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والعشروف لألطراؼ في  السابعاالجتماع 
بروتوكوؿ مونترياؿ بشأف المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزوف
 ٕ٘ٔٓ نوفمرب/تشرين الثاين ٘-ٔ، ديب، اإلمارات العربية اؼبتحدة

 *للجزء الرفيع اؼبستول تعماؿ اؼبؤقألمن جدكؿ ا (ب) ٘البند 
معلومات ال: ببدائل المواد المستنفدة لألوزوف المتصلةالمسائل 

من المقرر  9لفقرة امن األطراؼ عن تنفيذها المقدمة  مستكملةال
 (3، الفقرة 66/9)المقرر  99/6

من المقرر  9دَّمة من األطراؼ عن تنفيذها للفقرة لمعلومات المقل مستكمل موجز
من  ممكنحد أدنى إلى لتعزيز االنتقاؿ من المواد المستنفدة لألوزوف بما يقلل  99/6

 (3، الفقرة 65/5اآلثار البيئية )المقرر 
 تقرير من األمانة

 مقدمة - أوالً 
ألطراؼ يف ل التاسع عشر ماعجتاعتمده االالذم  ،ٙ/ٜٔمن اؼبقرر  ٜالفقرة  ُشجِّعت األطراؼ يف -ٔ

على الًتكيج الختيار بدائل مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اليت تقلل ، ٕٚٓٓيف عاـ بركتوكوؿ مونًتياؿ 
اعتبارات الصحة كالسالمة كاالعتبارات فضالن عن ذلك،  ،سيما اآلثار على اؼبناخ، كاليت تليب اآلثار البيئية، ال

اػبامس كالعشركف جتماع اال اعتمدهالذم  ،٘/ٕ٘من اؼبقرر  ٖالفقرة ألطراؼ يف كُشجِّعت ا .االقتصادية
من  ٜعلى أف تقدِّـ إىل األمانة، على أساس طوعي، معلومات بشأف تنفيذىا للفقرة  ،ٖٕٔٓيف عاـ  ألطراؼل

عزيز االنتقاؿ من ، دبا يف ذلك معلومات بشأف البيانات اؼبتوافرة كالسياسات كاؼببادرات اؼبتعلقة بتٙ/ٜٔاؼبقرر 
إضافةن قلل إىل اغبد األدىن من اآلثار البيئية حيثما توافرت التكنولوجيات اؼبطلوبة. دبا ياؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف 

لب إىل األمانة أف تعمل على ذبميع ىذه اؼبعلومات لينظر فيها الفريق العامل اؼبفتوح العضوية التابع طُ إىل ذلك، 
من اؼبقرر  ٖكأعيد تأكيد ىذه األحكاـ يف الفقرة  نًتياؿ يف اجتماعو الرابع كالثالثني.لألطراؼ يف بركتوكوؿ مو 

 .ٕٗٔٓالذم اعتمده االجتماع السادس كالعشركف لألطراؼ يف عاـ  ٜ/ٕٙ
                                                           

* UNEP/OzL.Pro.27/1. 
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 ٘/ٕ٘كقدـ أربعة كعشركف طرفان، دبا يف ذلك االرباد األكركيب، اؼبعلومات اؼبطلوبة دبقتضى اؼبقررين  -ٕ
ا األمانة يف عدة كثائق أعدت يف الوقت اؼبناسب لكي تنظر فيها األطراؼ يف اجتماعات ، اليت صبعتهٜ/ٕٙك

(ٔ)الحقة.
 

، طُلب إىل األمانة أف ٕٗٔٓكيف االجتماع الرابع كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف سبوز/يوليو  -ٖ
ات اليت ُقدِّمت بالفعل كأم معلومات ميع اؼبعلومات اؼبقدممة من األطراؼ، دبا يف ذلك اؼبعلومعبتعد موجزان 

لكي  UNEP/OzL.Pro.26/9كُقدـ ذلك اؼبوجز يف الوثيقة . (ٕ)ٕٗٔٓآب/أغسطس  ٖٓإضافية مقدممة قبل 
. كرحب الفريق العامل ٕٗٔٓيُنظر فيو يف االجتماع السادس كالعشرين لألطراؼ يف تشرين الثاين/نوفمرب 

باعتزاـ األمانة مواصلة  ٕ٘ٔٓثالثني الذم عقد يف نيساف/أبريل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو اػبامس كال
نسخ منقحة من اؼبوجز يف اجتماعات قادمة عندما تتلقى معلومات إضافية أك مستكملة من استكماؿ كتقدًن 

(ٖ)األطراؼ.
 

نقحة كسبشيان مع التطورات اؼبشار إليها أعاله أعدت األمانة ىذا التقرير، الذم يبثل النسخة األكىل اؼب -ٗ
 ،. كيتضمن التقرير معلومات إضافية كمستكملة من ستة أطراؼ )باراغوامUNEP/OzL.Pro.26/9من الوثيقة 

ُقدمت عقب إصدار الوثيقة  (كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،كاؼبكسيك ،ككندا ،(٘)كسويسرا ،(ٗ)كاعببل األسود
UNEP/OzL.Pro.26/9ليت تلقتها األمانة بشأف ىذه اؼبسألة من . كعليو فإف ىذا التقرير يوجز اؼبعلومات ا

 .ٕ٘ٔٓأيلوؿ/سبتمرب  ٙٔاالجتماع السادس كالعشرين لألطراؼ حىت 

لألمانة،  بو ردت ة لألطراؼ، اليت استنسخت بالشكل الذملكيُقرأ التقرير باالقًتاف مع اإلفادات الكام -٘
، UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.1، كUNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4دكف ربريرىا بشكل رظبي، يف الوثائق 

، UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/INF/2، كUNEP/OzL.Pro.26/INF/4، كUNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.2ك
ترد من األطراؼ يف مذكرة كستستنسخ األمانة أم معلومات إضافية . UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/INF/2ك

 ذه الوثيقة.ؽب معلومات هبدؼ تضمينها يف االستكماالت القادمة

فإف اؽبيكل األساسي لفركعو  UNEP/OzL.Pro.26/9كنظران ألف ىذا التقرير ىو نسخة مستكملة للوثيقة  -ٙ
الرئيسية ظل كما ىو. كلتسهيل الرجوع فقد ُكتبت خبط مائل الفقرات الواردة يف الفركع التالية اليت توجز 

 إصدار الوثيقة اؼبوجزة السابقة. اؼبعلومات اؼبستكملة أك اإلضافية اليت قدمتها األطراؼ بعد

تلقت  ،ٕ٘ٔٓأيلوؿ/سبتمرب  ٙٔكخالؿ الفًتة من االجتماع السادس كالعشرين لألطراؼ كحىت  -ٚ
األطراؼ ىو االرباد تلك أحد ك . ٘/ٕ٘من اؼبقرر  ٖعمالن بالفقرة  طبسة كعشرين طرفان األمانة معلومات من 

الثمانية كالعشرين، كما يمية الواجبة التطبيق على دكلو األعضاء األكركيب، الذم قدمـ معلومات عن التدابري التنظ

                                                           
(ٔ)UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4 and Add.1–2, UNEP/OzL.Pro.26/INF/4, UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/INF/2 and 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/INF/2. 
(ٕ) UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/6 الفقرة ،ٚٙ. 
(ٖ) UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6 الفقرة ،ٕٗ. 

رير ككالة ، اؼبستقاة من تقUNEP/OzL.Pro.26/9قدمت اعببل األسود تعليقات بشأف النص الذم يبني كضعها يف الوثيقة  (ٗ)
ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة؛ كيف ىذا التقرير تظهر تعليقات اعببل األسود يف شكل معلومات مقدمة مباشرةن من جانب 

 الطرؼ إىل األمانة كىي معركضة خبط مائل.
كيف ىذا  .UNEP/OzL.Pro.26/9قدمت سويسرا معلومات مستكملة كمكملة للمعلومات اليت تبني كضعها يف الوثيقة  (٘)

 التقرير ترد الفقرات اليت تبني تلك اؼبعلومات اإلضافية كاؼبستكملة خبط مائل.
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 ،كالدامبرؾ ،كبولندا ،كأيرلندا ،إسبانيا) فيوالدكؿ األعضاء طبس من قدمـ معلومات أكثر ربديدان بالنيابة عن 
 طلوبة دبقتضىاؼبعلومات اؼباليت قدممت اػبمسة كالعشركف الوارد أدناه األطراؼ  ٔكترد يف اعبدكؿ  .(كسلوفينيا

 .٘/ٕ٘ؼبقرر ا

 ٔاعبدكؿ 
 65/5عماًل بالمقرر  األطراؼ التي قدَّمت معلومات إلى األمانة

 االرباد األكركيب -ٔ
 (أ)إسبانيا -ٕ
 اسًتاليا -ٖ
(أ)آيرلندا -ٗ

 
 باراغوام -٘
 بلجيكا -ٙ
 بنغالديش -ٚ
)أ(بولندا -ٛ

 
 توغو -ٜ

 اعببل األسود -ٓٔ
 صبهورية ملدكفا -ٔٔ
 (أ)الدامبرؾ -ٕٔ
 زمبابوم -ٖٔ
 السلفادكر -ٗٔ
 (أ)سلوفينيا -٘ٔ
 زيلندسوا -ٙٔ
 سويسرا -ٚٔ
 كندا -ٛٔ

 الكونغو -ٜٔ
 اؼبكسيك -ٕٓ
 موزامبيق -ٕٔ
 النركيج -ٕٕ
 ىولندا -ٖٕ
 الواليات اؼبتحدة األمريكية -ٕٗ
 الياباف -ٕ٘

مة من االرباد األكركيب.  (أ)  أُدرجت اؼبسانبة يف الرسالة اؼبقدم

من اؼبقرر  ٜأعاله معلومات عن تنفيذىا للفقرة  ٔاألطراؼ اؼبدرجة أظباؤىا يف اعبدكؿ  صبيع قدممتك  -ٛ
ضباية البيئة يف كإضافة إىل ذلك، قدممت الواليات اؼبتحدة األمريكية، من خالؿ دراسة أجرهتا ككالة . ٙ/ٜٔ

كاعببل  أسًتاليا ككندا كالدامبرؾ كالياباف)كىي  أطراؼ كردت آنفان  بعشرة، معلومات تتصل الواليات اؼبتحدة
طرفان آخر ككالية كاليفورنيا بالواليات اؼبتحدة.  ٖٕككىولندا كالنركيج كبولندا كسويسرا كاالرباد األكركيب(  األسود
أدناه. كىذه اؼبعلومات اإلضافية مستنسخة بالشكل الذم  ٕيف اعبدكؿ  ٖٕاألطراؼ البالغ عددىا تلك كترد 

يف كثيقتني من كثائق اؼبعلومات كاليت أصبحت متاحة لالجتماع الرابع كالثالثني األمريكية قدمتو ككالة ضباية البيئة 
. كىي ترد أيضان يف اؼبلخص (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.1 and 2)ريق العامل اؼبفتوح العضوية للف

 اغبايل. كيتباين حجم اؼبعلومات اؼبقدممة بشكل كبري من طرؼ إىل آخر من حيث درجة الشموؿ أك التفاصيل.
 ٕاعبدكؿ 

 أنهامعلومات بشاألمريكية أطراؼ أخرى قدَّمت وكالة حماية البيئة 
 أؼبانيا -ٔ
 إيطاليا -ٕ
 الربازيل -ٖ
 بليز -ٗ

 بوركينا فاسو -٘
 البوسنة كاؽبرسك -ٙ
 تايلند -ٚ
 تركيا -ٛ
 ان سالفية سابقو صبهورية مقدكنيا اليوغ -ٜ

 السويد -ٓٔ
 صربيا -ٔٔ
 الصني -ٕٔ

 فرنسا -ٖٔ
 كركاتيا -ٗٔ
 كولومبيا -٘ٔ
 مصر -ٙٔ

 مالديف -ٚٔ
اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى  -ٛٔ

 كآيرلندا الشمالية
 موريشيوس -ٜٔ
 النمسا -ٕٓ
 نيوزيلندا -ٕٔ
 اؽبند -ٕٕ
 اليمن -ٖٕ
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دبا يقلل إىل اغبد األدىن من اآلثار البيئية، دبا يف ذلك ”كيركز اؼبوجز اغبايل، الذم يتوافق مع عبارة  -ٜ
على التدابري الرامية إىل ذبنب مواد ذات قدرة مرتفعة على إحداث االحًتار العاؼبي، مثل “ اآلثار على اؼبناخ

ة استخداـ الطاقة. كقدمـ معظم األطراؼ معلومات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كيف الوقت نفسو مراعاة كفاء
بشأف التدابري اإللزامية للتعامل مع مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية مثل التشريعات كاللوائح. كذكر عدد من 

كقدمـ بعض األطراؼ أيضان  .األطراؼ أمثلة ؼببادرات طوعية تشمل اغبكومة كالقطاع اػباص أك تشملهما معان 
 تتعلق بأنشطة الكفاءة يف استخداـ الطاقة. كطرح ىؤالء مسائل تتعلق بالصحة كالسالمة. معلومات ىامة

ؼبعلومات اليت قدمتها األطراؼ كل اموجز لا التقرير الثاين إىل السادس من ىذ من كيرد يف الفركع -ٓٔ
ومات اؼبعل على كجو اػبصوص . كيلخص الفرع الثاين٘/ٕ٘للمقرر  كفقان  ٕ٘ٔٓأيلوؿ/سبتمرب  ٙٔ حبلوؿ

اؼبقدممة من األطراؼ بشأف التشريعات كاللوائح كالتدابري اإللزامية األخرل ذات الصلة باالنتقاؿ من اؼبواد 
قبل  بأحد عشر طرفان اؼبستنفدة لألكزكف إىل بدائل مراعية للمناخ. كيرد أكالن عرض عاـ لتلك التدابري اؼبتعلقة 

لتالية. كيلخص الفرع الثالث معلومات مقدممة بشأف اغبوافز عرض ؾباالت موضوعية ؿبددة يف األقساـ الفرعية ا
االقتصادية، دبا يف ذلك اغبوافز االقتصادية السلبية كاألمواؿ اؼبسًتدة كاغبوافز اإلهبابية األخرل كنُظم تبادؿ 

لعاملة . كيلخص الفرع الرابع معلومات مقدممة بشأف جهود األطراؼ اكائتماف االمتثاؿ حقوؽ إطالؽ االنبعاثات
( لتحقيق االنتقاؿ إىل البدائل اؼبراعية للمناخ ٘يف بركتوكوؿ مونًتياؿ )أطراؼ اؼبادة  ٘من اؼبادة  ٔدبوجب الفقرة 

من خالؿ خططها إلدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية. كيلخص الفرع اػبامس 
اءة يف استخداـ الطاقة، كاالتفاقات الطوعية، كمبادرات مبادرات أخرل، دبا يف ذلك بشأف مسائل مثل الكف

. كاستقصاءات بشأف بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف الصناعة، كانتهاج تكنولوجيات بديلة كأنشطة لزيادة التوعية
كأخريان، يعرض الفرع السادس موجزان ؼبسائل الصحة كالسالمة اليت طرحها بعض األطراؼ. كعقب إجراء مناقشة 

مة يف الفرع السابع، ترد يف مرفق ىذه الوثيقة مصفوفة موجزة للتدابري السياساتية اؼببلمغة لتعزيز االنتقاؿ من عا
 تقليل اآلثار البيئية إىل أدىن حد.دبا يؤدم إىل اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف 

 التشريعات واللوائح والتدابير اإللزامية األخرى - ثانياً 
معلومات عن تشريعاهتا كلوائحها كالتدابري اإللزامية األخرل ذات الصلة  طرفان  أحد عشرما ؾبموعة قدمـ  -ٔٔ

األطراؼ ىي أسًتاليا ككندا كالدامبرؾ كاالرباد األكركيب كالياباف ىذه الختيار بدائل للمواد اؼبستنفدة لألكزكف. ك 
يف القسم الفرعي ألف أدناه  كصبهورية ملدكفا كسويسرا كالواليات اؼبتحدة. كيرد كباراغوام كىولندا كالنركيج

عرض عاـ موجز ؽبذه التدابري فيما يتعلق بكل طرؼ، كتعقب ىذا األقساـ الفرعية باء إىل كاك اليت تلخص 
الرقابة على إنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية؛ ك الرقابة على تطبيقها يف اجملاالت احملددة التالية: 

 التدريب كاؼبصادقة، كحفظ السجالت كاإلبالغ؛ ككضع العالمات.ك يدركفلورية؛ انبعاثات مركبات الكربوف اؽب
 عرض عاـ للتشريعات واللوائح والتدابير اإللزامية األخرى فيما يتعلق بكل طرؼ - ألف

تراقب مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية من خالؿ قانوهنا اػباص حبماية األكزكف كإدارة غازات  سترالياأ -ٕٔ
ض يفزب، كالذم صدر غبماية طبقة األكزكف ك ٜٜٛٔسنة لاالصطناعية كىو القانوف الصادر ارم تباس اغبر االح

الواردات الرقابة على . كيقـو القانوف هبذا من خالؿ إىل أدىن حد االصطناعية مرار باس اغبانبعاثات غازات االحت
الرقابة االصطناعية ك اغبرارم اس بكالصادرات كصناعة كميات كبرية من اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف كغازات االحت

االصطناعية. كيضع القانوف باس اغبرارم كاردات اؼبعدات احملتوية على مواد مستنفدة لألكزكف كغازات االحتعلى 
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باس اغبرارم كلوائحو اؼبرتبطة بو ضوابط على االستخداـ النهائي للمواد اؼبستنفدة لألكزكف كغازات االحت
 ازات التربيد كمواد إطفاء اغبرائق.االصطناعية اؼبستخدمة مثل غ

ربظر اللوائح االربادية كاإلقليمية إطالؽ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كاؼبواد اؼبستنفدة  كنداكيف  -ٖٔ
اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف  م اؼبغلقة. كتُنظِّم مدكنة فبارساتلألكزكف من مصادر ؿبددة كتشًتط استعادهتا من النُظ

الكربوف اؽبيدركفلورية كهبرم ربديثها إلدراج تكنولوجيات جديدة كأفضل اؼبمارسات للحد  مركباتمن  كاؼبربدات
نظامان للسماح باستخداـ مركبات الكربوف  ٕ٘ٔٓيف آذار/مارس كاقًتحت كزارة البيئة الكندية  من االنبعاثات.

اء نظاـ الستخداـ ىذه اؼبواد اؽبيدركفلورية السائبة كاإلبالغ عنها، دبا يتسق مع اغبكم القاضي بالسماح بإنش
كاإلبالغ عنها ؿبدد يف مقًتح أمريكا الشمالية للتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف إطار 

إضافةن إىل ذلك فإف كزارة البيئة الكندية تعكف على كضع مقًتح بشأف تدابري تنظيمية  (ٙ)بركتوكوؿ مونًتياؿ.
 .ٕٗٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب  ٙ ة بشأف اعتزاـ تنظيم ىذه اؼبركبات يف ؽبذه اؼبركبات، عقب نشر مذكر 

 ٕ٘٘اؼبفلورة )األمر القانوين رقم باس اغبرارم أدخلت الئحة كطنية خاصة بغازات االحت الدانمرؾ -ٗٔ
نظِّم استهالؾ كانبعاثات ت. ك ٕٕٓٓيف سبوز/يوليو  (الصطناعيةااغبرارم  باسالذم ينظِّم بعض غازات االحت

فلوريد  كسادسفلورية البري  الكربوفاؼبفلورة، دبا يف ذلك مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كمركبات  غازاتال
غازات اؼبفلورة كتوفري دعم ال، كيشمل أكامر حظر على بعض االستخدامات، كفرض ضريبة على ربيتالك

غازات اؼبفلورة، مع التهالؾ للبحث كالتطوير لتكنولوجيا البدائل. كأّدت ىذه الالئحة إىل البفاض كبري يف اس
طن يف  ٓٓٚحيث تناقصت من حوايل بالكميات الكبرية يف استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية  اضالبف

 .ٜٕٓٓطنان يف سنة  ٖٓٙإىل حوايل  ٕٕٓٓك ٕٔٓٓالسنة يف سنة 

 صلة: قدمـ معلومات بشأف سبعة تدابري إلزامية ذات االتحاد األوروبي -٘ٔ
517/2014الئحة االرباد األكركيب رقم  - زات اؼبفلورةغاالالئحة  )أ(

تنص على التخلص  (ٚ)
على استخداـ كالتزامات إدارة مواد غازات التربيد  يودقات الكربوف اؽبيدركفلورية، ككضع التدرهبي من مركب

، على ٕ٘ٔٓ كانوف الثاين/يناير ٔ كاحتوائها. كمن اؼبتوقع أف تعمل الالئحة، اليت ستصبح نافذة اؼبفعوؿ يف 
 ؛ٕٗٔٓمقارنة دبستويات سنة  ٖٕٓٓ غازات اؼبفلورة حبوايل الثلثني حبلوؿ سنةالزبفيض انبعاثات 

EC/2006/40األمر التوجيهي رقم  - النقالةتكييف اؽبواء أجهزة األمر التوجيهي بشأف  )ب(
(ٛ)- 

على هتا اقدر ال تزيد مواد النقالة إىل كىو يقيِّد استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف معدات تكييف اؽبواء 
 ؛العالية على إحداث االحًتار العاؼبي اتمن اؼبواد ذات القدر  ٓ٘ٔإحداث احًتار عاؼبي على 

EC/406/2009اؼبقرر رقم  -مقرمر تبادؿ اعبهود الصادر من االرباد األكركيب  )ج(
كىو يرسي  - (ٜ)

فيما يتعلق بالدكؿ األعضاء يف االرباد األكركيب  تباس اغبرارماالحأىدافان ُملزمة سنوية خاصة بانبعاث غازات 
كيتيح إمكانية أماـ الدكؿ األعضاء بأف تشمل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف جهودىا  ٕٕٓٓ-ٖٕٔٓللفًتة 

 ؛االحتباس اغبرارماػباصة خبفض انبعاثاهتا من غازات 

                                                           
(ٙ) http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-27/presession/English/MOP-27-5E.pdf. 

(ٚ) http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation/index en.htm. 
(ٛ) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=::CELEX:32006L0040. 

