف قضايا السالمة . كما مت تناول دماتتقدمي اخلوالصيانة و 

                                                           
(11) http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2014-908. 

http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2014-908/
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يف إطار برنامج (. و هاء أعاله )على النحو الوارد يف الفرع خامساً  المجلس الوزاري لبلدان الشمال األوروبي
ى عل ومنهابدائل املستخدمة يف التطبيقات الصناعية والتجارية والعسكرية، ، فإن ال(SNAP) الواليات المتحدة

حماليل التنظيف، وإمخاد احلرائق واهلباء اجلوي، ، و التربيد وتكييف اهلواء، رغوة النفخبدائل  ،سبيل املثال ال احلصر
أن برامج التدريب على إىل  زمبابوي. وُتشري صحة اإلنسان والبيئة علىتقييمها فيما يتعلق باملخاطر  سيتواصل

تحول من التكنولوجيا القائمة على مركبات الكربون اهليدروكلورية لمربدات اهليدروكربونية واللاالستخدام اآلمن 
 .جتري حالياً املواد اهليدروكربونية فلورية إىل التكنولوجيا املعتمدة على 

مبادرة التربيد باملواد ’’ طوعيةال عامليةالصناعة مبادرة ال إطارأنه يف أيضًا إىل  الواليات المتحدةوُتشري  -711
حول  والتكنولوجيا واملعلومات التقنية احملرز التقدماملعلومات عن تبادل بات األعضاء تلتزم شرك، ‘‘الطبيعية

 ،البدائل اآلمنةاستخدام تعزيز لالتربيد البديل مع األعضاء اآلخرين والعمل مع املنظمات غري احلكومية وغريها 
يد، واملستخدمني، واحلكومات واجملتمع للتواصل بني اجلهات الفاعلة يف سلسلة توريد تكنولوجيا الترب منرباً وتوفري 
مركبات فلَورة مثل ُـ . وتعمل شركات األعضاء يف إطار مبادرة التربيد باملواد الطبيعية احو استبدال الغازات املاملدين

يد ثاين أكس مثل فلَورةُـ املالبدائل غري بنقاط البيع التجارية والصناعية بفلورية يف تطبيقات التربيد يدرو الكربون اهل
 .واهليدروكربوناتالكربون 

 الخالصة –سابعاا 
جمموعة عن وجود الوثيقة تكشف وردت بشكل موجز يف هذه املعلومات اليت قدمتها األطراف و  -719
املواد املستنفدة استخدام التحول من اليت حتض على من املخططات التنظيمية واحلوافز واملبادرات ، حالياً، واسعة

بني خمتلف التدابري مصفوفة تُ ويتضمن املرفق هبذه الوثيقة  .للمناخهلا أكثر ُمالءمًة استخدام بدائل لألوزون إىل 
 لتيسري الرجوع إليها.القائمة واملخطط هلا اليت نوقشت أعاله 
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 مرفقال
عزيز التحول من استخدام المواد المستنفدة الُمبلغة من جانب األطراف الرامية لت مركبات الكربون الهيدروفلوريةمصفوفة موجزة بشأن التدابير المتعلقة بسياسات 
 لطبقة األوزون إلى استخدام بدائل صديقة للمناخ
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 معلومات أبلغت إلى األمانة مباشرة
           √ √ √ √ √ أسرتاليا

     √ √          بنغالديش
        √        )أ(بلجيكا

  √  √ √   √    √ √ √ √ كندا
 √ √      √ √      √ )أ(الدامنرك

      √          السلفادور
    √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ اإلحتاد األورويب

 √               )أ(يرلنداآ
     √   √   √ √ √ √ √ اليابان

)ب( √          املكسيك
 √     

        √        موزامبيق
 √   √ √      √ √  √  )أ(هولندا
 √    √   √ √  √ √ √ √ √ النرويج
         √       )أ(بولندا

      √      √    مجهورية مولدوفا
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 احلوافز اإلقتصادية التشريعات واللوائح وغريها من التدابري اإللزامية
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         √       )أ(سلوفيينا
        √ √       )أ(إسبانيا

      √          سوازيالند
           √  √ √ √ سويسرا

              √  توغو
 √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ الواليات املتحدة

      √          زمبابوي
 التي أجرتها وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة وردت المعلومات في الدارسة

               √ النمسا
          √ √    √ بليز

      √          البوسنة واهلرسك
  √              الربازيل

         √       بوركينا فاسو
       √  √       الصني

        √      √ √ كولومبيا
               √ )أ(كرواتيا
           √     مصر
         √       )أ(فرنسا
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 احلوافز اإلقتصادية التشريعات واللوائح وغريها من التدابري اإللزامية
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               √ )أ(أملانيا
  √              اهلند

            √    )أ(ايطاليا
      √          جزر املالديف

  √              يشيوسمور 
         √ √ √ √ √ √ √ وداجلبل األس

       √ √ √  √   √  نيوزيلندا
               √ صربيا

         √       سلوفاكيا
     √        √  √ )أ(السويد

      √          لندتاي
مقدونيا مجهورية 

         √      √ اً اليوغسالفية سابق
               √ تركيا

            √    )أ(اململكة املتحدة
          √    √  اليمن

 ة االحتاد األورويب.األورويب تنفذ الئح)أ( دولة عضو يف االحتاد 
 .اليت أجرهتا وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة )ب( وفقاً للدارسة

_____________ 