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

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-27/presession/English/MOP-27-5E.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation/index%20en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=::CELEX:32006L0040
http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/documentation_en.htm
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اػباصة بالطاقة فيما يتعلق بأجهزة  الالئحة بشأف التصميم اإليكولوجي ككضع العالمات )د(
206/2012الئحة االرباد األكركيب رقم  -تكييف اؽبواء كمراكح التهوية 

كىي تضع إطاران لتحديد متطلبات  - (ٓٔ)
التصاميم اإليكولوجية اػباصة بأجهزة تكييف اؽبواء كتقدًن ِمَنح لغازات التربيد ذات القدرة اؼبنخفضة على 

 ي؛إحداث االحًتار العاؼب
التوجيو رقم  - األمر التوجيهي بشأف معدات النفايات الكهربائية كاإللكًتكنية )ىػ(
2012/19/EU

رجاع اؼبعدات احملتوية على مواد مستنفدة لألكزكف أك كنُظم إينص على الفصل يف التجميع  - (ٔٔ)
 بل؛غازات اؼبفلورة كرّد النفايات من جانب اغبائزين كاؼبوزِّعني النهائيني دكف مقاال

1221/2009ُتَشجِّع الالئحة رقم  -النظاـ األكركيب لإلدارة كمراجعة اغبسابات البيئية  )ك(
على  (ٕٔ)

يتعلق  إجراء ربسني مستمر يف األداء البيئي للمنظمات من خالؿ إنشاء كتنفيذ نُظم إدارية بيئية، دبا يف ذلك ما
 بانبعاثات مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية كالنفايات؛

معايري االرباد األكركيب للمشًتيات العامة اؼبواتية للبيئة فيما يتعلمق باؼبعدات الكهربائية  )ز(
، ُتستخَدـ بشكل طوعي من السلطات العامة لشراء السلع (ٖٔ)كاإللكًتكنية اؼبستخَدمة يف قطاع الرعاية الصحية

ح نقاط ألجهزة التجميد الطبية اليت على مدل دكرات عمرىا. كسُبنَ نسبيان كاػبدمات اليت ؽبا أثر بيئي طفيف 
 .ٓٔتعمل بغازات تربيد ذات قدرة على إحداث احًتار عاؼبي أقل من 

، توَجد متطلبات متعلقة باسًتداد كتدمري مركمبات الكربوف الكلورية فلورية كمركمبات الكربوف اليابافيف  -ٙٔ
ادات التجارية كأجهزة تكييف اؽبواء من خالؿ قانوف اؽبيدرككلورية فلورية كمرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية من الربم 

الياباف بشأف اسًتداد كتدمري مركمبات الكربوف الفلورية. كقد ُعدِّؿ ىذا القانوف مؤخران كأعيد تسميتو قانوف 
اذ . كيُعَتـز ازبٕ٘ٔٓنيساف/أبريل  ٔاالستخداـ الرشيد كاإلدارة السليمة ؼبرّكبات الكربوف الفلورية، اعتباران من 

تدابري جديدة فيما يتعّلق بًتكيج بدائل غري مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات قدرة منخفضة على إحداث 
احًتار عاؼبي فيما يتعّلق دبنتجات معيمنة، كالتخلُّص التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كزبفيض تسرُّب 

 غازات التربيد من اؼبعدات أثناء االستخداـ.
شباط/فرباير  ٗٔاؼبؤرخ  XV-852تنفِّذ بركتوكوؿ مونًتياؿ من خالؿ قانوهنا رقم  مولدوفا جمهورية -ٚٔ

 . كهبرم حاليان التنسيق مع قانوف االرباد األكركيب.ٕٕٓٓ
نظاـ اؼبصادقة دببادرة تسّمى برنامج احملافظة على غازات التربيد  ٕٜٜٔ، استحَدثت يف عاـ هولندا -ٛٔ

ضوابط على انبعاثات مرّكبات الكربوف الكلورية فلورية. كتضممن الربنامج متطلبات لتنفيذ ال (STEK)من التسرُّب 
كموانع التسّرب، كالًتكيب ككضع العالمات متابعة األداء اؼبوظفني كاألعماؿ كسجالت على بشأف اؼبصادقة 

يدرككلورية فلورية كمرّكبات كغريىا من اؼبسائل اؼبطبمقة على مرّكبات الكربوف الكلورية فلورية كمرّكبات الكربوف اؽب
(. كنظران ألف ىولندا ٜٜ٘ٔ)مع إضافة ىذه األخرية يف سنة البريكفلورية الكربوف اؽبيدركفلورية كمرّكبات الكربوف 

 غازات اؼبفلورة.العضو يف االرباد األكركيب، عكفت على تنفيذ لوائح االرباد األكركيب بشأف 

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

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

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

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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االرباد األكركيب، فإهنا تطبِّق الئحة االرباد األكركيب السابقة  ، رغم أف النركيج ليس عضوان يفالنرويج -ٜٔ
(EC) 842/2006 اؼبفلورة، اليت تشمل تدابري بشأف احتواء الغازات  االحتباس اغبرارم بشأف بعض غازات

كاالسًتداد السليم للمعدات؛ كالتدريب كتأىيل اؼبوظفني كالشركات؛ ككضع العالمات؛ كاإلبالغ بشأف الواردات 
غازات اؼبفلورة؛ كتقييدات على تسويق كاستخداـ بعض اؼبنتجات كاؼبعدات احملتوية على الكالصادرات كإنتاج 

غازات اؼبفلورة الغازات اؼبفلورة. كتعتـز النركيج أيضان تنفيذ الالئحة اليت اعتمدىا االرباد األكركيب حديثان بشأف ال
517/2014))رقم 

(ٔٗ). 

الذم ينظم اإلدارة البيئية للمواد  ٛٓ/ٕ٘ٛٙٔة من احكاـ اؼبرسـو االستفادمن باراغواي  كسبكنت -ٕٓ
اؼبستنفدة لألكزكف كيعطي صالحيات لوزارة البيئة لكي تطبق، عند الضركرة، تدابري رقابية على استرياد بدائل 

ربوف فإف مركبات الك ٓٔ/ٗ٘ٛاؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف. عالكةن على ذلك فإنو كعمالن بالئحة كزارة البيئة 
 اؽبيدركفلورية تعترب سلعان تقع ربت رقابة كزارة البيئة يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ.

بشأف اؼبواد الثابتة يف الغالؼ اعبوم جزءان من اؼبرسـو اػباص باغبّد من اؼبخاطر  سويسراكتعترب الئحة  -ٕٔ
 ٖٕٓٓدرت يف سنة اؼبتعلقة باستخداـ بعض اؼبواد اػبطرة بصفة خاصة، كاؼبستحضرات كاألصناؼ. كقد ص

. كىي تنطبق على اؼبواد اليت تعترب ثابتة يف الغالؼ اعبوم كاؼبذيبات كالرغوات ٕٕٔٓكعُدِّلت يف سنة 
االصطناعية كغازات التربيد كمواد إطفاء اغبرائق كالبخماخات. كتعرمؼ اؼبواد الثابتة يف الغالؼ اعبوم بأهنا تشتمل 

ة كمركبات الكربوف البريفلورية كسادس فلوريد الكربيت كثالث فلوريد مركبات الكربوف اؽبيدركفلوريعلى بعض 
. HFC-152a -تشتمل على مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية  لكنها ال النيًتكجني كبعض اإليثرات اؽبيدركفلورية

نتج بديل غازات اؼبفلورة لتقتصر على تلك التطبيقات اليت ال يوجد ؽبا مُ الكهتدؼ الالئحة إىل ربديد استخداـ 
أك تكنولوجيا بديلة أك أف تكوف أسوأ من الناحية البيئية، للسماح إلعفاءات االستخدامات اغبرجة اؼبربرة تقنيان 

االلتزامات تطوير غازات اؼبفلورة اؼبسموح هبا كتعزيز الكاحملدمدة زمنيان، كربديد االنبعاثات فيما يتعلق باستخدامات 
 الصناعة. من جانبالطوعية 

 (٘ٔ):، تراِقب مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية من خالؿ قانوهنا اػباص باؽبواء النقييات المتحدةالوال -ٕٕ
معدات التربيد أك معدات  ةأثناء صيانقصدان من القانوف وبظر تنفيس غاز التربيد  ٛٓٙالبند  )أ(

 ؛(ٙٔ)هاأك التخّلص من هاأك إصالح تهاأك خدمتكييف اؽبواء 
ري خاصة باسًتجاع غاز التربيد يف تكييف اؽبواء يف اؼبركبات العاملة يضع معاي ٜٓٙالبند  )ب(

 ؛(ٚٔ)كمعدات إعادة التدكير كمن أجل االستخداـ السليم لتلك اؼبعدات اتدبحرِّك
اشًتاطات إلزامية خاصة دبراقبة غازات  االحتباس اغبرارميضع برنامج اإلبالغ عن غازات  )ج(

اّلؾ كعاملي التشغيل كاؼبورِّدين للمرافق اليت ػُ ة كاإلبالغ عنها بالنسبة لبعض اؼبالسنوية اإللزامي االحتباس اغبرارم
 ؛(ٛٔ)األخرل االحتباس اغبرارمتنطلق منها مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية أك غازات 

                                                           
(ٔٗ) 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/. 

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

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/
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-12-01/pdf/2010-28803.pdf
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معايري خاصة بانبعاثات غازات االحًتار من اؼبركبات خفيفة اغبمولة كمعايري متوسط  )د(
اؼبعتمدة للشركات فُرَضت على اؼبركبات اعبديدة خفيفة االستخداـ يف الطرازات السنوية يف  االقتصاد يف الوقود

 ؛(ٜٔ)اؼبنتجة للبيع يف الواليات اؼبتحدة ٕٙٔٓ-ٕٕٔٓالفًتة 
من اؼبركبات خفيفة اغبمولة كمعايري  االحتباس اغبرارممعايري خاصة بانبعاثات غازات  )ىػ(

بناءن على اؼبعايري السنوية للنماذج  ٕٚٔٓة للشركات فيما يتعّلق بنماذج سنة متوسط االقتصاد يف الوقود اؼبعتمد
 ؛(ٕٓ)ككضع معايري أكثر صرامة ٕٙٔٓ-ٕٕٔٓيف الفًتة 

كمعايري الكفاءة يف استخداـ الوقود  االحتباس اغبرارممعايري خاصة بانبعاثات غازات ا )ك(
ة تقتضي من شاحنات نقل ثقيلة اغبمولة كالعربات بالنسبة للمحرّكات كاؼبركبات اؼبتوسطة كالثقيلة اغبمول

كاعبرمارات استيفاء معيار التسرُّب من مكّيفات اؽبواء كىي هتدؼ إىل مراقبة انبعاثات مرّكبات الكربوف 
 ؛(ٕٔ)اؽبيدركفلورية

تيسِّر التحوُّؿ  (ٕٕ)ي()ج( من قانوف اؽبواء النق ٕٔٙسياسة البدائل اعبديدة اؽبامة )البند  )ز(
عن اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف يف القطاعات الصناعية كاالستهالكية من خالؿ ربديد اؼبواد الكيميائية  السلس

اؼبواتية للمناخ كاؼبوافقة عليها مع حظر بعض االستخدامات للبدائل الكيميائية الشديدة الضرر. كهبب تقييم 
بيئة. كتستند مراجعة البدائل اؼبقًتحة للمواد البدائل اؼبقًتحة للحّد من اػبطورة الشاملة على صحة اإلنساف كال

اؼبستنفدة لألكزكف على التأثريات يف الغالؼ اعبوم كتقييمات التعرُّض، كبيانات السّمية، كالقابلية لالشتعاؿ 
 كتأثريات بيئية أخرل.

 تطبيق التشريعات واللوائح والتدابير اإللزامية األخرى في مجاالت محدَّدة -باء 
 إنتاج واستهالؾ مرّكبات الكربوف الهيدروفلورية إدارةالرامية إلى  التدابير - 9

 القائمة أك اؼبزمع تطبيقها التدابري اؼببيمنة يف ىذا الفرع يف إجراءات اغبظر أك التقييد أك اإلذف تشمل -ٖٕ
 بات كاؼبعداتكاؼبعدات القائمة عليها ك/أك تصنيع ىذه اؼبرك فيما يتعّلق بإنتاج مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية

. كقد جرل ذبميعها يف فئتني كبريتني: التدابري القائمة استخدامها/أك طرحها يف األسواؽ ك/أك االذبار هبا ك/أك ك
؛ كفرض حظر على االستخداـ. كربتوم الفئة أك اؼبزمع تطبيقها ذات الصلة بالرقابة على اإلنتاج ك/أك االستهالؾ

طراؼ اليت تنفذ أك تعتـز تنفيذ توليفة من التدابري اؼبشار إليها أعاله. أما األكىل على اؼبعلومات اليت تقدمها األ
 الفئة الثانية فتلخص اؼبعلومات اؼبقدمة عن إجراءات حظر االستخداـ فقط.

 قابة على اإلنتاج ك/أك االستهالؾالتدابري القائمة أك اؼبزمع تطبيقها فيما يتعلق بالر 
سنة لاالصطناعية الصادر  االحتباس اغبرارمكف كإدارة غازات ، يفرض قانوف ضباية األكز أستراليا -ٕٗ

رقابة على صناعة كاسترياد كتصدير صبيع اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف كاؼبرّكبات اليت ربّل ؿبل غازات  ٜٜٛٔ
االصطناعية. كيتطّلب األمر إصدار تصريح بصناعة أك استرياد أك تصدير مرّكبات الكربوف  االحتباس اغبرارم

، كسادس فلوريد الكربيت، كمرّكبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية البريكفلوريةدركفلورية كمرّكبات الكربوف اؽبي

                                                           
(ٜٔ) 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. 

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 بشأف اؼبواد اؼبستنفدة ػُ كبركميد اؼبيثيل. كيسمح ىذا االشًتاط بتتبُّع صبيع اؼبواد اؼب
االصطناعية  االحتباس اغبرارمكلإلبالغ بشأف انبعاثات غازات  من بركتوكوؿ مونًتياؿ ٚلألكزكف دبوجب اؼبادة 

تغريُّ اؼبناخ كبركتوكوؿ كيوتو اؼبلحق هبا. كرغم أف القانوف يضع بشأف دبوجب اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية 
باس االحتنظامان للحصص فيما يتعّلق دبرّكبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، ال تنطبق اغبصص على غازات 

االصطناعية. كيتطّلب األمر من مستوردم اؼبعدات احملتوية على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية أك  اغبرارم
ح باسترياد اؼبعدات. كتضع الضوابط بيانات بشأف يلورية فلورية بأف وبصلوا على تصار يدرككمرّكبات الكربوف اؽب

فلورية كمرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف أسًتاليا حجم كىيكل أرصدة معدات مرّكبات الكربوف اؽبيدرككلورية 
 ككذلك الطلب اػباص باػبدمة يف اؼبستقبل.

 ايف الوقت اغبايل ضوابط على إنتاج مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اك استهالكها. ككم كندا كال تطبق -ٕ٘
ية تتعلق دبركبات الكربوف ذكر آنفان فإف كزارة البيئة الكندية تعكف على كضع مقًتح لتطبيق تدابري تنظيم

. كبعد ٕٗٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب  ٙ ف اعتزاـ تنظيم ىذه اؼبركبات يف أاؽبيدركفلورية، عقب نشر مذكرة بش
إجراء مشاكرات مع اؼبؤسسات الصناعية تدرس كندا تطبيق هنج هبمع بني مكونني: اػبفض التدرهبي الستهالؾ 

لواردات كالصادرات(؛ كفرض حظر على منتجات ؿبددة ؿبتوية على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية )التصنيع كا
ىذه اؼبركبات مثل معدات تكييف اؽبواء كالتربيد كمنتجات العزؿ بالرغوة كمنتجات اؽبباء اعبوم. كهبرم العمل 

تعلقة التدابري اؼبقًتحة اؼب كيبكن نشرعلى ربديد الضوابط اؼبقًتحة كالتحرؾ من خالؿ عملية التطوير التنظيمي. 
 .ٕٙٔٓعلى غرار النهج اؼبشار إليو أعاله يف عاـ دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 

غازات اؼبفلورة اؼبنتجات احملتوية على أك اليت الب ٕٕٓٓ، ربظر يف الئحتها الوطنية اػباصة الدانمرؾ -ٕٙ
ظر أيضان استرياد كبيع . كربٕٙٓٓكانوف الثاين/يناير   ٔتستخدـ مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية، اعتباران من 

كاستخداـ مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية اعبديدة كاؼبستعادة كغازات االحًتار الصناعية األخرل من أجل 
  ٘ٔ,ٓتطبيقات ؿبددة. كال ينطبق اغبظر على التصدير أك على اؼبعدات اليت ربمل شحنات تًتاكح ما بني 

ف اؽبيدركفلورية. كيُدرِج األمر القانوين عددان من االستخدامات كيلوغرامات من مرّكبات الكربو   ٓٔكيلوغراـ إىل 
اؼبعفاة، دبا يف ذلك أعماؿ اػبدمة، كيشتمل على مواعيد ـبتلفة للتنفيذ فيما يتعلّق دبختلف االستخدامات. 

 كىذا يسمح أيضان لسلطات اغبماية البيئية الدامبركية بإجراءات السماح حباالت عدـ التقيُّد.
(، الكمية اإلصبالية ؼبعظم 517/2014غازات اؼبفلورة )الالئحة رقم الالئحة  د، ربدّ األوروبي داالتحايف  -ٕٚ

غازات اؼبفلورة اؽبامة اليت وبق للمنتجني كاؼبستوردين أف يطرحوىا يف السوؽ يف االرباد األكركيب ابتداءن من سنة ال
حىت عاـ  ٕٗٔٓطُبس مبيعات سنة فصاعدان كيتم التخلُّص منها تدرهبيان على خطوات تصل إىل  ٕ٘ٔٓ
. كزبّصص اغبصص اؼبتعلقة بطرح مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف السوؽ للمنتجني كاؼبستوردين ٖٕٓٓ

اؼبؤىملني لذلك، يف حني توجد إعفاءات لفئات ؿبدمدة، دبا يف ذلك االسترياد من أجل التدمري كاالستخداـ يف 
، سوؼ توَضع إجراءات حظر على استخداـ ٕٕٓٓكانوف الثاين/يناير  ٔمن  اؼبواد الوسيطة. كاعتباران  تطبيقات

أك أكثر فيما يتعّلق باػبدمة  ٕ ٓٓ٘غازات اؼبفلورة اؼبصّنعة حديثان ذات القدرة على إحداث احًتار عاؼبي تبلغ ال
كانوف  ٔ كحىت  طنان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف أك أكثر. ٓٗأك صيانة معدات التربيد اليت تبلغ شحنتها 

غازات اؼبفلورة ذات القدرة على إحداث احًتار عاؼبي تبلغ ال، تسمح الالئحة باستخداـ ٖٕٓٓالثاين/يناير 
أك أكثر من أجل صيانة أك خدمة معدات التربيد القائمة، شريطة أف يتم كضع عالمات مناسبة عليها.  ٕ ٓٓ٘

 ٕ ٓٓ٘قدرة على إحداث احًتار عاؼبي تبلغ الدكيرىا ذات غازات اؼبفلورة اؼبعاد تالكىي تسمح أيضان باستخداـ 
أك أكثر لصيانة أك خدمة معدات التربيد القائمة، شريطة أف يعاد اسًتجاعها من تلك اؼبعدات. كال ُتستخَدـ 
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الغازات اؼبعاد تدكيرىا ىذه إاّل من اعبهة الفاعلة اليت نفمذت عملية االسًتجاع أك اليت سبت من أجلها عملية 
السًتجاع. كزبضع إجراءات اغبظر إلعفاءات، دبا يف ذلك ما يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبستخدمة ا

اؼبعدات اعبديدة حيث أنواع غازات اؼبفلورة يف كثري من اليف اؼبعدات العسكرية. كربظر الالئحة أيضان استخداـ 
يد يف اؼبنازؿ أك األسواؽ التجارية أك أجهزة تكييف تتوافر على نطاؽ كاسع بدائل أقل ضرران، مثل غازات الترب 

 .يركصوالتاؽبواء كالرغوات كاأل
لة )التوجيو رقم اِّ نقكيب بشأف أجهزة تكييف اؽبواء الكيقضي األمر التوجيهي الصادر من االرباد األكر  -ٕٛ

2006/40/EC بات مزّكد موافقة من أجل أم طراز جديد من اؼبرك ٕٛٓٓ( بأف شركات الُصنع لن تتلقى منذ
غازات اؼبفلورة ذات القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي دبا الُمصمممة لتحتوم على نقالة بأجهزة تكييف ىواء 

غرامان سنويان من نظاـ ُمَبخِّر  ٓٙغرامان سنويان من ُمَبخِّر كاحد أك  ٓٗكيتسّرب منها ما يزيد على  ٓ٘ٔيزيد على 
على صبيع اؼبركبات اعبديدة اليت كاف طرازىا يناؿ اؼبوافقة يف  ٜٕٓٓة منذ سن الئحةمزدكج. كطُبِّقت ىذه ال

اؼبصمممة الستخداـ الغازات  النقالةفُرض حظر كامل على أجهزة تكييف اؽبواء  ٕٔٔٓاؼباضي. كمنذ سنة 
ر على صبيع ، سوؼ يُطَبمق اغبظٕٚٔٓاؼبذكورة أعاله فيما يتعّلق باألنواع اعبديدة من اؼبركبات. كابتداءن من سنة 

 اؼبركبات اعبديدة، كلن ُيسَمح للمركبات اعبديدة اليت ربمل ىذه األجهزة بالتسجيل أك بالبيع أك بدخوؿ اػبدمة.
مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية كتركيج من التدابري اؼبتعلقة بالتخلُّص التدرهبي عن أف  الياباف كأبلغت -ٜٕ

ت قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي فيما يتعلمق بدائل ال ربتوم على مرّكبات كربوف فلورية كذا
من خالؿ قانوف االستخداـ الرشيد كاإلدارة  ٕ٘ٔٓنيساف/أبريل  ٔاعتباران من سوؼ تسرم دبنتجات معيمنة، 

السليمة ؼبرّكبات الكربوف اؼبفلورة. كسوؼ يُطَلب إىل اؼبنتجني كاؼبستوردين كضع خطط للتخلُّص التدرهبي من 
اإلنتاج اإلمبائي لغازات بديلة من غري مرّكبات الكربوف اؼبفلورة ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار  خالؿ

العاؼبي، مع مراعاة السالمة، كالكفاءة يف استخداـ الطاقة، كالقدرة على ربمُّل اإلنفاؽ كغريىا من االعتبارات، 
م اؼبستهَدفة للقدرة على إحداث االحًتار العاؼبي من أجل االستخداـ يف منتجات معيمنة. كقد ُكِضَعت الِقي

استنادان إىل أقل قيمة يف القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي )اؼبتوسط اؼبرجمح حسب اغبجم( بني اؼبنتجات 
اؼبعيمنة يف السوؽ يف الياباف، ككذلك مراعاة مسائل أخرل مثل السالمة كالكفاءة يف استخداـ الطاقة كالقدرة 

مُّل اإلنفاؽ. كيُعَترب اؽبدؼ األكؿ للقدرة على إحداث االحًتار العاؼبي، فيما يتعّلق دبنتجات أجهزة على رب
. كفيما يتعّلق ٕٛٔٓحبلوؿ عاـ  ٓ٘ٚتكييف ىواء الغرؼ، تبلغ قيمة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي 

مًت مكّعب، ىو  ٓ٘ ٓٓٓعلى ، سيكوف اؽبدؼ بالنسبة ؼبنتجات ـبازف التربيد )أك ما يزيد ٜٕٔٓبسنة 
بقيمة القدرة على إحداث  ٓٔمن قيمة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي بالنسبة لنفماخات الًتاب  ٓٓٔ

، سيكوف اؽبدؼ بالنسبة ؼبنتجات تكييف اؽبواء التجارية للمكاتب ٕٕٓٓاالحًتار العاؼبي. كفيما يتعّلق بسنة 
زلية رة على إحداث االحًتار العاؼبي كبالنسبة لرغوة األكريثاف ؼبواد البناء اؼبنبقيمة القد ٓٗٚكاؼبخازف كاحملاؿ ىو 

، سيكوف اؽبدؼ بالنسبة ٖٕٕٓحداث االحًتار العاؼبي. كفيما يتعّلق بسنة بقيمة القدرة على إ ٓٓٔتبلغ 
 ٕٕ٘ٓ سنة بالقدرة على إحداث االحًتار العاؼبي، كسيكوف اؽبدؼ يف ٓ٘ٔىو النقالة ألجهزة تكييف اؽبواء 

 ٔ ٓٓ٘بالنسبة لوحدات التربيد بالتكثيف فيما يتعّلق بواجهات العرض القائمة بذاهتا كاؼبعدات اؼبماثلة تبلغ 
 بقيمة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي.

االحتباس عن أهنا تنظم استرياد كتصدير مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كغازات  الجبل األسودكأبلغت  -ٖٓ
 لفلورية األخرل.اغبرارم ا
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 حظر االستخداـ
حظران عامان، مع إعفاءات ؿبدمدة، على العرض كاستخداـ اؼبذيبات  سويسراً ، فرضت ٖٕٓٓكمنذ سنة  -ٖٔ

، والتصيرك كدكاسر األالقائمة على اؼبواد الثابتة يف الغالؼ اعبوم، كاؼبنتجات احملتوية على تلك اؼبذيبات كالرغوة 
اؼبنزلية اليت ربتوم على مواد ثابتة يف الغالؼ اعبوم. كيتضممن  التربيد كتكييف اؽبواء كمواد إطباد اغبرائق، كأجهزة

 ٖٕٔٓيف الغالؼ اعبوم. كمنذ سنة  لمواد الثابتةلاغبظر أيضان تدابري موجودة ػبفض شحنات التربيد اؼبوجودة 
 التربيد اؼبضخات اغبرارية كتطبيقاتك تعترب مرّكبات الكربوف اؽبيدركفلورية ؿبظورة أيضان يف أجهزة تكييف اؽبواء 

 مع بعض اإلعفاءات. الثابتة اليت تزيد عن سعات تربيد ؿبددة لكل قطاع،
، كلدعم خطة العمل بشأف اؼبناخ للرئيس أكباما، اقًتحت ككالة ضباية البيئة الواليات المتحدةكيف  -ٕٖ

  عاؼبيالحًتار اال على إحداث عالية رةقدإدراج مواد كيميائية معينة ذات حالة  ات علىتغيري إدخاؿ األمريكية 
على أهنا مقبولة، دبوجب االستعراض اؼبستمر للبدائل اليت رُبدث أخطاران أقل على صحة كانت مُدرجة من قبل 

قدـ  ٕ٘ٔٓسبوز/يوليو . كيف برنامج البدائل اعبديدة اؽبامة يف الواليات اؼبتحدة اإلنساف كالبيئة، من جانب
إجراءات هنائية يف إطار سياسة البدائل اعبديدة اؽبامة ازبذت لتوسيع قائمة البدائل  أربعةالطرؼ تقارير عن 

اؼبراعية للمناخ كغبظر استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي 
مليوف طن  ٖٔإىل  ٕٙر بػيف بعض التطبيقات، كىي إجراءات من اؼبتوقع أف تؤدم إىل تفادم انبعاثات تقد

مليوف طن مًتم  ٗٙإىل  ٗ٘ ػػ، كتفادم انبعاثات تقدر بػٕٗٔٓمًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف يف عاـ 
مليوف طن مًتم من  ٔٓٔإىل  ٛٚ ػػ، كتفادم انبعاثات تقدر بٕٕ٘ٓمن مكافئ ثاين أكسيد الكربوف يف عاـ 

سبوز/يوليو  ٕٓ)اليت نشرت يف  ٕٓكجو التحديد فإف اؼبادة . كعلى ٖٕٓٓمكافئ ثاين أكسيد الكربوف يف عاـ 
لعديد من االستخدامات النهائية يف مركبات كربوف ىيدركفلورية معينة يف اتغري حالة إدراج  (ٖٕ)(ٕ٘ٔٓ

الرغوات، حبيث أصبحت العديد من مركبات الكربوف ، كقطاعات التربيد كتكييف اؽبواء كنفخ والتصاأليرك 
ؼبزائج احملتوية على ىذه اؼبركبات مدرجة على أهنا غري مقبولة الستخدامات ؿبددة، بعد أف كانت اؽبيدركفلورية كا

استخداـ مدرجة على أهنا بدائل مقبولة يف إطار برنامج سياسات البدائل اعبديدة اؼبهمة. كتقيد اؼبادة أيضان 
ؽبا أك من احملتمل أف تتوفر ال تتوفر  ولية يف االستخدامات اليتصكربوف اؽبيدركفلورية كدكاسر أيرك مُركبات ال

 يئة كالصحة.أقل على الب ـباطربدائل ذات 

)اليت نشرت يف  ٜٔعالكةن على ذلك فإف ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة قدمت، دبوجب اؼبادة  -ٖٖ
ة مناخية أفضل خيارات إضافية ؼبواد التربيد يف الواليات اؼبتحدة اليت توفر ضباي (ٕٗ)(ٕ٘ٔٓنيساف/أبريل  ٓٔ

يوتاف، يسوبمعينة صديقة للمناخ )اإليثاف، اآلىيدرككربونات  دكف اإلضرار بطبقة األكزكف. كتدرج الوكالة
يف أجهزة التربيد كأجهزة التربيد التجارية كاؼبنزلية  ةمقبول كمواد (R-441A)ىيدرككربوين ىو  كمزيجف( كالربكبا

يف نقل اغبرارة بطريقة غري ميكانيكية، كيف ماكينات بيع اؼبشركبات، اؼبستقلة، كيف التربيد اؼبنخفض اغبرارة، ك 
كمركب مقبوؿ يف كحدات   ٕٖ- ممُركمب الكربوف اؽبيدركفلور  كتدرج الوكالة أيضان ككحدات تكييف ىواء الغرفة. 

                                                           
 ( صحيفة الوقائع:ٖٕ)

http://www2.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/snap_regulatory_factsheet_july20_2015.pdf. 

 صحيفة الوقائع: (ٕٗ)
http://www.epa.gov/ozone/snap/download/Low_GWP_refrigerants_FRM_RIN_2060-AS04-FactSheet-01-12-

15_final.pdf. 

http://www2.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/snap_regulatory_factsheet_july20_2015.pdf
http://www2.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/snap_regulatory_factsheet_july20_2015.pdf
http://www.epa.gov/ozone/snap/download/Low_GWP_refrigerants_FRM_RIN_2060-AS04-FactSheet-01-12-15_final.pdf
http://www.epa.gov/ozone/snap/download/Low_GWP_refrigerants_FRM_RIN_2060-AS04-FactSheet-01-12-15_final.pdf
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ة االحًتار العاؼبي للمربدات التقليديقدرة إحداث تكييف ىواء الغرفة، حيث أف ىذه اؼبادة لديها ثلث 
 .اؼبستخدمة حاليان يف مثل ىذه اؼبعدات

تشرين  ٕٔ)منشور يف  ٜٕكأخريان أضافت ككالة ضباية البيئة يف إجراءين آَخرَين، نبا ربديد اؼبقبولية  -ٖٗ
، خيارات توفر ضباية (ٕٙ)(ٕ٘ٔٓسبوز/يوليو  ٙٔ)منشور يف  ٖٓكربديد اؼبقبولية  (ٕ٘)(ٕٗٔٓاألكؿ/أكتوبر 

ة األكزكف ؼبختلف القطاعات مثل التربيد كتكييف اؽبواء، كعوامل نفخ دكف اإلضرار بطبقمناخية أفضل 
كمن الرغوات، كإطباد اغبرائق، كالتنظيف باؼبذيبات، كأنواع اؽبباء اعبوم، كاؼبواد الالصقة، كالطالءات، كاألحبار. 

ن االستعماالت ( يف العديد مR-450Aبني البدائل اعبديدة ثاين أكسيد الكربوف يف النقل اؼبربد؛ كاؼبركب )
( يف العديد R-449A( ك)R-513A( ك)R-448Aالنهائية للتربيد كتكييف اؽبواء كيف آالت البيع اعبديدة؛ كاؼبركبات )

( يف 1336mzz(Z)-(HFO)من االستعماالت النهائية للتربيد كتكييف اؽبواء؛ كاؼبيثيالؿ كاألكليفني اؽبيدركفلورم )
امل نفخ الرغوات؛ كمسحوؽ اؽبباء اعبوم داؿ اؼبستخدـ يف الغمر الكلي؛ العديد من االستعماالت النهائية لعو 

كاالستعماالت النهائية كآيسومرات ميثوكسي ثالث عشر فلوريد اؽببتني يف النقل اغبرارم غري اؼبيكانيكي؛ 
 للتنظيف باؼببيدات الثالثية، كمذيبات اؽبباء اعبوم كاؼبواد الالصقة كالطالءات.

، دبا يف ذلك اؼبنظمات اغبكومية صلحةأصحاب اؼب بتوعية يف الواليات اؼبتحدةالبيئة  كتقـو ككالة ضباية -ٖ٘
، كاؼبنظمات الوطنية اتالعسكرية، كمعاىد البحوث كاالختبار  كاؼبؤسساتكغري اغبكومية، كدكائر الصناعة، 

 بدائل.كالدكلية اليت تضع اؼبعايري، كذلك يف َسْعي للحصوؿ على الدعم من أجل االنتقاؿ إىل ال

إىل اؼبعلومات اليت أُكِجَزت أعاله، كاليت أُبلغت مباشرة لألمانة من جانب األطراؼ اليت ؽبا  كباإَلضافة -ٖٙ
صلة هبا، ُقدمت اؼبعلومات اؼبتعلقة هبذا القسم يف الدراسة اليت أجرهتا ككالة ضباية البيئة األمريكية فيما يتعلق 

ككركاتيا، كصبهورية مقدكنيا اليوغوسالفية سابقا، كالصرب، كالسويد، بالنمسا، كبليز، كبوركينا فاسو، ككولومبيا، 
 كتركيا، على النحو اؼبوجز يف الفقرات التالية.

حبظر استرياد كاستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف أجهزة تكييف  ٕٛٓٓمنذ  النمساقامت ك  -ٖٚ
ربيد اؼبنزلية، كأجهزة التربيد العميق كأجهزة تكييف اؽبواء الثابتة، كأجهزة التربيد العميق، دبا يف ذلك أجهزة الت

فبا ظبح باستمرار استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف معدات التثليج كالتربيد، يف ظركؼ  ،اؽبواء النقالة
غري الطبية، ككمذيبات أليركصوؿ معينة. كقد ُحظر استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف منتجات ا

كعامل إلطفاء اغبريق.   ٖٕٓٓسبوز/يوليو  ٔء استخدامها يف النظم اؼبغلقة، كحظر استخدامها منذ باستثنا
 ، مت حظر استخداـ ُمركمبات الكربوف اؽبيدركفلورية إلنتاج الرغاكم.ٕٚٓٓكانوف األكؿ/ديسمرب   ٖٔكاعتباران من 

باسترياد أك تصدير أل  فرد أك شركة أف تقدـ طلبان للحصوؿ على ترخيص ميُطلب إىل أ بليزكيف  -ٖٛ
يتطلب استرياد ُمركمبات الكربوف اؽبيدركفلورية  فاسو بوركيناُمركمبات كربوف ىيدركفلورية أك غاز تربيد آخر. كيف 
، هبب على صبيع اؼبستوردين اغبصوؿ على تراخيص كولومبيااغبصوؿ على ترخيص، كىى خاضعة للضريبة. كيف 

اد أم مركب كربوين ىيدركفلورم ألجل التربيد أك ألغراض الرقابة على بيئية، كاغبصوؿ على موافقة باستري 
، تدابري وتركيا ياوصرب(، ٖٕٔٓسبوز/يوليو  ٔ)دكلة عضو باالرباد األكركيب منذ  كرواتياالتجارة. كقد نفذت 

، يتطلب بقاً سالفية ساو جمهورية مقدونيا اليوغلتنظيم استرياد كاستخداـ ُمركمبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كيف 

                                                           
 :ٖٓربديد اؼبقبولية  (ٕ٘)

http://www.epa.gov/ozone/snap/download/SNAP_Determination_30_Signed_Prepublication_Version_7-2-15.pdf. 

 .http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-10-21/pdf/2014-24989.pdf (FR 62863 79):ٜٕ( ربديد اؼبقبولية ٕٙ)

http://www.epa.gov/ozone/snap/download/SNAP_Determination_30_Signed_Prepublication_Version_7-2-15.pdf
http://www.epa.gov/ozone/snap/download/SNAP_Determination_30_Signed_Prepublication_Version_7-2-15.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-10-21/pdf/2014-24989.pdf
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استرياد ُمركمبات الكربوف اؽبيدركفلورية كاؼبزائج احملتوية على ُمركمبات الكربوف اؽبيدركفلورية، اغبصوؿ على ترخيص 
من جانب السلطات اؼبختصة. كباإلضافة إىل ذلك، فإف استرياد الثالجات اؼبستعملة كأجهزة التربيد العميق، 

 .ٕٚٓٓفلورية ؿبظورة اعتباران من على مركبات الكربوف اؽبيدرك  كأجهزة التربيد كالتجميد اليت تعتمد

تنظيم الغاز اؼبفلور كاف قد مت تقييد الكمية القصول  وائحكقبل اعتماد االرباد األكركيب ل السويدكيف  -ٜٖ
كيلوغراـ، كأف الكمية القصول من اؼبربد اؼبسموح هبا   ٕٓٓ ػػجهاز بػ ملشحن مربد الكربوف اؽبيدركفلورم يف أ

  ٖٓكيلوغراـ بالنسبة الستخدامات اغبرارة اؼبتوسطة ك  ٕٓيف جهاز تربيد داخل حوانيت السوبر ماركت كاف 
كغم بالنسبة الستخدامات اغبرارة اؼبنخفضة. ككاف التأثري اؼبرجو من تقييد كمية اؼبربد ىو تشجيع استخداـ 

د من مقادير شحن اؼبربدات، كبذلك احًتار عاؼبي أقل كالتقليل إىل أدىن حقدرات على إحداث بدائل ذات 
 انبعاثات الكربوف اؽبيدركفلورم. يبكن زبفيض ـباطر

 انبعاثات مركبات الكربوف الهيدروفلوريةالرقابة على التدابير الرامية إلى  -6

تكييف اؽبواء، كالرغاكم، ك  ُتستخدـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف اؼبقاـ األكؿ يف قطاعات التربيد -ٓٗ
ق كاؼبذيبات. كتنشأ االنبعاثات من عمليات التصنيع، كاإلطالقات من النواتج ائ، كالوقاية من اغبر التأليركصو كا

الثانوية غري اؼبقصودة، كالتطبيقات اليت تطلق االنبعاثات عمدان، كالبخر كالتسرب من اؼبعدات، كاؼبنتجات أثناء 
 االستخداـ، كاالختبار، كالصيانة، كاستخدامات هناية العمر.

كن لسياسات زبفيض االنبعاثات أف تتخذ أشكاالن متعددة، من بينها فرض اغبظر اؼبباشر أك القيود يب -ٔٗ
على االنبعاثات )دبا يف ذلك التسريبات( كاؼبمارسات اؼبطلوبة كخطط التجارة كبرامج الصيانة. كيبكن ذبميع 

فيد للُمنَتج، كالذم يشمل اإلنتاج، ىذه السياسات يف فئتني عريضتني كاؼبوضح أدناه: إطالقات أثناء العمر اؼب
 كالتصنيع كالعمر التشغيلي، كاإلطالقات الناذبة عن فبارسات هناية العمر.

 اإلطالقات أثناء العمر المفيد للُمنَتج ( أ)
، يعترب اإلطالؽ غري اؼبنظم ألل مادة داخلة يف اعبدكؿ )دبا يف ذلك مركبات الكربوف سترالياأكيف  -ٕٗ

وبتمل أف تدخل فيها ىذه اؼبادة إىل الغالؼ اعبوم تعترب ـُباَلفة للقانوف. كقد ُصممت اؽبيدركفلورية( يف ظركؼ 
نتج القائم على الصناعة )اػبطة االسًتالية لالستخالص من اؼبربدات(، اليت ػُ ىذه الضوابط لدعم خطة العناية باؼب

االحتباس اغبرارم االصطناعية ت غازااؼبستنفدة لألكزكف ك اؼبستعملة تنص على صبع، كنقل، كالتخلص من اؼبواد 
 يف قطاع اؼبربدات.

، ربظر النظم االربادية كاإلقليمية إطالقات ُمركمبات الكربوف اؽبيدركفلورية كاؼبواد اؼبستنفدة كنداكيف  -ٖٗ
لألكزكف من معدات التربيد كتكييف اؽبواء، كمن اغباكيات كاؼبعدات اؼبستخدمة يف إعادة االستخداـ، كإعادة 

كاالستخالص أك زبزين اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف كُمركمبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كتبحث ككالة ضباية التدكير، 
البيئة الكندية مواصلة زبفيض انبعاثات مركب الكربوف اؽبيدركفلورم كذلك بالطلب إىل دكائر الصناعة تنفيذ 

 يد الثابتة كأجهزة تكييف اؽبواء.أجهزة الترب  ركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اليت ُتستخدـ يفػُ برنامج رعاية ؼب

من سيارات الركاب كعربات النقل اػبفيف  االحتباس اغبرارم، تنص نُظم انبعاثات غازات كنداكيف  -ٗٗ
أ الذم ٖٗٔ-ُمصنعي جرارات اعبهد اػبفيف لتحل ؿبل ُمرَكب الكربوف اؽبيدركفلورمػعلى حوافز قوية تُقدـ ل

ببدائل أخرل، كربسني تصميم نُظم تكييف اؽبواء النقالة من أجل  ةاء النقالتكييف اؽبو أجهزة ُيستخدـ يف 
تعظيم االقتصاد يف الطاقة، كالتقليل إىل أبعد حد من تسرب اؼبربدات. كاؽبدؼ من ىذه الُنظم ىو تقليل 
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ايري االنبعاثات رَكبات كاؼبستوردين الوفاء دبعػَ اؼب عن طريق الطلب إىل ُمصنعي االحتباس اغبرارمانبعاثات غازات 
، كالسنوات الالحقة على ىذا الطراز. ٕٔٔٓاؼبتوسطة بالنسبة لسيارات الركوب كاعبرارات خفيفة اعبهد لعاـ 

كتشمل ىذه الُنظم أيضان أحكامان تسمح للشركات بتخفيض انبعاثاهتا دبعادؽبا من ثاين أكسيد الكربوف عن طريق 
كل ميل( من انبعاثات العادـ ذات الصلة بالكربوف من ىذه طرح مقادير اختيارية معينة )تقاس بالغراـ ل

السيارات. كىذه اؼبقادير اؼبسموح هبا تشجع إدخاؿ ربسينات على تكييف اؽبواء، دبا يف ذلك تقليل تسرب 
مادة التربيد، كزيادة كفاءة النظاـ، إىل جانب تكنولوجيات ابتكارية أخرل يصعب قياس تأثرياهتا على خفض 

 ات داخل اؼبدينة/الطرؽ السريعة.أثناء عملية اختبار االنبعاث باس اغبرارماالحتغازات 

تسرم  االحتباس اغبرارمأرقاـ مستهدفة سنوية ُملزِمة النبعاثات غازات  االتحاد األوروبييوجد لدل  -٘ٗ
ُمدرجة يف ػ، كتتعلق باالنبعاثات من معظم القطاعات غري الٕٕٓٓ-ٖٕٔٓعلى الدكؿ األعضاء خالؿ الفًتة 

خطة ذبارة االنبعاثات داخل االرباد األكركيب. كىذا يشمل النقل )باستثناء الطرياف، كالنقل البحرم الدكيل( 
كاؼبباين، كالزراعة كالنفايات. كهبوز للدكؿ األعضاء يف االرباد األكركيب أف ُتدرج مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف 

 لديها. س اغبرارماالحتبال انبعاثات غازات جهودىا الرامية لتقلي

ة )الالئحة ػورة معينػػػػػػازات مفلػػػػأف غػػػػػػػػاد األكركيب بشػػػػدل االربػػػػػة لػػػة السابقػػالتنظيمي ةػػالئحإف ال -ٙٗ
842/2006) No (EC)  قد َحَظَرت اإلطالؽ العمدم كغري الضركرم لغازات احتباس حرارم مفلورة يف الغالؼ

يع األشخاص اؼبسؤكلني عن االنبعاثات، ازباذ صبيع التدابري اؼبمكنة التقنية اعبوم، كاشًتطت أيضان على صب
كاالقتصادية ؼبنع التسرب أك التقليل منو إىل أدىن حد. كقد اشًُتَط أيضان على التربيد، كعلى تكييف اؽبواء، كعلى 

على التسرب، مع تكرار ق أف ذُبرم تفتيشان مرة كاحدة سنويان ائمعدات ضخ اغبرارة، كنُظم الوقاية من اغبر 
، كيسرل ذلك على أصحاب نُظم التربيد، يف اؼبعداتعمليات التفتيش كتفاكهتا بتفاكت كمية الغاز اؼبفلور 

كيلوغراـ أك أكثر من   ٖٓٓق اليت تشتمل على ائكتكييف اؽبواء، كمعدات ضخ اغبرارة، كنُظم الوقاية من اغبر 
 التسرب. الغازات اؼبفلورة، كذلك إلنشاء نُظم اكتشاؼ

 No. 517/2014 (EU)) )الالئحة التنظيمية اغبالية اػباصة بالغاز اؼبفلور لدل االرباد األكركيب الئحةإف ال -ٚٗ
عاؼبي مفلورة تباس حرارم اؼبعدات اليت تشمل غازات اح قات العمدية، كتشًتط على ُمشغلِّيربظر أيضان اإلطال

، كازباذ صبيع التدابري اؼبمكنة تقنيان كاقتصاديان لتدنية بأف تتخذ االحتياطات ؼبنع إطالقاهتم غري اؼبقصودة
التنظيمية أيضان اشًتاطات بشأف عمليات التأكد من التسرب، كنُظم اكتشاؼ  الئحةاالنبعاثات. كتشمل ىذه ال

التسرب. كيعتمد تواتر فحص التسرب على ؾبموع األطناف دبا يعادؽبا من ثاين أكسيد الكربوف اليت تستخدـ 
ذه األجهزة بالغاز، كعلى كجود أك عدـ كجود نظاـ الكتشاؼ التسرب. فبالنسبة ألكرب النظم حجمان لشحن ى

كاليت ليس لديها نظاـ الكتشاؼ التسرب، فإف االشًتاط أف وبدث التفتيش كل ثالثة أشهر على األقل. 
 ٕٗتفتيش مرة كل كبالنسبة ألصغر النظم حجمان كاؼبوجود لديها نظم اكتشاؼ التسرب، فإف الشرط ىو ال

دكف إبطاء إصالح اؼبعدات شغل بضماف يفيد ػُ شهران. كيف اغباالت اليت ُيكتشف فيها تسرب، فيتعني أف يقـو اؼب
 غري مربر.

إطالقات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كأثناء صيانة كإصالح كذبريب  الجبل األسودكربظر  -ٛٗ
لتربيد كتكييف اؽبواء، فإنو يتعني استعادة ىذه اؼبركبات من أجل اؼبنتجات احملتوية على ىذه اؼبواد، مثل كحدات ا

ك أإعادة تدكيرىا أك اسًتجاعها أك تدمريىا. كذلك أنشأت اعببل األسود نظامان لفحص التسربات للمعدات 
 أشهر ٙك كل أشهران  ٕٔالنظم الثابتة. كاعتمادان على الشحن باؼبوائع فإنو يتعني فحص اؼبعدات أك النظم كل 

 أشهر. ٖك كل أ
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اؼبفلورة كذلك عن  االحتباس اغبرارماإلطالقات اؼبقصودة كغري اؼبقصودة من غازات  النرويجتُنظم  -ٜٗ
وم تنفيذ كىى تن No 842/2006 (EC)التنظيمية بشأف الغاز اؼبفلور لدل االرباد األكركيب  وائحطريق تنفيذىا لل

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

اؼبعدات  كييف اؽبواء، قد اشًتطت على مشغليكجزء من نظاـ اعتماد أجهزة التربيد كت هولنداإف  -ٓ٘
، ُأجريت دراسة ٜٜٜٔمرة سنويان، تبعان الستعماؽبا. كيف  ٕٔإىل  ٔإجراء عمليات فحص للتسرب من 

ستخدمة يف صبيع القطاعات اليت أُنشئت بشأف العديد من اؼبربدات الُصنعية اؼب الئحةلتقييم ال موسعة
كالقطاعات الفرعية للتربيد كتكييف اؽبواء. كقد كجد أف تدابري نظاـ اعتماد عوامل التربيد ؼبنع االنبعاثات قد 

 ٖٓ-ٕ٘أسهمت يف تقليل متوسط اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف كمعدؿ تسرب مركب الكربوف اؽبيدركفلورم من 
اـ اعتماد أجهزة التربيد كتكييف اؽبواء موجودان، غري أف معظم اشًتاطاتو باؼبائة. كمل يعد نظ ٓٔ-٘باؼبائة إىل 

يشكل جزءان مركزيان من الالئحة اغبالية، دبا يف ذلك الئحة الغاز اؼبفلور لدل االرباد األكركيب، اليت تسرم على 
 كؿ األعضاء يف االرباد األكركيب.الد

 اليابافمركب الكربوف اؽبيدركفلورم يف  تخدمي، ُيشًتط على مسٕ٘ٔٓريل نيساف/أب ٔكاعتباران من  -ٔ٘
إجراء فحوصات دكرية على تسريبات أجهزة التربيد، كدعوة مهندسي الصيانة إلجراء اإلصالحات عند اكتشاؼ 

 لتربيد إال بعد إصالح التسريبات.تسرب. كوُبظر إعادة ملء اؼبعدات دبادة ا مأ

 اؼبادة من غراماتكيلو  ٖ اليت تستوعب أكثر من  إجراء فحوصات على الُنظم الثابتة سويسراكتشًتط  -ٕ٘
يف الغالؼ اعبوم )دبا فيها مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية( سنويان للرقابة على ِإحكاـ  اليت تتميز بالثبات اؼبربدة

 تفاصيل الصيانة أمران إلزاميان. اإِلغالؽ. كما أهنا ذبعل استخداـ دفاتر

كطنية لتنفيذ بركتوكوؿ كيوتو التابع لالتفاقية اإلطارية لتغري اؼبناخ بأهنا أنشأت اسًتاتيجية  وتوغكتفيد  -ٖ٘
للرقابة(، إىل جانب بركتوكوؿ مونًتياؿ الذم يُدرج ىذه  االحتباس اغبرارم)اليت زُبضع االنبعاثات من غازات 

 األدكات يف خطط كسياسات التطوير القطاعي لديها.

)دبا يف ذلك مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية( ، عن علم، ، وُبظر إطالؽ اؼبربداتالواليات المتحدةكيف  -ٗ٘
معينة من  ان أثناء الصيانة، أك اػبدمة، أك اإلصالح، أك التخلص من معدات التربيد أك تكييف اؽبواء. إال أف أنواع

سيئة اإلطالقات مسموح هبا دبوجب ىذا اغبظر. كىكذا، فإف إطالؽ اؼبقادير الدنيا من اؼبربد أثناء ؿباكالت غري 
النية الستعادة أك إلعادة تدكير أك للتخلص اآلمن من اؼبربدات كاإلطالقات من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 

؛ يسرم على الئحةفلورية اليت ال ُتستخدـ كمربدات أمره مسموح بو. كألغراض ىذه الك كمركبات الكربوف البري 
 سوائل نقل اغبرارة ما يسرم على اؼبربدات.

 االقتصاد يف متوسط كمية الوقود اؼبستهلك لدل مؤسسات يف الواليات اؼبتحدة ربسني تشًتط معايري -٘٘
نَتَجة يف ػُ ركبات ذات احملرؾ اؼبػَ معدالت التسرب ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية من نظم تكييف اؽبواء داخل اؼب

نولوجيات اؼبخِفضة للتسرب، . كتقدر ككالة ضباية البيئة األمريكية، عن طريق االستفادة من التكٕٙٔٓ-ٕٕٔٓ
باؼبائة  ٓ٘أنو سوؼ يكوف من اؼبمكن للمصنعني أف يقللوا من تسرب ُمرَكبات الكربوف اؽبيدركفلورية بنسبة 

غرامان سنويان. كبالنسبة لطرازات السنوات اػبمس اػباضعة ؽبذه اؼبعايري،  ٛٔمقابل مستول خط أساس قدره 
رَْكبات اػبفيفة سوؼ تكوف قد مرت بدكرة إعادة تصميم ػَ باؼبائة من اؼب ٘ٛأف ككالة ضباية البيئة األمريكية تتوقع 

قد أُدرجت بكفاءة يف عملية إعادة  مر االحتباس اغبرا ؽبا. فإذا كانت التكنولوجيا ؼبراقبة انبعاثات غازات
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ل سوؼ يكوف قد مت تصميم ؾبموع أسطوؿ اؼبركبات اػبفيفة حبيث تق ٕٙٔٓالتصميم ىذه، فإف حبلوؿ 
 رية من أجهزة تكييف اؽبواء فيها.انبعاثاهتا من ُمرَكَبات الكربوف اؽبيدركفلو 

إف جرارات البيك آب للخدمة الشاقة، كاؼبرَْكبات كاعبرارات دبقطورة يشًتط عليها أف تفي دبعيار تسرب  -ٙ٘
ركبات للخدمة تكييف اؽبواء الذم يرمي إىل مراقبة انبعاثات الكربوف اؽبيدركفلورم. كعلى خالؼ معايري اؼب

صريفة أك  يوجد تسويات بشأهنا، كال اػبفيفة، ال يوجد ىناؾ برنامج للنقاط كليس ىناؾ برنامج ؼبزايا النقاط كال
أك اليت  ػػػذبارة بنقاط االستحقاؽ اػباصة بالكربوف اؽبيدركفلورم. كبالنسبة للنظم ذات قدرات التربيد اؼبساكية لػ

باؼبائة سنويان. كبالنسبة للنظم اليت هبا  ٘,ٔدة التربيد هبب أال يتجاكز غرامان، فإف تسرب ما ٖٗٚتزيد عن 
غرامان سنويان. أما اعبرارات اعبديدة فيجب  ٓ,ٔٔيزيد عن  غرامان، فإف التسرب ال ٖٗٚقدرات تربيد تقل عن 

ستول أف ربصل على شهادة اعتماد قائمة على أساس التصميم، كلكن من غري اؼبطلوب إجراء اختبار على م
أ، فإف معدؿ التسرب ٖٗٔ-النظاـ. فإذا كاف نظاـ ما يستخدـ مادة مربدة غري مركب الكربوف اؽبيدركفلورم

، كىو ٔ ٖٓٗهبب تعديلو عن طريق ضربو يف دالة االحًتار العاؼبي للمربد البديل مث قسَمة حاصل الضرب على 
معدؿ  ب أف تتم ىذه التسوية قبل مقارنةأ. كهبٖٗٔ- دالة االحًتار العاؼبي ؼبركب الكربوف اؽبيدركفلورم

 التسرب باؼبعيار اػباص بو.

كباإلضافة إىل اؼبعلومات اليت أكجزت أعاله، كاليت أبلغتها األطراؼ مباشرة إىل األمانة، كاليت تتعلق  -ٚ٘
يكية هبم، فإف اؼبعلومات ذات الصلة هبذا القسم قد ُقدمت يف الدراسة اليت أجرهتا ككالة ضباية البيئة األمر 

 لنحو اؼبوجز يف الفقرات التالية.كاؼبتعلقة بكولومبيا، كأؼبانيا، كنيوزيلندا، كاليمن على ا

اغبدكد القصول اؼبسموح هبا لتلوث اؽبواء دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كغازات  كولومبياكتضع  -ٛ٘
، أك كل س  األخرل اليت تُقاس بقيم رُبسب االحتباس اغبرارم  نة.كل ساعة، أك كل يـو

حدكدان قصول للتسريبات بالنسبة للتطبيقات الثابتة، كتشًتط عمليات رقابة سنوية  ألمانياكضعت  -ٜ٘
على ىذه التسريبات بالنسبة ألنواع معينة من معدات التربيد يف كسائل النقل. كيوصي بعض أصحاب الشأف، 

 معدالت االنبعاثات اؼبسموح هبا.ك دبا يف ذلك العديد من اؼبنظمات غري اغبكومية بتعزيز اشًتاطات االحتواء 

غازات االحتباس اغبرارم اإلطالؽ العمدم ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ك  نيوزيلنداحظرت  -ٓٙ
كتغرًن اؼبخالفني  ٕٕٓٓاألخرل من مصادر كأنشطة ؿبددة دبوجب قانوف االستجابة للتغري اؼبناخي االصطناعية 

نتج أك التسريب أثناء الصيانة ػُ طواؿ عمر اؼبيء تسريب البطدكالر أمريكي. أما ال ٖٛ ٓٓٚغرامات تصل إىل 
 اليت تُتبع فيها أفضل اؼبمارسات ال توَقع عليو عقوبة. 

 استعادة كإعادة تدكير ُمركمبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف اليمننظمة لألكزكف يف ػُ اؼبلوائح تشًتط ال -ٔٙ
 كرشات الصيانة.

 اإلطالؽ من ممارسات نهاية العمر )ب(

، ُيشًتط على حاملي تراخيص اؼبعدات كاؼبواد اػباضعة للرقابة الذين يستوردكف غازات سترالياأكيف  -ٕٙ
غازات التربيد اؼبشاركة يف خطة الرعاية اؼبسؤكلة للمنَتج من أجل التخلص السليم من اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف، ك 

 ُمنَتج.ػيف هناية عمر الاالحتباس اغبرارم االصطناعية 

اؼبقًتح الذم ذُكر باقتضاب أعاله من شأنو أف يضمن اإلدارة  برنامج اإلدارة اعبيدة، فإف اكندكيف  -ٖٙ
ركبات الكربوف الكلورية ػُ البيئية السليمة، كالتخلص من اؼبربدات غري اؼبرغوب فيها. كاستنادان إىل اإلطار اغبايل ؼب
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ج قد يشًتط على اؼبستوردين كالقائمني بعمليات فلورية، كمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، فإف ىذا الربنام
لضماف أف اؼبربدات اؽبالوكربونية إدارة جيدة خطط  ااالستخالص من مربدات الكربوف اؽبيدركفلورية أف يعدك 

اؼبسًتجعة، دبا فيها مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، إما يعاد استخدامها بعد التدكير أك استخالصها أك التخلص 
داـ التكنولوجيات اؼبعتمدة من األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ. إف جوانب التخلص التابعة ؽبذا منها باستخ

اإلطار اإلدارم يتم تنسيقو من جانب دكائر الصناعة، اليت تقـو اآلف بالفعل بالتخلص من مركبات الكربوف 
صلحة شاكرات اآلف مع أصحاب اؼبالكلورية فلورية كمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كلورية عرب كندا. كذبرم اؼب

كسوؼ ُتستبعد األجهزة اؼبنزلية، غري أف  .ٕ٘ٔٓالكنديني بشأف ىذه اؼببادرة، اليت من اؼبتوقع أف تُنفذ يف 
الربامج البلدية كاإلقليمية موجودة عرب كندا ترمي إىل ضماف االسًتجاع كاإلدارة السليمة ؼبثل ىذه األجهزة يف 

 ك اؼبربدات اليت بداخلها.ذل هناية عمرىا، دبا يف

بشأف غازات مفلورة معينة  (No. 842/2006 (EC))السابقة  لالتحاد األوروبيالتنظيمية  الئحةإف ال -ٗٙ
تشًتط اسًتجاع الغازات اؼبفلورة اؼبوجودة يف معدات ؿبددة، ككذلك الغازات غري اؼبستخدمة اؼبًتككة يف 

. كتأسيسان على استخالصها أك تدمريىا كلما كاف ذلك فبكنان اغباكيات من أجل اسًتجاعها إلعادة تدكيرىا، أك 
االسًتجاع من دكائر التربيد يف معدات التربيد  (No. 517/2014 (EU))التنظيمية اغبالية  الئحةذلك، تشًتط ال

عبرارات الثابتة كمعدات تكييف اؽبواء الثابتة، كمعدات ضخ اغبرارة الثابتة، كدكائر التربيد يف كحدات التربيد يف ا
اؼبعدات الثابتة للوقاية ُمربدة؛ كاؼبعدات الثابتة اليت ربتول على الغاز اؼبفلور القائم على اؼبذيبات؛ ك ػكاؼبقطورات ال

أيضان على مشغلي اؼبنتجات كاؼبعدات غري  الئحةق؛ كأداة التشغيل الكهريب الثابتة. كتشًتط ىذه المن اغبرائ
لغازات اؼبفلورة، دبا يف ذلك اؼبعدات النقالة، الًتتيب الستعادة الغازات، ُمدرجة عاليو كلكنها تشتمل على اػال

يستتبع ذلك تكاليف ال تتناسب مع ىذه األعماؿ، على أيدل أشخاص مؤىلني  جدم تقنيان، كالػُ بالقدر اؼب
ىا دكف سابق تأىيالن مناسبان، حبيث هبرم إعادة تدكيرىا، أك استخالصها، أك تدمريىا، أك كضع الًتتيبات لتدمري 

 اسًتجاع. كهبب أيضان اسًتجاع الغازات اؼبتبقية يف اغباكيات إلعادة تدكيرىا كاستخالصها أك تدمريىا. 

أيضان على كجود نُظم منفصلة عبمع كاسًتجاع الُنظم للنفايات الكهربية  االتحاد األوروبيكيشًتط  -٘ٙ
كف أك الغازات اؼبفلورة. كهبوز للحائزين النهائيني لكًتكنية اليت ربتوم على اؼبواد اؼبستنفدة لألكز إلكاؼبعدات ا

.كاؼبوزعني أف يُعي  دكا مثل ىذه النفايات بدكف رسـو

استعادة كتدمري مركبات الكربوف الكلورية فلورية كمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية  اليابافكتشًتط  -ٙٙ
أجهزة تكييف اؽبواء على أيدل مرافق تدمري  كمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية من أجهزة التربيد التجارية، كمن

 تمدة أثناء كقت الصيانة كالتخلص.مع

مناكلة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كاؼبنتجات كاؼبعدات احملتوية على ىذه اؼبواد  الجبل األسودكتنظم  -ٚٙ
 فًتة صالحيتها. نظران ألف اؼبناكلة ذات صلة جبمع ىذه اؼبواد كاستخدامها كالتخلص الدائم منها عند هناية

الئحة ىناؾ اشًتاطات لالستعادة السليمة للمعدات على النحو اؼبنصوص عليو يف ال النرويجكيف  -ٛٙ
 .No. 842/2006 (EC)التنظيمية اؼبعنية بالغاز اؼبفلور لدل االرباد األكركيب 

التخلص أما اسًتجاع مواد التربيد ك  اشًتاطات اسًتجاع ؿبددة خاصة باؼبذيبات. سويسراتوجد لدل  -ٜٙ
.  منها فهو أمر ملـز



UNEP/OzL.Pro.27/11 

18 

ُتستخدـ السًتجاع أك إلعادة  اتُمعد مبأف أ الواليات المتحدةيقضي قانوف اؽبواء النظيف لدل  -ٓٚ
في باؼبعايري تمركبة دبحرؾ هبب أف أم أ من أجهزة التكييف داخل ٖٗٔ- ر مركب الكربوف اؽبيدركفلورميتدك 

  معتمد )اؼبختربات اؼبعتمدة أك انًتتك(.اغبكومية، كأف ذُبَرل عليو اختبارات من جانب ـبترب

كباإلضافة إىل اؼبعلومات اليت أكجزت أعاله، كاليت أُبلغت مباشرة إىل األمانة من جانب األطراؼ اليت  -ٔٚ
تتصل هبا ىذه اؼبعلومات، ُقدمت معلومات ذات صلة هبذا القسم يف الدراسة اليت أجرهتا ككالة ضباية البيئة 

 السويد، على النحو الذم يوجز يف الفقرات التالية.ب األمريكية، كاليت تتعلق

مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ألغراض التربيد كُنظم مضخات  على منتجي كموردم السويدتشًتط ك  -ٕٚ
هبدؼ إعادة تدكيرىا بشكل إضايف أك  السائبة اؼبستعادة مركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةاستعادة اغبرارة قبوؿ 

 ىا.اسًتجاعها أك تدمري 

 التدريب واالعتماد -3

يتعلق التدريب كاالعتماد بالربامج كاألنشطة الرامية إىل مناكلة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كاؼبعدات  -ٖٚ
د القائمة على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية بصورة سليمة طواؿ دكرات حياهتا حبيث يتم تدنية انبعاثاهتا. كير 

 .أدناه كصف قصري ؽبذه العمليات

ربد دبا ػُ على ترخيص مناكلة اؼب يقـو دبناكلة مربد الفلورككربوف،شخص أم هبب أف وبصل  سترالياأففي  -ٗٚ
يف ذلك تفريغ اغباكيات، كالتصنيع، كالًتكيب، كاػبدمة أك إخراج معدات التربيد كتكييف اؽبواء من اػبدمة. 

ؼبربدات من حيث اغبصوؿ أك امتالؾ أك كينبغي ألل فرد أك مؤسسة أف تكوف حاصلة على ترخيص باالذبار يف ا
التخلص من مربد الفلورككربوف، ككذلك ينبغي ألل شخص يقـو دبناكلة عامل إطفاء حريق أف يكوف حاصالن 
على ترخيص للقياـ دبناكلة عامل إطفاء اغبريق الفلورككربوين، دبا يف ذلك التفريغ، كالتصنيع، كالًتكيب، كاػبدمة 

يازة، أك امتالؾ أك من اغبريق من اػبدمة. كما هبب ألل شخص أك مؤسسة تقـو حب أك إخراج معدات الوقاية
عوامل إطفاء حريق فلورككربونية أف يكوف حائزان على ترخيص بتجارة عوامل إطفاء اغبريق.  التخلص من أم

ط على كتضع نُظم الًتاخيص ىذه معايري ُدنيا من اؼبهارات لألشخاص الذين يُديركف ىذه القطاعات كتشًت 
التقنيني كرجاؿ األعماؿ اغباصلني على ىذا الًتخيص بااللتزاـ باؼبعايري كالقوانني االسًتالية اػباصة دبمارسة 

الضوابط تضع معياران مرتفعَا للمهنية يف قطاعات التربيد كتكييف اؽبواء كإطفاء اغبريق كُتسهم  هاؼبهنة. إف ىذ
. إف النهج غازات االحتباس اغبرارم االصطناعيةدة لألكزكف، ك بقدر كبري يف تقليل انبعاثات اؼبواد اؼبستنف

غازات اؼبتكامل ؽبذا النظاـ يضمن االتساؽ للدكائر الصناعية يف استخداـ كل من اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف ك 
 .االحتباس اغبرارم االصطناعية

نُظم التربيد كتكييف اؽبواء، اؼبدكنة البيئية ؼبمارسة القضاء على انبعاثات الفلورككربوف من  كندانشرت  -٘ٚ
توجز أفضل اؼبمارسات لتدنية انبعاثات صبيع اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف، كمربدات مركبات الكربوف  كاليت

اؽبيدركفلورية عند تشغيل اؼبعدات كصيانتها. كهبرم حاليان تنقيح مدكنة اؼبمارسة حبيث تشتمل على 
 يل االنبعاثات.ضل اؼبمارسات لتقلالتكنولوجيات اعبديدة كأف

ة ػػػػػػػػورة معينػػػػػػازات مفلػػػػػػػأف غػػػػػػبش اد األوروبيػػػػػاالتحة يف ػػػػة السابقػػػػػالتنظيمي ةػػػالئحكانت ال -ٙٚ
842/2006) No. ((EC)  تشًتط قياـ الدكؿ األعضاء بوضع برامج اعتماد كتدريب للموظفني الذين يقوموف

كعمليات االسًتجاع، كإعادة التدكير، كاالستخالص كتدمري الغازات اؼبفلورة. بعمليات التفتيش على التسريبات 
الئحة بد لتلك الربامج من أف سبتثل للمتطلبات كالشركط الدنيا اليت كضعتها اؼبفوضية األكركبية. إف ال ككاف ال
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خاصة بتدريب كاعتماد تشتمل على اشًتاطات  (No. 517/2014 (EU)) التنظيمية اغبالية اؼبتعلقة بالغاز اؼبفلور
األشخاص الذين يقوموف بًتكيب، كخدمة، كصيانة، كإصالح اؼبعدات أك كضعها خارج اػبدمة، كالقياـ 

كالتدريب بعمليات فحص التسريبات يف اؼبعدات، كاسًتجاع الغازات اؼبفلورة. كوبب على برامج االعتماد 
منع االنبعاثات، كاسًتجاع الغازات اؼبفلورة، ك  اؼبعموؿ هباالتنظيمية، كاؼبعايري التقنية لوائح اؼبقدمة أف تغطي ال

كاؼبناكلة اآلمنة للمعدات كاؼبعلومات بشأف التكنولوجيا ذات الصلة الستبداؿ أك لتقليل استخداـ الغازات اؼبفلورة 
 كمناكلتها بصورة آمنة.

باسًتجاع مركبات اؼبربدات اؼبسجلوف كحدىم دكف غريىم القياـ  أف يتوىل جامعو اليابافتشًتط ك  -ٚٚ
الكربوف الكلورية فلورية، كمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية من الثالجات 
كأجهزة التكييف التجارية أثناء الصيانة كالتخلص منها. كهبب أف تتم عملية التخلص دبعرفة َمرافق تدمري 

 معتمدة.

مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية إال بواسطة أشخاص مرخص ؽبم عدـ اسًتجاع الجبل األسود  كتطلب -ٛٚ
حبفظ كإصالح كإزالة اؼبنتجات اليت ربتوم على ىذه اؼبواد. كيتعني أف يكوف فنيو اػبدمة ىؤالء حاصلني على 

لى الشهادة الثانوية أك اعبامعية أك حاصلني على درجات يف اؽبندسة اؼبيكانيكية أك التقنية، كأف هبرم تدريبهم ع
 اؼبناكلة كاػبدمة السليمني ؼبعدات التربيد كتكييف اؽبواء.

، باعتماد كتدريب ٕٜٜٔاعتباران من  هولنداكيقضي برنامج اعتماد أجهزة التربيد كتكييف اؽبواء يف  -ٜٚ
الشركات كاؼبوظفني، الذين يقوموف بًتكيب، كصيانة، كخدمة معدات التربيد، كتكييف اؽبواء اليت يبلغ حجم 

مارسات من كيلوغرامات أك أكثر، لكل من اؼبعدات النقالة كالثابتة، كتدريبهم على أفضل اؼب ٖ غاز شحنها بال
 أجل تدنية االنبعاثات.

ز التنظيمية للغالوائح تتمشى اشًتاطات اعتماد اؼبوظفني كالشركات مع نظرياهتا اػباصة بال النرويجكيف  -ٓٛ
 اؼبفلور لدل االرباد األكركيب.

أكؿ ؾبموعة من الوثائق بشأف نظاـ جديد العتماد فنيي التربيد، كنظاـ ا جمهورية ملدوفطورت  -ٔٛ
التنظيمية اغبالية لدل االرباد األكركيب. كقد تيسرت مناقشة لوائح اإلبالغ عن قطاع اػبدمة حبيث تنسجم مع ال

إىل ذلك، مت  مشركع الوثائق لنظاـ االعتماد، كمت تيسريه عن طريق تنظيم حلقة تدريب عملي كطنية. كباإلضافة
 كيلوغرامات أك أكثر من اؼبربدات. ٖ استحداث شرط لوجود كتيبات تسجيل للمعدات اليت تبلغ سعة الواحدة 

كل شخص يعمل يف مناكلة مادة تربيد رخصة مناكلة مواد التربيد لعلى اغبصوؿ يتعني  سويسراكيف  -ٕٛ
 نة أك ذبريب معدات التربيد كتكييف اؽبواء.تفريغ أك تصنيع أك تركيب أك صيافلورككربونية، دبا يف ذلك أثناء 

بالنسبة ألجهزة تكييف اؽبواء يف اؼبركبات ذات  الواليات المتحدةكيقضي قانوف اؽبواء النظيف لدل  -ٖٛ
احملرؾ، تدريب الفنيني كبرامج االعتماد يف صبيع أكباء البلد لتقدًن التدريب على صيانة، كإصالح أجهزة 

رؾ كاؼبعدات الشبيهة بذلك، كاحتواء اؼبربد، كمعدات مناكلة اؼبربد، كنقاء اؼبربد، التكييف يف اؼبركبات ذات احمل
كالنتائج البيئية اليت تًتتب على إطالؽ اؼبربد، دبا يف ذلك التأثريات الضارة على طبقة األكزكف السًتاتوسفريية، 

ات ذات احملرؾ. تنطبق شركط التدريب كتطورات التكنولوجيا اؼبتوقعة مستقبالن يف قطاع تكييف اؽبواء داخل اؼبركب
دبا يف  ،اؽبيدركفلورية كاؼبعدات القائمة على ىذه اؼبادة ربوفكاالعتماد على الذين يناكلوف معدات مركبات الك

على مركبات كربوف  ميف الصيانة، كاإلصالح، كإخراج اؼبعدات خارج اػبدمة اليت ربتو العاملني ذلك األشخاص 
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طات التدريب كاالعتماد السليمة لفنيي الصيانة ترجع إىل ضماف اؼبناكلة السليمة ؼبعدات ىيدركفلورية. إف اشًتا
 .عداتمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كاؼبعدات القائمة عليها من أجل تدنية االنبعاثات أثناء صبيع مراحل عمر اؼب

ة من األطراؼ اليت تتعلق هبم، كعالكة على اؼبعلومات اؼبوجزة الواردة أعاله، اليت أبلغت لألمانة مباشر  -ٗٛ
فإف اؼبعلومات ذات الصلة هبذا القسم كردت يف دراسة أجرهتا ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة بشأف 

 إيطاليا كاؼبملكة اؼبتحدة على النحو اؼبوجز يف الفقرات التالية.
عتمدة، كالشركات اؼب السجل الوطين لألشخاص ٕٕٔٓ/ٖٗ، أنشأ القرار اعبمهورم رقم إيطاليايف  -٘ٛ

ات العاملة يف مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية اغبصوؿ على شهادة، كتسجيل كيتعني على األشخاص كالشرك
العاـ كيوفر قائمة باألشخاص كالشركات اؼبعتمدة اليت ذبرم  أظبائهم يف السجل. كيتوافر السجل للجمهور

اؼبعدات اليت ربتوم على مركبات الكربوف  عمليات تفتيش على تسربات، كاسًتجاع الغازات كتركيب
دبا ذلك تربيد احملطات  ،( كصيانتها كخدمتهافلورةاؽبيدرككلورية )كغري ذلك من مواد االحتباس اغبرارم اؼب

كتكييف اؽبواء كمعدات مضخات اغبرارة، كنظم ضباية احملطات من اغبرائق، كأجهزة إطفاء اغبريق فضالن عن 
اسًتجاع بعض مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية أك غريىا من مركبات االحتباس اغبرارم شخاص الذين يقوموف بألا

 من معدات احملوالت عالية الفولت كاؼبعدات احملتوية على مذيبات كنظم تكييف اؽبواء يف اؼبركبات. فلورةاؼب
ة اؼبتحدة يف اؼبملك ٜٕٓٓلعاـ  فلورةاؼبغازات االحتباس اغبرارم  لوائح، ربدد المملكة المتحدة -ٙٛ

توم على مركبات تربيد الثابت احملالااللتزامات القانونية للشركات كمتطلبات اؼبؤىالت الالزمة للعاملني يف 
يف  فلورةاؼبالغازات  لوائحلورية )كغري ذلك من القطاعات الصناعية اؼبعينة األخرل( اليت تغطيها الكربوف اؽبيدركف

لالرباد األكركيب باإلضافة إىل أهنا  فلورةاؼبالغازات  لوائحة جوىرية مع بصور  لوائحاالرباد األكركيب. كتتماثل ال
 تغطي بعض القضايا اػباصة باؼبملكة اؼبتحدة مثل الدكرات التدريبية اؼبعتمدة.

 حتفاظ بالسجالت واإلبالغالا - 4
دبا يف ذلك متطلبات مسك  ،حتفاظ بالسجالت كاإلبالغ عدة أشكاؿاليبكن أف تتخذ متطلبات ا -ٚٛ

دفاتر تسجيل صيانة اؼبعدات، كاغبصوؿ على تراخيص لبعض األنشطة، كاالحتفاظ بسجالت لبيانات الواردات 
 كالصادرات كاإلنتاج، كفيما يلي ملخص للمعلومات اؼببلغة.

لورية ا يف ذلك مركبات الكربوف اؽبيدركفدب ،اعبداكؿ ني على مستوردم اؼبواد الواردة يفيتع ،أستراليايف  -ٛٛ
 كارداهتم كل ربع سنة. اإلبالغ عن

)اؼبفوضية األكركبية  فلورةاؼببشأف بعض الغازات  لالتحاد األوروبيالسابقة  لوائحكانت ال -ٜٛ
( تتطلب كالن من اإلبالغ كمسك السجالت. ككاف يتعني على أصحاب أجهزة التربيد ٕٙٓٓ/ٕٗٛ رقم

كليوغرامات أك أكثر من الغازات  ٖ لى كتكييف اؽبواء كمضخات اغبرارة كنظم الوقاية من اغبرائق اليت ربتوم ع
فلورة اعبديدة متطلبات الغازات اؼب لوائحاالحتفاظ بسجالت تبني كمية كنوع الغازات. كتتضمن  فلورةاؼب

اؼبركبة، ككمية الغازات  فلورةاؼباالحتفاظ بسجالت لكل قطعة من اؼبعدات اؼبشمولة عن كمية كنوع الغازات 
دبا يف ذلك اسم كعنواف مرفق إعادة التدكير  ،ب كالصيانة أك اػبدمة أك االستصالحاؼبضافة خالؿ الًتكي فلورةاؼب

اؼبسًتجعة، كىوية  فلورةاؼبأك اػبدمة أك االستصالح، كحسب مقتضى اغباؿ رقم الشهادة، ككمية الغازات 
 ،القتضاءالشخص أك الكياف الذم توىل تركيب كخدمة كصيانة إصالح أك إهناء اؼبعدات دبا يف ذلك، كحسب ا

رقم شهادة، كتواريخ كنتائج التفتيش اؼبطلوب، كيف حالة إهناء عمل اؼبعدات، التدابري اليت ازبذت السًتجاع 
 كالتخلص منها. فلورةاؼبالغازات 



UNEP/OzL.Pro.27/11 

21 

أف يبلغ أم شخص ينتج أك يستورد أك يصدر  ٕٙٓٓ/ٕٗٛاؼبفوضية األكركبية رقم  لوائحكما تتطلب  -ٜٓ
، عن الكمية اليت أنتجت أك استوردت أك صدرت، كالتطبيقات فلورةاؼبلغازات سنويان ما يزيد عن طن كاحد من ا

اليت سوؼ تستخدـ فيها كاالنبعاثات اؼبتوقعة كالكميات اؼبعاد تدكيرىا كاستصالحها أك تدمريىا. كما تتطلب 
 ٖ على  ربتوم ة كمعدات الوقاية من اغبرائق اليتمن أصحاب أجهزة التربيد كتكييف اؽبواء كمضخات اغبرار 

االحتفاظ بسجالت تبني كمية كنوع الغازات اؼبستخدمة يف اؼبعدات كتتطلب  فلورةاؼبكيلوغرامات من الغازات 
اعبديدة االحتفاظ بسجالت عن كل قطعة من اؼبعدات اؼبشمولة. كما تتطلب من كل  فلورةاؼبالغازات  لوائح

طن من معادالت ثاين  ٓٓٔم كاحد أك منتج كمستورد كمصدر يقـو بإنتاج أك تصدير أك استرياد طن مًت 
طن من معادالت ثاين أكسيد  ٓٓٓٔكاحد أك  ان مًتي ان أكثر، ككل شخص يدمر طن كأأكسيد الكربوف، 
من الغازات طن من معادالت ثاين أكسيد الكربوف أك أكثر  ٓٓٓٔككل شخص يستخدـ الكربوف أك أكثر 

خالؿ  بالغ عن بيانات معينة عن كل مادة من ىذه اؼبواداؼبشمولة كعوامل كسيطة خالؿ سنة تقويبية سابقة اإل
أيضان إبالغ كل مستورد للمعدات يطرح يف األسواؽ معدات سابقة  لوائحالسنة التقويبية. كتتطلب ال تلك

من   لوائحلورية كمل تطرح يف األسواؽ قبل شحنها. كأخريان تتطلب التول على مركبات الكربوف اؽبيدركفالشحن رب
مركبات الكربوف طن من معادالت ثاين أكسيد الكربوف أك أكثر من  ٓٔ ٓٓٓلغ عن طرح كل شخص يب

لورية يف األسواؽ خالؿ السنة التقويبية السابقة ضماف التحقق من دقة بياناتو اؼببلغة بواسطة مراجع اؽبيدركف
 مستقل.

ظ بالسجالت اؼبتعلقة االحتفا ٕ٘ٔٓنيساف/أبريل  ٔ، يطلب من اؼبستخدمني، اعتباران من اليابافكيف  -ٜٔ
ىل الصيانة كغريىم الرجوع إ عاملني يفاللكي يبكن  يةلور دركفؽبيالكربوف امركبات بصيانة اؼبعدات احملتوية على 

 حسب مقتضى اغباؿ. ،ىذه السجالت
، ضماف هولندايف  STEKكيطلب من اؼبشغلني، كفقان لربنامج اعتماد الشهادات يف اؼبكتب القانوين  -ٕٜ

الصيانة من التعرؼ على اؼبشكالت اؽبيكلية يف  عدات اؼبركبة لتمكني العاملني يفمع اؼب االحتفاظ بسجل
لورية اليت ركبت يف اؼبعدات. كزكف أك مركبات الكربوف اؽبيدركفاؼبعدات، كمعرفة الكمية من اؼبواد اؼبستنفدة لأل

للتوعية بغازات التربيد اليت  ‘‘تربيددبيزانيات غازات ال’’كيطلب من شركات الًتكيب كالصيانة كاػبدمة أف ربتفظ 
 استخدمتها شركاهتم.

كيطرح يف األسواؽ مركبات  أك يصدر يتعني على أم قانوين أك متعهد يستورد الجبل األسود،كيف  -ٖٜ
أف وبتفظ بسجالت أك اإلبالغ سنويان عن  أك غازات االحتباس اغبرارم الفلورية األخرلالكربوف اؽبيدركفلورية 

األسواؽ احمللية  استخداماهتا النهائية، دبا يف ذلك الكميات اؼبستوردة كالكميات اليت طرحت يفىذه الواردات ك 
كاألغراض النهائية منها، كاؼبخزكنات اؼبتوافرة كغري ذلك من التفاصيل ذات الصلة، كالصادرات كالكمية اؼبصدرة 

ك، يتعني على مالكي كمستخدمي التربيد كعالكة على ذل ،ككميات اؼبواد البديلة اؼبسًتجعة اؼبصدرة لالستصالح
كيلوغرامات أك أكثر من مركبات الكربوف  ٖ الثابت كمعدات تكييف اؽبواء كالوقاية من اغبرائق احملتوية على 

يومان من استعماؿ ىذه  ٘ٔاؽبيدركفلورية أك الغازات اؼبفلورة األخرل إخطار ككالة ضباية البيئة كتابة يف غضوف 
 .اؼبنتجات

إعماالن  فلورةاؼبإلبالغ عن الواردات كالصادرات كاإلنتاج من الغازات لمتطلبات  النرويج كىناؾ يف -ٜٗ
 يف االرباد األكركيب. فلورةاؼبالغازات لوائح ل



UNEP/OzL.Pro.27/11 

22 

استنادان إىل اؼببادئ التوجيهية للفريق  يةلور مركبات الكربوف اؽبيدركفتقديرات النبعاثات  هولنداككضعت  -ٜ٘
اؼبناخ بشأف عمليات اغبصر الوطنية لغازات االحتباس اغبرارم، كاليت أبلغت عنها اغبكومي الدكيل اؼبعين بتغري 

كفقان ألحكاـ اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغري اؼبناخ كبركتوكوؿ كيوتو التابع ؽبا. كأجرل الطرؼ عمليات 
كتكييف اؽبواء كالرغاكم،  ذبميع للبيانات للتحقق من تقديرات ىذه االنبعاثات. كبالنسبة لقطاعات التربيد

، ككميات مركبات استخلصت االنبعاثات من البيانات اإلحصائية عن القدرات اؼبركبة كمعدالت التسرب
لورية اليت بيعت لالستخداـ يف ىولندا، كذبمع االنبعاثات من العمليات الصناعية )انبعاثات الكربوف اؽبيدركف

يف التقرير البيئي ؽبولندا، كىناؾ  سنويان عنها بلغ يك  ة كإعادة التعبئة(اؼبنتجات الثانوية كاالنبعاثات من اؼبناكل
مركبات كصادرات استخدامات ؿبدكدة ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كمذيبات. كذبمع البيانات عن كاردات 

مل نفخ، كمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اليت تستخدـ كمربدات كمذيبات كعوافلورية  لوريةالكربوف اؽبيدركك
. كيستخدـ هنج متعدد السنوات للتحقق من تقديرات االنبعاثات يف قطاع التربيد كيقدـ عنها تقرير سنوم

كتكييف اؽبواء يشمل صبع عينات سبثيلية من البيانات اؼبتعلقة بالقدرات اؼبركبة كالتسربات اؼبسجلة يف 
السياسات استنادان إىل تأثريات السجالت. كتستخدـ نتائج ىذه الدراسات لًتتيب أكلويات تدخالت 

االنبعاثات على أساس قطاعي مع مراعاة مقررات مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اؼبركبة كاليت ما زاؿ يتعني 
 ربويلها، كاالذباىات يف اختيار البدائل.

ك أكثر كيلوغرامات أ ٖ جرت بلورة السجالت اػباصة باؼبعدات احملتوية على  جمهورية مولدوفاكيف  -ٜٙ
 (.ٚٙمن غازات التربيد لتطبيقها )انظر أيضان الفقرة 

 ٖ اإلبالغ اإللزامي عن تشغيل كإهناء تشغيل النظم الثابتة احملتوية على أكثر من  سويسراطلب كت -ٜٚ
. كما القائمة على مواد تتميز بالثبات يف الغالؼ اعبومالتربيد  موادكيلوغرامات من اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف أك 

اؼبواد اليت تتميز بالثبات يف لب االحتفاظ بالسجالت اػباصة بتلك النظم كاإلبالغ اإللزامي عن كميات تتط
 اؼبستوردة.الغالؼ اعبوم 

  لوائح، تتطلب كل من اؼبتطلبات االربادية بشأف تكييف ىواء اؼبركبات، ك الواليات المتحدةكيف  -ٜٛ
اتية اغبركة اإلبالغ، كمسك السجالت لضماف أف تنفذ كاليفورنيا بشأف العبوات الصغرية لغازات التربيد الذ

 .لوائحالكيانات صبيع جوانب ال
يع كيتعني، دبقتضى برنامج اإلبالغ عن غازات االحتباس اغبرارم يف الواليات اؼبتحدة، أف يبلغ صب -ٜٜ

تعلقة نشطتهم اؼبحد أقصى معني من االنبعاثات، عن ألورية اليت تصل إىل موردم مركبات الكربوف اؽبيدركف
بالتوريد باستخداـ أداة إلكًتكنية. كالغرض من ىذا الربنامج ىو سبكني ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة من 

لورية كغريىا من غازات االحتباس اغبرارم، كاؼبساعدة يف توفري م دبصادر مركبات الكربوف اؽبيدركفربسني الفه
ارات التنظيمية. كتتوافر البيانات اجملمعة النبعاثات ىذه اؼبركبات االستنارة للسياسات كقطاعات األعماؿ كالقر 

مرفقان عن ما ؾبموعو سبعة ماليني طن مًتم من معادالت ثاين  ٗ٘، أبلغ ٕٔٔٓأيضان للجمهور العاـ. ففي 
 .يةلور بوف من انبعاثات الكربوف اؽبيدركفأكسيد الكر 

كييف ىواء اؼبركبات اإلبالغ عن معلومات كتطلب الواليات اؼبتحدة من صبيع جهات خدمة أجهزة ت -ٓٓٔ
كاالحتفاظ بسجالت  اكإعادة تدكيرى يةلور مركبات الكربوف اؽبيدركفتبني أهنا قد كافقت على معدات اسًتجاع 

اؼبسًتجعة.  يةلور مركبات الكربوف اؽبيدركفيف اؼبوقع باسم كعنواف جهات االستصالح اليت أرسلت إليها 
كتستخدـ ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة اؼبعلومات اؼببلغة لضماف أف يكوف الفنيوف اؼبعتمدكف بصورة 
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لورية اؼبستخدمة يف بات، كأف مركبات الكربوف اؽبيدركفسليمة ىم الذين يقوموف دبناكلة نظم تكييف اؽبواء يف اؼبرك
 دة التدكير.ء اؼبركبات زبضع إلعاأجهزة تكييف ىوا

لورية اؼبستخدمة يف أجهزة تكييف ىواء دة تدكير مركبات الكربوف اؽبيدركفكتطلب كالية كاليفورنيا إعا -ٔٓٔ
اؼبركبات. كلتيسري عمليات رصد السياسات، يتعني على جهات التصنيع كاؼبوزعني كذبار التجزئة كالقائمني 

كجزء من برامج اإليداع فضالن عن كمية غازات التربيد   بإعادة التدكير إبالغ بيانات البيع كعدد العبوات اؼبعادة
اؼبعاد تدكيرىا سنويان. كعالكة على ذلك، يتعني على كل جهة تصنيع تقدًن طلب جمللس موارد اؽبواء يف  
كاليفورنيا العتماد اؼبنتجات اؼبعدة للبيع. كقد بدأ الربنامج دبعدؿ إعادة تدكير مستهدؼ يف كافة عبوات غازات 

 .ٕٕٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ ة يف يف اؼبائ ٜ٘يف اؼبائة مع زيادهتا إىل  ٜٓالصغرية الذاتية اغبركة يبلغ  التربيد
لألمانة مباشرة األطراؼ اؼبتعلقة هبا، قدمت  بلغتهاعلومات اؼبشار إليها أعاله اليت أكعالكة على اؼب -ٕٓٔ

اية البيئة يف الواليات اؼبتحدة فيما يتعلق ببليز، أجرهتا ككالة ضب الصلة هبذا القسم يف الدراسة اليتاؼبعلومات ذات 
 كمصر، كنيوزيلندا كاليمن على النحو اؼبوجز فيما يلي.

. كمنذ تشرين يةلور مركبات الكربوف اؽبيدركفاإلبالغ عن الواردات كالصادرات من  بليزتطلب ك  -ٖٓٔ
ا يف ذلك مركبات دب ،للرقابةبرصد الواردات من اؼبواد كاؼبنتجات اػباضعة  مصر، تقـو ٕٓٓٓاألكؿ/أكتوبر 

لورية. كيتعني على سلطات اعبمارؾ اغبصوؿ على رسالة من ىيئة شؤكف البيئة اؼبصرية قبل الكربوف اؽبيدركف
لورية، كغازات التربيد األخرل من ا يف ذلك مركبات الكربوف اؽبيدركفدب ،التخليص على شحنات مستوردة

لورية ئة، تسجل مركبات الكربوف اؽبيدركفالرسالة من ىيئة شؤكف البي اعبمارؾ. كعندما يتقدـ اؼبستورد لطلب ىذه
اؼبستوردة يف قاعدة بيانات. كعلى ذلك، هبرم رصد كتسجيل الواردات كالصادات من ىذه اؼبركبات اؼبستوردة. 

يات للمؤسسة العامة للرقابة على الصادرات كالواردات إجراء عمل ٕٔٔٓكيرخص بدءان من كانوف الثاين/يناير 
 التفتيش كالتحليل بالنسبة للواردات من اؼبواد اػباضعة للرقابة نيابة عن ىيئة شؤكف البيئة.

لورية استرياد مركبات الكربوف اؽبيدركف يتعني على األشخاص الذم يقوموف بتصنيع أك نيوزيلندا،كيف  -ٗٓٔ
لورية ات الكربوف اؽبيدركفم كمصنعي مركبالسائلة إبالغ اغبكومة. كعالكة على ذلك، يتعني على صبيع مستورد

اؼبشاركة يف نظاـ االذبار باالنبعاثات يف نيوزيلندا، كيبكن أف  ٖٕٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ العاملة اعتباران من 
 يشارؾ فيو اؼبصدركف كالقائموف بعمليات تدمري ىذه اؼبركبات بصورة طوعية.

مركبات غ عن الواردات السنوية من من اؼبستوردين اإلبال اليمناألكزكف يف لوائح تنظيم كتتطلب  -٘ٓٔ
 .يةلور الكربوف اؽبيدركف

 التوسيم - 5
لورية عنصران توية على مركبات الكربوف اؽبيدركفيعترب كضع بطاقات التوسيم على اؼبنتجات كاؼبعدات احمل -ٙٓٔ

لي ملخص ىامان يف التوعية بنوع ككميات اؼبواد اليت ربتويها على كبو دقيق لضماف اؼبناكلة السليمة. كفيما ي
 للمعلومات اؼبقدمة من األطراؼ بشأف ىذه اؼبسألة.

( بشأف بعض أنواع ٕٙٓٓ/ٕٗٛالسابقة ))اؼبفوضية األكركبية( رقم  االتحاد األوروبيلوائح تتطلب  -ٚٓٔ
 فلورةاؼبأف يتم توسيم بعض أنواع اؼبنتجات كاؼبعدات احملتوية على الغازات  فلورةاؼبغازات االحتباس اغبرارم 

ة كمقصودة مع بياف نوع ككمية الغازات اليت ربتويها. كيغطي ىذا اؼبطلب منتجات كمعدات التربيد بصورة كاضح
كتكييف اؽبواء )غري تلك اؼبركبة يف اؼبركبات( كمضخات اغبرارة، كنظم الوقاية من اغبرائق، كمعدات التحويل، 
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االحًتار العاؼبي فضالن اث إحدكالعبوات. كيبكن أف تتضمن عملية التوسيم معلومات بيئية مثل قدرات 
)االرباد األكركيب( )اعبديدة  لوائحالصور التوضيحية اؼبطبقة على اؼبعدات كاؼبنتجات. كتتضمن ال عن
( التوسيم اؼبماثل الواسع النطاؽ، كمتطلبات اؼبعلومات عن اؼبنتجات كاؼبعدات. كما ٕٗٔٓ/ٚٔ٘ رقم

، فلورةاؼبكمية الغازات  لب أف تتضمن بطاقات التوسيممط ٕٚٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔستتضمن اعتباران من 
يت ال فلورةاؼبؿبسوبة بالوزف كدبعادالهتا من ثاين أكسيد الكربوف اؼبتضمنة يف اؼبنتجات كاؼبعدات أك كمية الغازات 

 الغازات.تلك ؼبعدات كقدرات االحًتار العاؼبي لصممت ؽبا ا
االسطوانات احملتوية على مركبات الكربوف كسم اؼبنتجات دبا يف ذلك  الجبل األسودكتطلب  -ٛٓٔ

اؽبيدركفلورية كغري ذلك من الغازات اؼبفلورة. كيتعني أف تشمل بطاقات الوسم التكوين الكيميائي للمادة 
اؼبتضمنة يف اؼبنتج، ككمية ؿبسوبة بالكيلوغرامات، كمذكرة تشري إىل أف اؼبنتج وبتوم على غازات مفلورة ينظمها 

 برتوكوؿ كيوتو.
االرباد  لوائحمن خالؿ تنفيذ  يةلور مركبات الكربوف اؽبيدركفتوسيم منتجات كمعدات  النرويجتطلب ك  -ٜٓٔ

 .فلورةاؼباألكركيب بشأف الغازات 
كجود كسم كاضح كدائم على منتجات كمعدات التربيد كتكييف اؽبواء  سويسراكتطلب اللوائح يف  -ٓٔٔ

م مكافحة اغبرائق كأطقم اؼبفاتيح احملتوية على الغازات ية كنظر اؼبعدة للمركبات(، كاؼبضخات اغبرا)خبالؼ تلك 
 الفلورية اػباضعة للرقابة دبوجب بركتوكوؿ كيوتو، مع بياف نوع الغازات اليت ربتوم عليها ىذه اؼبعدات ككمياهتا.

توية على مركبات الكربوف أنو يتعني يف كاليفورنيا توسيم العبوات الصغرية احمل الواليات المتحدةكتبلغ  -ٔٔٔ
موف النهائيوف أف من لورية اؼبستعملة كغازات تربيد ألجهزة تكييف اؽبواء يف اؼبركبات لكي يعرؼ اؼبستخداؽبيدركف

مركب تدمري أك التخلص من ؿبتويات العبوة. كيتوقع أف يشجع ىذا اؼبطلب على االبتعاد عن  غري القانوين
 ضع ؼبثل ىذه اؼبتطلبات اؼبتشددة.أ إىل خيارات أكثر استدامة ال زبٖٗٔ- مالكربوف اؽبيدركفلور 

كعالكة على اؼبعلومات اؼبوجزة أعاله، اليت أبلغتها األطراؼ لألمانة مباشرة بشأف ما يتعلق هبا، قدمت  -ٕٔٔ
أجرهتا ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة فيما يتعلق ببليز  الصلة هبذا القسم يف الدراسة اليتاؼبعلومات ذات 

 لوارد ملخص ؽبا فيما يلي.كاليمن على النحو ا
بالنسبة ؼبستوردم  الوسممتطلبات  اليمناألكزكف يف لوائح . كتشمل للوسممتطلبات  بليزلدل ك  -ٖٔٔ

 .يةلور يدركفالكربوف اؽبمركبات 
 الحوافز االقتصادية - ثالثاً 

، كاغبوافز اإلهبابي -ٗٔٔ ة مثل إعادة يشري تعبري اغبوافز االقتصادية إىل اغبوافز السلبية مثل الضرائب كالرسـو
السداد كاإلعانات كغري ذلك من اآلليات اؼبالية مثل نظاـ االذبار باالنبعاثات، كقركض االمتثاؿ. كاؽبدؼ من 

لورية كاؼبواد األخرل اليت ترتفع فيها ختيار مركبات الكربوف اؽبيدركفة ىو عدـ التشجيع على ااغبوافز االقتصادي
بعض األحياف تتعادؿ اغبوافز السلبية مع تلك اإلهبابية فبا قد يزيد من  االحًتار العاؼبي. كيفإحداث القدرة على 

. كتتضمن األقساـ التالية ـبتلف اغبوافز يةلور مركبات الكربوف اؽبيدركفاإلسهاـ يف عدـ التشجيع على استخداـ 
 اليت أبلغتها األطراؼ.
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 الحوافز االقتصادية السلبية - ألف
سبانيا عن أهنا تستخدـ الضرائب كالرسـو على النحو دا، كسلوفينيا كإكالنركيج، كبولن ،الدانمرؾأبلغت  -٘ٔٔ
 التايل.
حظران  ٕٕٓٓضريبة على غازات االحتباس اغبرارم كفرضت يف  ٕٔٓٓطبقت يف عاـ  ،الدانمرؾيف  -ٙٔٔ

مبركية )ما يقرب من اكركنة د  ٓٓٔعلى بعض االستخدامات. ككاف اؼببدأ الرئيسي يتمثل يف فرض ضريبة دببلغ 
س فلوريد ية كسادورك( على كل طن من معادالت ثاين أكسيد الكربوف من مركبات الكربوف اؽبيدركفلور ي ٖٔ

 ٕٓمبركية )ما يقرب من اكركنة د  ٓ٘ٔإىل  ٕٔٔٓالكربيت اؼبستوردة. كزادت الضريبة يف كانوف الثاين/يناير 
مبركية )ما يقرب اكركنة د  ٜ٘ٔضريبة يورك(. كلدل التحويل من معادالت ثاين أكسيد الكربوف إىل الوزف، تبلغ ال

الكربوف مركب كترية يف االستخداـ كىو  فلورةاؼبيورك( لكل كيلوغراـ من أكثر غازات التربيد  ٕٙمن 
أ. كينفذ النظاـ من خالؿ فرض ضريبة على صبيع الغازات السائلة كاؼبنتجات اؼبستوردة. ٖٗٔ-م اؽبيدركفلور 

مبركية. كتشري امبركية اليت ىي فرع من كزارة الضرائب الداالضرائب الدكتدير ىذه الضريبة إدارة اعبمارؾ ك 
دبا يف ذلك ما يتعلق  ،اؼبعلومات من األسواؽ إىل أهنا قد عمقت من الوعي لدل أصحاب كمشغلي اؼبعدات

اد بالبدائل مثل اؽبيدرككربونات، كثاين أكسيد الكربوف، كاألمونيا، كأسفرت عن ربسني استخداـ الغازات اؼبع
استخدامها. كجرل حل اؼبتاعب األكلية من خالؿ التعاكف بني الصناعة كاغبكومة. كقد أسفرت ىذه الضريبة 

، ككصل استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية السائلة إىل ما  فلورةاؼبعن البفاض االستهالؾ من الغازات 
. ٜٕٓٓطن يف  ٖٓٙكبو إىل  ٕٕٓٓك ٕٔٓٓطن سنويان يف  ٓٓٚيقرب من النصف حيث البفض من 

بالنظر إىل أف معظم استهالؾ اؼبواد السائلة  فلورةاؼبكىناؾ تأخري يف تأثريات النظاـ على انبعاثات الغازات 
يستخدـ يف ملء نظم التربيد مع بعض معدالت التسرب السنوية. غري أف االنبعاثات من ىذه الغازات 

 ٛٗٛ ٓٓٓالت ثاين أكسيد الكربوف إىل طن من معاد ٜ٘ٛ ٓٓٓمن  ٜٕٓٓإىل  ٕٛٓٓالبفضت من 
 طن.
يورك عن كل طلب السترياد أك  ٘رظبان إداريان بقيمة  الجبل األسودكيتضمن قانوف الضرائب اإلدارية يف  -ٚٔٔ

 تصدير مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.
بريكفلورية ؽبيدركفلورية كمركبات الكربوف الضريبة على إنتاج كاسترياد مركبات الكربوف ا النرويجكتفرض  -ٛٔٔ

كركنة نركهبية   ٜٕٕاالحًتار العاؼبي. كتبلغ قيمة الضريبة إحداث ساس الغاز كقدرتو على أؿبسوبة على 
كبلغت انبعاثات مركبات الكربوف يورك( للطن من معادالت ثاين أكسيد الكربوف  ٜٕيقرب من  )ما

يف  ٛ,ٔفبا يبثل كبو  ٕٔٔٓيف وف طن مًتم من معادالت ثاين أكسيد الكرب ٜ٘,ٓاؽبيدركفلورية يف النركيج 
تذكر إال أهنا زادت  ٜٜٓٔاؼبائة من ؾبموع االنبعاثات من غازات االحتباس اغبرارم. كمل تكن االنبعاثات يف 

لورية يف شكل بدائل ما أدخلت مركبات الكربوف اؽبيدركفبدرجة كبرية يف منتصف تسعينات القرف اؼباضي عند
مركبات هم التربيد كتكييف اؽبواء إىل حد كبري يف أكرب جزء من انبعاثات للمواد اؼبستنفدة لألكزكف. كيس

ة للنمو بعد تطبيق الضريبة على مركبات الكربوف اؽبيدركفلوري . كتباطأ االذباه الدليلييةيدركفلور الكربوف اؽب
الكربوف مركب أ، ك ٖٗٔ -م الكربوف اؽبيدركفلور مركب . كيعترب ٖٕٓٓيف كمركبات الكربوف البريكفلورية 

، ٖٕٓٓأ أىم الغازات. كبعد تطبيق الضريبة يف ٖٗٔ-م الكربوف اؽبيدركفلور مركب ، ك ٕ٘ٔ-م اؽبيدركفلور 
إىل النصف بريكفلورية البفض معدؿ الزيادة يف الواردات من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كمركبات الكربوف ال

ؼبي عن زيادة العقوبات على أقول الغازات فبا زاد قدرات االحًتار العاإحداث كأسفرت الضرائب اؼبعتمدة على 
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االحًتار العاؼبي. كزادت الضريبة إىل إحداث من التشجيع على تطبيق البدائل اليت تنخفض فيها القدرة على 
 .ٕٗٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ كركنة نركهبية ابتداء من   ٖٓٓ
سواء من خالؿ  فلورةاؼبإلدارة الغازات صندكؽ  تقـو اغبكومة بتحصيل الرسـو كإيداعها يف بولنداكيف  -ٜٔٔ

كتفرض الرسـو على  فلورةاؼببيانات اإلبالغ، كغري ذلك من مشركعات خفض انبعاثات الغازات لوائح صيانة 
، كمركبات الكربوف اؽبيدرككلوركفلورية كمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دبا يصل إىل فلورية كلوريةلمركبات الكربوف ا

عن أهنا قد  سلوفينيايورك للكيلوغراـ على التوايل. كأبلغت  ٚيورك للكيلوغراـ ك ٕٔراـ، كيورك للكيلوغ ٗٗ
بشأف الضرائب البيئية  ٖ٘ٛٔدبوجب القرار اعبمهورم رقم  ٖٕٔٓيف عاـ  فلورةاؼبطبقت ضريبة على الغازات 

 .(ٕٚ)على تلوث اؽبواء نتيجة النبعاثات ثاين أكسيد الكربوف
تشرين األكؿ/أكتوبر  ٜٕالصادر يف  ٖٕٔٓ/ٙٔبة )القانوف يالوزراء على ضر  كافق ؾبلس إسبانياكيف  -ٕٓٔ

ربدد بعض التدابري بشأف فرض الضرائب البيئية كازباذ تدابري ضرائبية كمالية أخرل( على استهالؾ  ٖٕٔٓ
دبا يف ذلك مركبات الكربوف  ،ٓ٘ٔاالحًتار العاؼبي عن إحداث الغازات اليت تزيد فيها القدرة على 

أك خالئطها  فلورةاؼباالحًتار العاؼبي للغازات إحداث يدركفلورية. كربسب الضريبة باالستناد إىل القدرة على اؽب
 ٓٓٔ، حبد أقصى قدره فلورةاؼباالحًتار العاؼبي لكل غاز من الغازات إحداث على قدرة  ٕٓٓ,ٓبتطبيق عامل 

ث سنوات، مع استحقاؽ اعبزء الثالث من اؼببلغ قسم الضريبة على مراحل على امتداد ثالتُ ك يورك للكيلوغراـ. 
يف  فلورةاؼبكما بعده. كتعفى الغازات  ٕٙٔٓ، كالضريبة بكاملها يف ٕ٘ٔٓ، كثلثني يف ٕٗٔٓاحملسوب يف 

كيلوغرامات من مركبات الكربوف   ٖالنظم احملكمة اإلغالؽ كاؼبعدات سابقة الشحن بكمية تصل إىل 
 سوؼ تطبق الضريبة على أكؿ شحن بغازات التربيد يف اؼبعدات اعبديدة.اؽبيدركفلورية من ىذه الضريبة. ك 

كعالكة على اؼبعلومات اؼبوجزة أعاله، اليت أبلغتها األطراؼ لألمانة مباشرة فيما يتعلق هبا، يرد فيما يلي  -ٕٔٔ
ؼبتحدة فيما موجز للمعلومات ذات الصلة هبذا القسم يف الدراسة اليت أجرهتا ككالة ضباية البيئة يف الواليات ا

يتعلق ببوركينا فاسو، كالصني، كفرنسا، كنيوزيلندا، كصبهورية مقدكنيا اليوغوسالفية السابقة على النحو اؼبوجز فيما 
 يلي.
تفرض ضريبة على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبستوردة كفقان للسياؽ الذم يتم  فاسو بوركينايف  -ٕٕٔ

لضرائب يف حالة كجود اتفاقات متعددة األطراؼ أك ثنائية بني بوركينا االسترياد يف إطاره. كيبكن اإلعفاء من ا
 يف اؼبائة من ؾبموع قيمة السلع اؼبستوردة. ٖٓك ٕٚ نيفاسو كبلداف أخرل. كيًتاكح مبلغ الضريبة الكاملة ب

يف اؼبائة على مشركعات آلية التنمية  ٘ٙمقًتحان بفرض ضريبة بنسبة  الصين، قدمت ٕ٘ٓٓكيف عاـ  -ٖٕٔ
. كتشمل االستخدامات اؼبقًتحة للعائدات من ىذه اؼبشركعات ٖٕ-م الكربوف اؽبيدركفلور مركب يفة من النظ

اليت ربددىا اغبكومة، سبويل إدارة آلية التنمية النظيفة، كأنشطة اؼبوافقة، كأنشطة بناء القدرات اؼبتعلقة بتغري اؼبناخ 
 كغري ذلك من أنشطة التنمية اؼبستدامة.

االحًتار إحداث تطبيق ضريبة على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة على  يف فرنساكتنظر  -ٕٗٔ
يورك للطن اؼبًتم  ٓٙيورك ك ٘,ٕ. كذبرم دراسة أربعة خيارات ـبتلفة لضرائب تًتاكح بني ٓ٘ٔالعاؼبي تزيد عن 

قدر كزارة البيئة أف االحًتار العاؼبي. كتإحداث الواحد من معادالت ثاين أكسيد الكربوف حبسب القدرة على 

                                                           
 .ٖٕٔٓأيار/مايو  ٖٔيف  ٖٕٔٓ/ٚٗ( اعبريدة الرظبية غبكومة صبهورية سلوفينيا رقم ٕٚ)
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الضريبة الفرنسية على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يبكن أف تؤدم إىل خفض ىذه اؼبركبات بنسبة تصل إىل 
 .ٖٕٓٓـ يف اؼبائة حبلوؿ عا ٓٛك ٕٕٓٓيف اؼبائة حبلوؿ عاـ  ٓ٘

يف البريفلورية  ؽبيدركفلورية كمركبات الكربوفمركبات الكربوف ا ممستوردأُبِلغ عن أف ، نيوزيلنداكيف  -ٕ٘ٔ
سعران للكربوف من خالؿ ضريبة. كسوؼ تطبق الضريبة  ٖٕٔٓسبوز/يوليو  ٔاعتباران من يدفعوف بات كَ السلع كاؼبْر 

على اؼبركبات عندما تسجل اؼبركبة أكؿ مرة لالستخداـ يف الطرؽ يف نيوزيلندا )عندما ربصل السيارة على ألواح 
وزيلندا. كسوؼ تطبق الضريبة على السلع األخرل اليت ربتوم على الًتخيص(، كستديرىا ككالة النقل يف ني

عند االسترياد، كتديرىا دائرة اعبمارؾ يف نيوزيلندا. ؽبيدركفلورية كمركبات الكربوف البريكفلورية مركبات الكربوف ا
فضالن عن نظاـ اإلعفاءات من الضريبة  ٕٓٔٓكوبدد القرار اإلدارم بشأف تغري اؼبناخ )اإلعفاءات العامة( لعاـ 

 245fa-م الكربوف اؽبيدركفلور مركب إللغاء اإلعفاءات بشأف لوائح االذبار باالنبعاثات كهبرم تعديل ىذه ال
 .365mfc-م الكربوف اؽبيدركفلور مركب ك 

رظبان على استرياد اؼبربّدات )الثالجات( كاجملّمدات  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً كتفرض  -ٕٙٔ
 واء اؼبستعملة، كتقدر قيمة الرسم حسب حجم اؼبعدات كسعتها.كأجهزة تكييف اؽب

 المبالغ المستردة والحوافز اإليجابية األخرى -باء 
سبانيا، ككاليفورنيا إتعرض بلجيكا، ككندا، كالدامبرؾ، كاالرباد األكركيب، كالياباف، كموزامبيق، كالنركيج، ك  -ٕٚٔ

 ة األخرل.نوعان من االسًتداد أك الدعم أك اغبوافز اإلهبابي
ما يسمى بقسط التأمني اإليكولوجي، كىو شكل من  بلجيكا منطقة الفالندرز يفكاستحدثت  -ٕٛٔ

أشكاؿ الدعم الذم يُقدـ للشركات اليت زبتار بدائل مالئمة نسبيان للبيئة كموفرة للطاقة. كتُعد االستعاضة عن 
قائمة كاعبديدة على حد سواء من العناصر مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دبواد تربيد طبيعية بالنسبة للنظم ال

اؼبؤىلة للحصوؿ على ىذه العالكة. كربسب العالكة كنسبة مئوية من التكلفة اإلضافية للبديل اػبايل من الكربوف 
 اؽبيدركفلورم.

من سيارات الركوب  االحتباس اغبرارم ، ُتصمم الالئحة اػباصة بانبعاثات غازاتكنداكيف  -ٜٕٔ
)أ( أعاله، حبيث توفر شكالن من أشكاؿ  ٕ - باء – اليت يرد كصفها يف الفرع الثاينكالشاحنات اػبفيفة، ك 

اغبوافز. فهذه الالئحة تكافئ الشركات اليت تستخدـ تكنولوجيات خاصة بتكييف اؽبواء زُبفض نسبة التسرب 
اء من انبعاث عن طريق السماح ؽبا خبصم العالكة عن زبفيض تسرب مواد التربيد اػباصة بأجهزة تكييف اؽبو 

العادـ اؼبتعلق بالكربوف. كىذا يشجع على استخداـ مواد تربيد ذات قدرة أقل على إحداث االحًتار العاؼبي 
أ. كنتيجة لذلك، يستخدـ ٖٗٔ- مقارنة دبادة التربيد اؼبستخدمة حاليان، كىي مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية

ذات قدرة منخفضة  كىي مادة ،yfٖٕٗٔ- اؽبيدركفلورم الكربوفمركب اؼبنتجوف اؼبوجودكف يف كندا بالفعل 
 على إحداث االحًتار العاؼبي، يف موديالت السيارات اعبديدة.

نظاـ اسًتداد يتوافق مع نظامها الضرييب، كتشري اؼبعلومات الواردة من السوؽ  الدانمرؾكيوجد لدل  -ٖٓٔ
اؼبعدات كمشغليها. كتدعم الدامبرؾ أيضان داد الضريبة أدل إىل مزيد من الوعي لدل مالكي ًت إىل أف نظاـ اس

استخداـ البدائل. فعندما اُعتمدت الئحتها، قررت دعم مشاريع البحث كالتطوير للتشجيع على سرعة تطوير 
ماليان لعدد من اؼبشاريع يف ؾباؿ  تكنولوجيات بديلة. ككضعت ككالة ضباية البيئة الدامبركية ـبططان، كقدمت دعمان 

 مليوف كركنة دامبركية. ٕٓحو ر بنالتربيد يُقد
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، تقًتح الالئحة اػباصة بالتصميم اإليكولوجي ألجهزة تكييف اؽبواء )رقم االتحاد األوروبيكيف  -ٖٔٔ
( عالكة ػبفض استهالؾ الطاقة اؼبطلوبة من أجل توجيو السوؽ كبو استخداـ مواد تربيد ذات ٕٕٔٓ/ٕٙٓ

ىو أف تكوف دبثابة حافز لتصميم أجهزة تستخدـ مواد تربيد آثار أقل ضرران على البيئة. كالغرض من ىذه العالكة 
ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي. كيسمح األمر التوجيهي الذم أصدره االرباد األكركيب 

( للحائزين النهائيني لنفايات EU/2012/19لكًتكنية )األمر التوجيهي رقم إلكاػباص بنفايات اؼبعدات الكهربائية كا
ايات إىل لكًتكنية احملتوية على مواد مستنفدة لألكزكف كغازات مفلورة بإعادة مثل ىذه النفإلعدات الكهربائية كااؼب

 مرافق التجميع باجملاف.

 تقدـ تعويضات مالية كحوافز إهبابية. ألمانياككفقان للجنة االرباد األكركيب فإف  -ٕٖٔ
لتغطية جانب من التكاليف عندما تشًتم  ، تقدـ كزارة البيئة دعمان للشركات اػباصةاليابافكيف  -ٖٖٔ

معدات تربيد ذبارية كصناعية تُعد عالية االستخداـ للطاقة، كتعتمد على مواد التربيد الطبيعية. كيُقدر الدعم 
بنصف تكلفة إيداع اؼبعدات يف ـبازف التربيد، كثُلث تكلفة اإليداع يف صاالت العرض، كثُلث الفرؽ يف 

 م بالنسبة عبميع اؼبنشآت األخرل.ات اليت تستخدـ الكربوف الفلور التكاليف مقارنة باؼبعد
اػباصة للمواد اؼبستنفدة لألكزكف إعفاءات ضريبية ؼبستوردم بدائل مركبات  موزامبيقكتقدـ الئحة  -ٖٗٔ

يف  فلورية، كبذلك تشجع على استرياد بدائل من قبيل اؽبيدرككربوف كاألمونيا الستخدامها الكربوف اؽبيدرككلورية
 طاع التربيد كتكييف اؽبواء.ق

)انظر الفقرة  ٖٕٓٓـبططها الضرييب اػباص دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية لعاـ  النرويجكاستكملت  -ٖ٘ٔ
وُبدد اسًتدادان فباثالن يف حالة اإلتالؼ. كيُعد اؼبخطط الضرييب  ٕٗٓٓأعاله( دبخطط اسًتداد يف عاـ  ٜٛ

على انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كقد أدل ىذا الربط إىل كـبطط االسًتداد معان دبثابة ضريبة بديلة 
صيانة أفضل كإجراءات ؿبسنة أثناء استعادة مادة التربيد من اؼبعدات القديبة. كما أنو يقدـ حافزان قويان الختيار 

توسع يف استخداـ مركبات كربوف ىيدركفلورية ذات قدرة أقل على إحداث االحًتار العاؼبي، كقد أدل ىذا إىل ال
 مواد التربيد الطبيعية، كعمليات بديلة مثل النظم غري اؼبباشرة يف اؼبنشآت اعبديدة.

اعبديدة اػباصة بالغازات اؼبفلورة على اسًتداد الضريبة أك زبفيض ضرييب من  سبانياإكتنص ضريبة  -ٖٙٔ
غازات اؼبفلورة إىل مرافق معتمدة اؼببالغ اؼبستحقة يف فًتات الحقة بالنسبة لدافعي الضرائب الذين يعيدكف ال

 ا، أك إعادة تدكيرىا أك إصالحها.إلتالفه
بأف كاليفورنيا تستخدـ نظاـ إيداع غباكيات مركبات  الواليات المتحدةكعلى نطاؽ أصغر، تفيد  -ٖٚٔ

، كافق ٜٕٓٓالكربوف اؽبيدركفلورية اؼبستخدمة يف أجهزة تكييف اؽبواء باؼبركبات اآللية. كيف كانوف الثاين/يناير 
ؾبلس كاليفورنيا ؼبوارد اؽبواء على الئحة لتخفيض االنبعاثات اؼبرتبطة باستخداـ اغباكيات الصغرية، أم تلك اليت 

أ. كُكضع برنامج إلعادة تدكير اغباكيات ٖٗٔ-الكربوف اؽبيدركفلورم مركب ربتفظ بأقل من رطلني من 
أ عند الشراء. كيرد ؾبلس ٖٗٔ-بوف اؽبيدركفورماؼبستخدمة، يقضي بإيداع عشرة دكالرات عن كل حاكية للكر 

 بعد الشراء.يومان  ٜٓكاليفورنيا ؼبوارد اؽبواء ىذه الوديعة عند إعادة اغباكية يف غضوف 
كباإلضافة إىل اؼبعلومات اؼبوجزة أعاله، كاليت قدمتها األطراؼ مباشرة إىل األمانة، تضمنت الدراسة  -ٖٛٔ

، كخاصة عن جهود ىذا الطرؼ لتقدًن دعم تقين كولومبياريكية معلومات عن اليت أعدهتا ككالة ضباية البيئة األم
على شكل مشاكرات، كمنشورة بشأف عمليات اإلحالؿ التكنولوجي، كتقييم البدائل اليت تفتقر إىل إمكانية 

ض، استنفاد األكزكف، كربديد أكلويات ػبيارات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي. كؽبذا الغر 



UNEP/OzL.Pro.27/11 

29 

هبرم تصميم خطوط ائتماف خاصة كمزايا ضريبية لتشجيع بدائل مالئمة بيئيان للمواد اؼبستنفدة لألكزكف، كتشجع 
 على استهالؾ الطاقة بكفاءة.

 نظم االتجار باالنبعاثات وائتمانات االمتثاؿ -جيم 
أجل زبفيض  أك ـبططات االذبار باالنبعاثات من ‘‘كتداكؿ االنبعاثات ربديد’’ُيستخدـ ما يسمي  -ٜٖٔ

بلدان ـبططات  ٖٓ. كاستنادان إىل ككالة ضباية البيئة األمريكية، استهل قرابة االحتباس اغبرارم انبعاثات غازات
كطنية لالذبار باالنبعاثات، بينما يقـو عدد آخر من البلداف بتجربة ىذه اؼبخططات سبهيدان للعمل هبا يف 

 قف لالنبعاثات ىبضع ؼبراقبة اغبكومة بالنسبة لكمية غازاتالسنوات القادمة. كتشمل اؼبخططات عادة كضع س
أك اؼبلوثات األخرل اليت قد تنبعث خالؿ فًتة ؿبددة. كتتلقى الشركات اؼبلوثة ـبصصات على  االحتباس اغبرارم

شكل ُرخص انبعاثات قابلة للتداكؿ، يبكن ربويلها أك تداكؽبا مع شركات أخرل. كهبوز للشركات اليت زبفض 
اثاهتا إىل ما دكف الكميات اؼبخصصة ؽبا أف تبيع فوائض أرصدهتا إىل شركات أخرل. كىذا النموذج اػباص انبع

بالتوزيع األكيل للعالكات، كبعض عناصر التصميم األخرل )مثل فًتات االمتثاؿ، كالتحقق، كالتعويضات، 
ذلك، ـبطط االرباد األكركيب كعالكات الصرؼ كاالقًتاض( قد ىبتلف من نظاـ إىل آخر. كمن األمثلة على 

، كالذم أُنشئ دبوجب األمر التوجيهي رقم (ٕٛ)اؼبعركؼ جيدان، كاػباص بتداكؿ ـبصصات االنبعاثات
2003/87/EC

 دكلة، ٕٛيب البالغ عددىا ، كالذم يشمل صبيع الدكؿ األعضاء يف االرباد األكرك ٕ٘ٓٓلعاـ  (ٜٕ)
النظاـ يف الوثيقة  كالنركيج(. كيرد كصف ىذامن غري األعضاء )أيسلندا، كػبتنشتاين،  كثالثة

UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.1. 
نظامان لالذبار بأرصدة االنبعاثات يقدـ حافزان لتخفيض انبعاثات الكربوف  الواليات المتحدةكأدخلت  -ٓٗٔ

 ٕٙٔٓ-ٕٕٔٓري فًتة السنوات النموذجية اؽبواء باؼبركبات. ففي إطار معاياؽبيدركفلورم من أجهزة تكييف 
من مركبات االستخدامات اػبفيفة، كمعايري اؼبتوسط العاـ لتوفري الوقود،  االحتباس اغبرارم النبعاثات غازات

ألكؿ مرة. كتسرم ىذه اؼبعايري  االحتباس اغبرارم يُطلب من اؼبنتجني الوفاء باؼبعايري الوطنية النبعاثات غازات
ستخدامات الثقيلة كسيارات الركاب ذات االستخدامات على سيارات الركاب اعبديدة كالشاحنات ذات اال

. كتطالب اؼبعايري اؼبركبات اؼبشمولة بأف تفي دبستول ٕٙٔٓ-ٕٕٔٓاؼبتوسطة خالؿ فًتة السنوات النموذجية 
، كىو ما ٕٙٔٓغرامان من ثاين أكسيد الكربوف يف اؼبيل يف السنة النموذجية  ٕٓ٘انبعاثات يبلغ يف اؼبتوسط 

ميل للجالوف إذا كاف يتعني على صناعة اؼبركبات اآللية أف تفي هبذا اؼبستول من ثاين أكسيد  ٘,ٖ٘يعادؿ 
الكربوف فقط عن طريق ربسينات يف توفري الوقود. كيشمل الربنامج عنصران مرنان يستطيع اؼبنتجوف دبقتضاه الوفاء 

النبعاثات. كيتمثل أحد اػبيارات دبعايري االنبعاثات عن طريق نظاـ للمتوسطات كالصرؼ كاالذبار بأرصدة ا
غبيازة األرصدة اػباصة باالمتثاؿ للمعايري اعبديدة يف زبفيض انبعاثات الكربوف اؽبيدركفلورم من أجهزة تكييف 
اؽبواء يف اؼبركبات. كعلى سبيل اؼبثاؿ، يبكن للمنتجني حيازة أرصدة عن طريق استخداـ تكنولوجيات زبفض من 

اؽبيدركفلورم )مثالن عن طريق التسرب من األجهزة(، كربسني كفاءة األجهزة، أك اعتماد فواقد التربيد بالكربوف 
نظم تستخدـ بدائل للكربوف اؽبيدركفلورم، أك مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اليت تقل قدرهتا على إحداث 

 أ.ٖٗٔ -الكربوف اؽبيدركفلورم مركب االحًتار العاؼبي عن قدرة 

                                                           
(ٕٛ) http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/documentation_en.htm. 
(ٕٜ) 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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مات اؼبوجزة أعاله، كاليت قدمتها األطراؼ مباشرة إىل األمانة، كردت اؼبعلومات كباإلضافة إىل اؼبعلو  -ٔٗٔ
اؼبتعلقة هبذا الفرع يف الدراسة اليت أجرهتا ككالة ضباية البيئة األمريكية فيما يتعلق بالصني كنيوزيلندا، على النحو 

 اؼبوجز أدناه.
لكل كحدة إنتاج صناعي حبلوؿ عاـ  يف اؼبائة ٚٔبتخفيض انبعاثاهتا بنسبة  الصينفعندما تعهدت  -ٕٗٔ

، اعتمدت الصني سبعة برامج رائدة لالذبار باالنبعاثات يف طبس مدف ٕٓٔٓمقارنة دبستويات عاـ  ٕ٘ٔٓ
. كستكوف برامج االذبار الرائدة ؾبتمعة ثاين ٖٕٔٓذبار يف حزيراف/يونيو كيف كاليتني، كمن اؼبقرر أف تبدأ باإل

مليوف طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف حبلوؿ  ٓٓٚتوقع أف تغطي قرابة أكرب برامج يف العامل، كمن اؼب
. كزبتلف قواعد كتصميم ىذه اؼبخططات الرائدة إلثراء الربامج الوطنية الصينية بصورة أفضل، ٕٗٔٓعاـ 

ألكلية، فإنو . كيف حني أنو ستتم تغطية ثاين أكسيد الكربوف فقط يف اؼبرحلة إ٘ٔٓكاؼبتوقع أف ُتستهل يف عاـ 
 قد يتم توسيع نطاؽ الربامج لتشمل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.

ذبار باالنبعاثات بغية زبفيض االنبعاثات كالوفاء بااللتزامات دبوجب لإل نيوزيلنداكقد ُصمم نظاـ  -ٖٗٔ
عراض النيوزيلندم لنظاـ اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغري اؼبناخ كبركتوكوؿ كيوتو. كاستنادان إىل فريق االست

االذبار باالنبعاثات، كبصرؼ النظر عما سيحدث يف اؼبستقبل بالنسبة لربكتوكوؿ كيوتو، ستكوف ىناؾ دكافع 
نفاذ الالئحة اػباصة  ٕٔٔٓكانوف الثاين/يناير   ٔأخرل ربتم زبفيض االنبعاثات يف نيوزيلندا. فقد بدأ يف 

ذبار باالنبعاثات. كتطلب ىذه لإلىذا البلد دركفلورم يف إطار نظاـ الكربوف اؽبيمركب باإلبالغ عن انبعاثات 
األخرل، السائبة أك الصطناعية ا االحتباس اغبرارم الالئحة من مستوردم مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كغازات

االصطناعية  االحتباس اغبرارم على شكل منتجات، كمن منتجي مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كغازات
ألخرل، أف تقدـ للحكومة كحدة انبعاثات كاحدة عن كل طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف ا

يستوردكنو كل عاـ. كيشمل نظاـ االذبار باالنبعاثات أيضان صادرات ىذه الغازات كعمليات إتالفها، كمنح 
أ استحقاؽ اغبصوؿ على عن طريق ىذه األنشطة. كقد بد ‘‘اليت أُزيلت’’أرصدة بناءن على كمية االنبعاثات 

. كهبوز للشركات اليت حققت فائضان من كحدات ٖٕٔٓكانوف الثاين/يناير   ٔأرصدة االنبعاثات يف 
أف تبيع ىذه األرصدة من خالؿ أحد الوسطاء يف سوؽ الكربوف.  - عن طريق زبفيض االنبعاثات - االنبعاثات

طريق أنشطة إزالة االنبعاثات اليت تعتمدىا كعالكة على ذلك يبكن للشركات حيازة كحدات انبعاثات عن 
 اغبكومة. 

 ةفلوري ةالكربوف الهيدروكلوري اتمركبُخطط إدارة التخلص التدريجي من  - رابعاً 
فلورية يف قطاعات معينة  قدمت ستة أطراؼ تقارير عن جهودىا إلحالؿ مركبات الكربوف اؽبدرككلورية -ٗٗٔ

القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، أك ال تستخدـ تستخدـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات 
ىذه اؼبركبات يف سياؽ خططها إلدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية يف إطار 

 الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ كيوتو.
لصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ يف اجتماعها بأنو يف أعقاب موافقة اللجنة التنفيذية ل بنغالديشكأفادت  -٘ٗٔ

من خطتها إلدارة التخلص التدرهبي، اعتمدت تكنولوجيا  (اؼبرحلة األكىل)على  ٕٔٔٓاػبامس كالستني يف عاـ 
ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي أك ليست ؽبا القدرة على استنفاذ األكزكف، كموفرة للطاقة 

غالديش اآلف مشركعان للتحويل من أجل صناعة العوازؿ الرغوية للمربدات قطاع الرغويات. كتنفذ بن يف
لكربوف اؽبيدرككلورم ركب اكقد اختارت بنغالديش ؽبذا اؼبشركع مادة السيكلوبنتني كعامل إرغاء بديل ؼب احمللية.
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درة ب. كرباكؿ بنغالديش اختيار بديل لو قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي كقٔٗٔ - فلورم
منخفضة على استنفاد األكزكف كموفر للطاقة، خاصة يف قطاع التربيد كتكييف اؽبواء. كتدرس بنغالديش اآلف 
التكنولوجيا ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، كاليت اعتمدهتا بلداف متقدمة النمو، مثل 

زكف الوطنية التابعة ؽبذا البلد يف سبيلها لوضع الياباف، كبلداف يف أكركبا كيف أماكن أخرل. كتعد كحدة األك 
مواصفات قياسية للهيدرككربونات كالكربونات اؼبفلورة ذات القابلية اؼبنخفضة لالشتعاؿ لغرض استخدامها يف 

بنغالديش للمسائل اؼبتعلقة بكفاءة استخداـ الطاقة يف عملية التحضري  لصدتتقطاع التربيد كتكييف اؽبواء. كس
 .ٕ٘ٔٓثانية من خطتها إلدارة التخلص التدرهبي يف عاـ للمرحلة ال

بدائل عديبة القدرة أك منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي ؼبشاريع يف  المكسيككاختارت  -ٙٗٔ
اؼبرحلتني األكىل كالثانية من خطتها إلدارة التخلص التدرهبي كلما كاف يف مقدكرىا أف تفعل ذلك. كتشمل ىذه 

ًتكجني، كاؼبياه. ككمبادرة يرككربونات، كرباعي كلور اإليثيلني، كفركمات اؼبيثيل، كاؼبيثيالؿ، كالناؼبشاريع اؽبيد
جديدة، سيجرم إدخاؿ زيت الوقود الثقيل كعنصر إرغاء بكميات كبرية يف عدة مصانع ؿبلية إلنتاج اؼبربدات. 

 ٖٚٙٔختلفة إىل التخلص التدرهبي من كستؤدم فبارسات خدمة التربيد األفضل كاؼبشاريع غري االستثمارية اؼب
. كلن تستخدـ مر االحتباس اغبرا دكف إطالؽ غازات ٕٕ- الكربوف اؽبيدرككلورم فلورممركب طنان مًتيان من 

لالشتعاؿ(. غري أف  ةالقابلاأليركصوالت مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية إال يف تطبيقات حرجة معينة )مثل 
طنان مًتيان من  ٖ٘ٚلن يشمل  األيركصوالتكربوف اؽبيدرككلورية فلورية يف التخلص التدرهبي من مركبات ال

طنان  ٕٗٔأ، ذم القدرة اؼبنخفضة نسبيان على إحداث االحًتار العاؼبي )ٕ٘ٔ- الكربوف اؽبيدركفلورممركب 
ألكزكف عاـ( كالذم لو تأثري إهبايب على تلوث اؽبواء، خاصة فيما يتعلق بسالئف ا ٓٓٔمًتيان ؿبسوبة ؼبدة 

جودة اؽبواء يف اؼبكسيك. كخالؿ اؼبرحلتني األكيل كالثانية، سيتم  الًتكبوسفريم، اليت تُعد مهمة بالنسبة إلدارة
مركب أطناف مًتية من  ٖٖٕٓب كٔٗٔ- الكربوف اؽبيدرككلورم فلورممركب طنان مًتيان من  ٖٔ٘ٙإحالؿ 

يُعد الكثري منها عدًن القدرة أك لو قدرة منخفضة  باستخداـ بدائل ـبتلفة، ٕٕ- الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم
 على إحداث االحًتار العاؼبي.

، كلتخفيض معدالت األعطاؿ كاستهالؾ الطاقة، أف ٙ/ٜٕ، اتساقان مع اؼبقرر جمهورية مولدوفاكتود  -ٚٗٔ
ترل أف  توائم صناعتها اػباصة بالتربيد كتكييف اؽبواء مع معايري االرباد األكركيب. كعلى ضوء ذلك، فإهنا

التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية دبثابة فرصة لألخذ حبلوؿ مالئمة للبيئة كموفرة 
للطاقة. كيُعد استخداـ مواد التربيد الطبيعية مثل اؽبيدرككربونات، كثاين أكسيد الكربوف، كالنشادر يف القطاع 

أف ىناؾ إمكانيات كبرية الستخدامها. كعلى الرغم من ؿبدكدان يف الوقت اغباضر، كلكن ىذا الطرؼ يرل 
أحيانان، فإف ىذا الطرؼ يرل أف العقبات الرئيسية يء التكاليف األكلية كتكاليف الصيانة اؼبرتفعة بعض الش

تتمثل يف العدد احملدكد من موظفي اػبدمة اؼبؤىلني كاألكفاء، كالشركات، كافتقار اؼبستخدمني النهائيني إىل 
. كيعتقد ىذا الطرؼ أنو ينبغي التصدم ؽبذه القيود عن طريق مشاريع التدريب كتعميق الوعي أثناء التوعية

 اؼبرحلة الثانية من خطتو إلدارة التخلص التدرهبي.
كيشري الطرؼ إىل عدد من اإلجراءات احملددة اليت يبكن إدراجها يف اؼبرحلة الثانية من خطتو إلدارة  -ٛٗٔ

شأهنا أف تعزز فوائدىا اؼبتعلقة بتغري اؼبناخ، دبا يف ذلك إشراؾ السلطات اؼبسؤكلة  التخلص التدرهبي، كاليت من
عن السياسة اؼبتعلقة بتغري اؼبناخ بوصفها من أصحاب اؼبصلحة اؼبؤسسيني الرئيسيني؛ كمواصلة اعتماد معايري 

يف اؼبستقبل لتشمل مركبات  االرباد األكركيب العتماد التقنيني؛ كالعمل بالئحة إدارة اؼبربدات، كاليت ستمتد



UNEP/OzL.Pro.27/11 

32 

الكربوف اؽبيدركفلورية. كيرل الطرؼ أنو تلـز مشاريع إيضاحية جديدة على اؼبستويني الوطين كاإلقليمي لتوضيح 
 مزايا كعيوب بدائل مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية.

خ. كعلى سبيل جهودان الستخداـ بدائل ليست ؽبا آثار معركفة على اؼبنا سوازيلند كتبذؿ حكومة  -ٜٗٔ
الكربوف اؽبيدرككلورم مركب اؼبثاؿ، كدبساعدة من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ، قبحت سوازيلند يف إحالؿ 

أ. كقد حصلت أيضان على ٓٓٙ- كاؽبيدرككربوف ٜٕٓ- يف قطاع صناعة التربيد باؽبيدرككربوف ٕٕ- فلورم
ب دبادة السيكلوبنتني يف قطاع ٔٗٔ- م فلورمالكربوف اؽبيدرككلور مركب سبويل إلحالؿ مادة اؽبيدركسيلني يف 

 الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم.مركب إنتاج الرغويات، كالذم سيخفض بدرجة كبرية من كاردات 
خطتها اػباصة بإدارة التخلص التدرهبي يف قطاعي الصناعة كاػبدمات، هبدؼ  زمبابويكتنفذ حكومة  -ٓ٘ٔ

استنفاد األكزكف كليست ؽبا القدرة على إحداث االحًتار  استخداـ مواد تربيد بديلة ليست ؽبا القدرة على
الكربوف اؽبيدرككلورم مركب العاؼبي أك ؽبا قدرة ضئيلة للغاية. كيف قطاع التصنيع، يتخلص الطرؼ تدرهبيان من 

ب يف اؽبيدرككسيلني قبل خلطو يف العازؿ الرغوم باستخداـ نظم العزؿ القائمة على اؽبيدرككربوف ٔٗٔ-فلورم
-الكربوف اؽبيدرككلورم فلورممركب اصر اإلرغاء كاؼبياه. كيف قطاع اػبدمات، يقـو الطرؼ بإحالؿ مربدات كعن
الذم يُعد من اؽبيدرككربونات. كهبرم تشجيع مواد التربيد  (R-600a)ايزكبتني ، ك (R90)دبادة الربكبني  ٕٕ

الصحة كالسالمة. كهبرم تشجيع استخداـ الطبيعية، مثل ثاين أكسيد الكربوف كالنشادر، مع مراعاة اعتبارات 
 ب.ٔٗٔ- الكربوف اؽبيدرككلورم فلورممركب ًتكجني اعباؼ كمادة تنظيف بدالن من يالن

معلومات مفصلة عن زبلصها التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية،  السلفادوركقدمت  -ٔ٘ٔ
 من خطتها إلدارة التخلص التدرهبي يف اجتماعها كأشارت إىل أف اللجنة التنفيذية قد اعتمدت اؼبرحلة األكىل

-ٕٔٔٓيف اؼبائة على مدل الفًتة  ٖ٘اػبامس كالستني، كىو ما سيؤدم إىل البفاض يف االستهالؾ بنسبة 
الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم، كالتعديل التحديثي مركب ، كبدء نفاذ تدابري االمتثاؿ لتخفيض كاردات ٕٕٓٓ

الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم، كبناء القدرات، كاتباع أفضل مركب دائل خالية من للمعدات اليت تستخدـ ب
 .ٕ٘ٔٓإىل  ٖٕٔٓاؼبمارسات على مدل الفًتة من 

كباإلضافة إىل اؼبعلومات اؼبوجزة أعاله، كاليت قدمتها األطراؼ إىل األمانة مباشرة، تشري ككالة ضباية  -ٕ٘ٔ
خطة إلدارة التخلص التدرهبي  ٜٕٗمت اعتماد  ٕٗٔٓالثاين/يناير  البيئة األمريكية إىل أنو اعتباران من كانوف

الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم بالنسبة لعدد مركب كنشاطان من أنشطة اإلعداد ؼبشاريع التخلص التدرهبي من 
طرفان من  ٖٗطرفان من ؾبموع  ٔٗطرفان مؤىالن. كعن طريق خططها إلدارة التخلص التدرهبي، اختار  ٗٗٔ
، كاليت لديها منتجوف للرغوة اؼبتعددة اليوريثاف، التحوؿ من مركبات الكربوف ٘ؼ العاملة دبوجب اؼبادة األطرا

 الكربوف اؽبيدركفلورم. كما أدرجت ستة بلداف مشاريع هتدؼمركب اؽبيدرككلورية فلورية إىل بدائل خالية من 
الكربوف اؽبيدرككلورم مركب رككسيلني يف مواءمة نظم إسكاف فبلوكة ؿبليان إلنتاج نظم خالية من اؽبيد إىل

ب، كعن طريق ىذه النظم، قامت بتحوؿ أعداد كبرية من اؼبشاريع اػباصة بإنتاج الرغويات. ٔٗٔ-فلورم
ككانت ىذه اؼبشاريع هتدؼ بدرجة كبرية إىل ذبنب استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف قطاعات 

الكة على ذلك، توىل الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ رعاية عدد من الربامج الرغويات كالتربيد كتكييف اؽبواء. كع
الرائدة ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي. كقد مت االضطالع بعدة دراسات حالة قيمة 

، كىي عالمة مبشرة على أف قد يكوف من اجملدم ٘كمشاريع إيضاحية ناجحة يف أطراؼ عاملة دبوجب اؼبادة 
قد يكوف ؾبديان يف الوقت اغباضر، كيف بعض القطاعات،  تقاؿ مباشرة إىل تكنولوجيات كمواد مالئمة للمناخاالن

حيث يقـو فريق خرباء كطين البوسنه والهرسك،  ىو اليت ذُكرتأحد األمثلة ك يف عدد أكرب يف اؼبستقبل. 
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ؼ تنفيذ خطة الطرؼ إلدارة هبد ٕٗٔٓيف عاـ  اسيبدأ نفاذى ألكزكفبا ة متعلقةجديد اتبإعداد تشريع
االنتقاؿ إىل بدائل اػبطة شمل كمن اؼبنتظر أف ت التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية.

نظاـ لًتخيص  إلنشاء ات البلدربضري كأشار التقرير أيضان إىل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي. 
أشري إليها ىي كضع مدكنة مهمة أخرل  كشبة. كمزائجهاالكربوف اؽبيدركفلورية مركبات  منالواردات كالصادرات 

بالتعاكف مع فرع بركتوكوؿ مونًتياؿ يف شعبة تطوير الربامج كالتعاكف كطنية للممارسات اعبيدة يف قطاع التربيد 
ودان لتشجيع اؼبعدات اليت جه تبذؿ مالديفالكأُبلغ أيضان عن أف . األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية التقين دبنظمة
 .ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتمركبال تستخدـ 

 مبادرات أخرى - خامساً 
 مبادرات كفاءة استخداـ الطاقة - ألف

حد كبري يف اؼبوجزات أعاله. كيرد إىل قدمت عدة بلداف معلومات عن كفاءة استخداـ الطاقة تنعكس  -ٖ٘ٔ
 عن ىذه اؼبعلومات. عبديرة بالذكريف ىذا الفرع موجز لبعض األمثلة ا

خطة عمل لكفاءة استخداـ الطاقة كاحملافظة عليها،  ٖٕٔٓيف أيلوؿ/سبتمرب  بنغالديشفقد كضعت  -ٗ٘ٔ
مع رؤية لتحسني كفورات الطاقة األكلية كالثانوية من أجل أمن الطاقة اؼبستداـ، كالذم يشمل البفاض انبعاثات 

طوط الزمنية الستكماؿ ءات، كاؼبنظمات اؼبسؤكلة، كاػبالكربوف. كتضع خطة العمل مالمح ؼبصفوفة تسرد اإلجرا
 اإلجراءات.

، تعاكنت كىيئة الطاقة الكندية التابعة لشعبة اؼبوارد الطبيعية مع أصحاب اؼبصلحة يف صناعة كنداكيف  -٘٘ٔ
التربيد كمع مستويات أخرل من اغبكومة لتيسري اعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة، كذات قدرة منخفضة على 

الطاقة الكندية على كجو اػبصوص بدكر رئيسي يف إدخاؿ ثاين أكسيد  ث االحًتار العاؼبي. كقامت ىيئةإحدا
الكربوف كعنصر تربيد، ككسائل لنقل اغبرارة يف نظم التربيد الثانوية. كقد تضمن ىذا مسانبة يف تعديل اؼبعايري 

يد التجارم، كتقدًن الدعم التقين ألكؿ الكندية ذات الصلة للسماح باستخداـ ثاين أكسيد الكربوف يف الترب 
 مشركع إيضاحي العتماد استخداـ ثاين أكسيد الكربوف يف نظاـ التربيد باألسواؽ اؼبركزية.

كعالكة على ذلك طورت ىيئة الطاقة الكندية كشجعت هنج احمللوؿ البارد من أجل اإلدارة اؼبثلى  -ٙ٘ٔ
ن اؼبباين اليت تتطلب تربيدان على نطاؽ كاسع. كهبمع ىذا م االحتباس اغبرارم للطاقة، كزبفيض انبعاثات غازات

النهج بني اؼبمارسات كالتكنولوجيات اؼبتقدمة عند تصميم كتشغيل نظم التربيد، كقد استخدـ يف مشاريع 
يف اؼبائة تقريبان يف اؼبيادين كالقاعات  ٓ٘إيضاحية أظهرت أنو من اؼبمكن زبفيض استهالؾ الطاقة بنسبة 

 يف اؼبائة. ٘ٚبنسبة  تسربات التربيد يف اؼبائة يف األسواؽ اؼبركزية، ككذلك زبفيض ٕ٘كبنسبة اؼبتداخلة، 
الطاقة الكندية الدراية التقنية كالعلمية لوضع كتنفيذ كتقييم برنامج التربيد األمثل يف   ككفرت ىيئة -ٚ٘ٔ

لتحسني كفاءة استخداـ ، دعم ىذا الربنامج اعتماد تدابري ٖٕٔٓك ٕٛٓٓكويبك. كيف الفًتة ما بني عامي 
الطاقة، إىل جانب ربويل معدات التربيد كإحالؽبا بواسطة تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث 

منشأة )معظمها يف األسواؽ اؼبركزية، كاؼبخازف، كاؼبيادين كصناعة األغذية(.  ٖٓٔاالحًتار العاؼبي يف أكثر من 
طن من مكافئ ثاين أكسيد  ٗٙ ٓٓٓسنويان من أكثر من  كيُقدر بأف ىذا الربنامج قد أدل إىل التخلص

الكربوف على شكل انبعاثات إصبالية من معدات التربيد. تتحقق التخفيضات اؼبباشرة يف انبعاثات التربيد بصورة 
 أساسية من اعتماد ثاين أكسيد الكربوف كمربدات النشادر، كذلك استخداـ التكنولوجيات الثانوية.
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ود الكندية إىل تطوير كاعتماد تكنولوجيا تربيد قائمة على ثاين أكسيد الكربوف يف كقد أدت ىذه اعبه -ٛ٘ٔ
عدد من األسواؽ اؼبركزية، كتوسعت يف استخداـ النشادر يف صاالت التزجل، كنبا قطاعاف فرعياف يعترباف 

رم يف كندا. كمن الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم كالكربوف اؽبيدركفلو مركب مسؤكلني عن نسبة كبرية من استهالؾ 
بني األسواؽ اؼبركزية اليت ربولت إىل اؼبربدات ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي يف السنوات 
األخرية، التزمت سلسلة من ىذه األسواؽ على كجو اػبصوص باختيار تكنولوجيا تربيد بديلة بواسطة ثاين 

النتائج. كيؤدم تركيب نظم تربيد حرجة بواسطة ثاين أكسيد أكسيد الكربوف، كيُقاؿ إهنا راضية للغاية عن 
الكربوف، مع استعادة اغبرارة يف متاجر ىذه السلسلة من األسواؽ، إىل ربسني األداء البيئي، كربقيق فوائد 
اقتصادية. كمقارنة بنظاـ التربيد التقليدم الذم يستخدـ الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم، يُقدر أف استخداـ نظم 

 ٕٙربيد حرجة بواسطة ثاين أكسيد الكربوف يؤدم إىل خفض االنبعاثات الكلية لثاين أكسيد الكربوف بنسبة ت
 طنان من مكافئ أكسيد الكربوف سنويان لكل متجر، كخفض استهالؾ الطاقة بنسبة تًتاكح ما ٕٙٛيف اؼبائة، أك 

 يف اؼبائة. ٛٔك ٘ٔبني 
اػباصة بالتصميم  االتحاد األوروبيكيف سياؽ الئحة باء أعاله،  - ككما ذُكر يف الفرع الثالث -ٜ٘ٔ

(، تقدـ عالكات ٕٕٔٓ/ٕٙٓرقم  (الئحة االرباد األكركيب)اإليكولوجي ألجهزة تكييف اؽبواء كاؼبراكح )
 لتخفيض استهالؾ الطاقة بغية توجيو األسواؽ كبو استخداـ مربدات أقل ضرران على البيئة.

الدعم إلدخاؿ معدات موفرة للطاقة كمواد تربيد طبيعية. كتعد عن عدد من إجراءات  اليابافكأعلنت  -ٓٙٔ
استخداـ الطاقة أيضان أحد العناصر اؽبامة يف تدابري السياسة اعبديدة اؼبقرر أف يتخذىا ىذا الطرؼ،  كفاءة

كاؼبتعلقة بتشجيع البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، أك اػبالية من الكربوف 
 (.ٖٕاؽبيدركفلورم )انظر الفقرة  دركفلورم، كالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوفاؽبي

مركب سبويالن ؿبدكدان لدراسات عبدكل كاؼبشاريع اإليضاحية اػباصة ببدائل خالية من  هولنداكقدمت  -ٔٙٔ
يت تعًتض الكربوف اؽبيدركفلورم كموفرة للطاقة يف صبيع القطاعات ذات الصلة، كدراسات خاصة عن اغبواجز ال

الكربوف اؽبيدركفلورم كذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي. مركب استخداـ بدائل خالية من 
كحىت اآلف، كاف الًتكيز ينصب على األسواؽ اؼبركزية، كمراكز البيانات، كصناعة ذبهيز األغذية، كاؼبستشفيات، 

 رم.ربدة، دبا يف ذلك الشحن البحكاؼبدارس، كسفن النقل اؼب

 ٖٕٔٓأطلق اؼبكتب الفيدرايل السويسرم للطاقة، مع االرباد السويسرم للتربيد، يف عاـ  سويسراكيف  -ٕٙٔ
، للتشجيع على تطبيق تدابري كفاءة استخداـ الطاقة ؼبعدات التربيد ‘‘التربيد الفعاؿ’’ضبلة كطنية ظبيت 

 كتكييف اؽبواء القائمة كاعبديدة.
دفان جديدان ؼبعايري الكفاءة يف استخداـ الطاقة كتعزيز معايري أف كضع ى الواليات المتحدةكأفادت  -ٖٙٔ

الكفاءة يف استخداـ كقود اؼبركبات كمعايري االنبعاثات اؼبسبِّبة لالحتباس اغبرارم، نبا إجراءاف رئيسياف يف إطار 
االستخداـ  خطة العمل اؼبناخي للرئيس. فاػبطة رُبدد، بوجو خاص، ىدفان جديدان يتمثل يف كضع معايري كفاءة

يف األجهزة كاؼبباين االربادية. كأفادت الواليات اؼبتحدة، يف تقريرىا بشأف العمل اؼبناخي لفًتة السنتني لعاـ 
عن ازباذ عدة مبادرات تتعلق بكفاءة استخداـ الطاقة مثل برنامج الدكلة للطاقة، فبا يُوفر التمويل  (ٖٓ)،ٕٗٔٓ

اغبد من اغبواجز السوقية اليت تُعيق االعتماد الفعاؿ بالنسبة لتكلفتو  الالـز لتمكني مكاتب الطاقة اغبكومية من
 للتكنولوجيا الفعالة يف استخداـ الطاقة.

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

http://www.state.gov/documents/organization/219038.pdf
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 كباإلضافة إىل اؼبعلومات اؼبوجزة أعاله، اليت أُبلغت بشكل مباشر إىل األمانة من جانب األطراؼ -ٗٙٔ
 الواليات اؼبتحدة إىل أف بعض البلداف مثل الذين زبصهم، ُتشري الدراسة اليت أجرهتا ككالة ضباية البيئة يف

نخفضة أك ػُ اؼبكسيك كتايلند تبذؿ جهودان رامية إىل تعزيز الكفاءة يف استخداـ الطاقة كاستخداـ مواد التربيد اؼب
نعدمة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي من خالؿ اسًتاتيجيات إجراءات التخفيف اؼبالئمة كطنيان )ناما( 

ُ
اؼب

ة هبا، كذلك يف إطار خطة عمل بايل اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف االتفاقية اإلطارية بشأف تغري اؼبناخ اػباص
 ة.يف دكرتو الثالثة عشر 

بأهنا يف اؼبراحل األكلية من تنسيق كتنفيذ اسًتاتيجية إلجراءات زبفيف  المكسيككأفادت  -٘ٙٔ
ؼ إىل التحكم يف انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كطنيان )ناما( خاصة بالثالجة اؼبنزلية اليت هتد مالئمة

عن طريق اسًتداد كتدمري مواد التربيد أثناء كقف تشغيل الثالجات القديبة. كهتدؼ ىذه االسًتاتيجية إىل 
التخلص التدرهبي، يف غضوف طبس سنوات، من التكنولوجيا القائمة على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 

السوؽ احمللية يف اؼبكسيك بالتكنولوجيا اؼبوفرة للطاقة اليت تقـو على بدائل مركبات يف اؼبائة من  ٓٓٔ كاستبداؿ
الكربوف اؽبيدركفلورية. كىذه االسًتاتيجية لديها القدرة على زبفيف ما يقارب مليوين طن من مكافئ ثاين 

ـبلوط مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف اؼبائة منها إىل استبداؿ  ٖٙأكسيد الكربوف، كاليت يُبكن أف يُعزل 
(HFC-134a). 

، بدعم من برنامج الوكالة األؼبانية للتعاكف ندتايليف  مر االحتباس اغبرا إدارة غازات منظمةقبحت  -ٙٙٔ
 لنديُبثل خط أساس. كتعكف تاي لند، يف إقباز جرد ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف تاي(Proklima)التقين 

لى كضع اسًتاتيجية إلجراءات التخفيف )ناما( تُركز على قطاعات التربيد كتكييف اؽبواء كأؼبانيا حاليان ع
 كاإلرغاء.

 االتفاقات الطوعية - باء
عدد هبرم تنفيذ فلورية، اؽبيدرك هتدؼ إىل معاعبة مركبات الكربوف اليت لزامية اإلتدابري اللى عالكة عك  -ٚٙٔ

تشمل  ا،فلورية كانبعاثاهتاؽبيدرك من استهالؾ مركبات الكربوف متزايد من اؼببادرات الطوعية اليت تستهدؼ اغبد 
 ا.القطاع اػباص أك كليهم كأاغبكومات 

هود اعب يفالطاقة اؼبذكورة أعاله استخداـ جهود اغبكومة االربادية فيما يتعلق بكفاءة تتمثل ، كندايف ك  -ٛٙٔ
إلدارة البيئية كمراجعة ا نظاـضم . كياعبهات اغبكومية كأصحاب اؼبصاحل التجارية جانبمن اؼببذكلة تطوعية ال

 وبرناؾب قدـكيُ اؽبيدركفلورية انبعاثات مركبات الكربوف  االتحاد األوروبييف طوعي تاألكركيب ال اغبسابات البيئية
اليت تستخدـ مواد تربيد تكوف قدرهتا على جمدات الطبية لمُ لضافية إنقاط  راعية للبيئةػُ اؼبشًتيات العامة اؼب

 .ٓٔأقل من ًتار العاؼبي إحداث االح
مع الصناعة اليت تربمها االتفاقات الطوعية ، منذ أكائل التسعينات من القرف العشرين، بهولنداكتستعني  -ٜٙٔ

 كتعمل على تعزيز االتفاقات الطوعيةمن العمليات الصناعية،  فلوريةاؽبيدرك مركبات الكربوف  للحد من انبعاثات
 .النهائينيمع اؼبستخدمني )االتفاقات البيئية( 

داخل قطاع  صاحبة اؼبصلحةأف برامج الشراكة مهمة يف توحيد اعبهات  الواليات المتحدةكتُفيد  -ٓٚٔ
كتشمل األمثلة على . فلوريةاؽبيدرك مركبات الكربوف  للتعاكف بشأف خفض انبعاثات ربان وفر منتُ أهنا ك صناعي ما، 

 :ذلك
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هبدؼ خفض انبعاثات  ٕٚٓٓيف عاـ للتربيد اؼبتطور، اليت أُنشئت  GreenChill مع شراكةال ( أ)
 مليوف طن مًتم ٕٔ,ٗعن تفادم حدكث  ٕٔٔٓغازات التربيد من ؿبالت السوبر ماركت، أسفرت يف عاـ 

 ؛مكافئ ثاين أكسيد الكربوفمن 

هدؼ إىل اغبد يك  ٕٙٓٓيف عاـ  يءنشأُ  ذم، ال(RAD)من األجهزة  اؼبسؤكؿبرنامج التخلص  ( ب)
قاـ ، ٕٔٔٓفي عاـ . فهناية عمرىا االفًتاضي األجهزة عند منمل اإلرغاء عواالتربيد ك  اتمن انبعاثات غاز 

جهاز، استخلصوا أك دمركا منها  ٜٓٛ ٖٚٗبتجميع كمعاعبة عدد  من األجهزة اؼبسؤكؿبرنامج التخلص  شركاء
 أٖٗٔ-من ـبلوط مركب الكربوف اؽبيدركفلورم مكافئ ثاين أكسيد الكربوفمن  طن مًتم ٙٗٔ ٕٕٚعدد 

(HFC-134a)  من ـبلوط مركب الكربوف اؽبيدركفلورم  مكافئ ثاين أكسيد الكربوفمن  طن مًتم ٓ٘ٛ,ٕكعدد
(HFC-245fa). 

تُفيد ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة أف العديد من االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ القائمة  -ٔٚٔ
د انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كتتشكل كاؼبنظمات الدكلية ُتستخدـ يف نشر اؼبخاكؼ اؼبرتبطة بتزاي

 ربالف اؼبناخ كاؽبواء النظيف للحد من ملوثات اؼبناخ قصرية’’اآلف، على الصعيد الدكيل، ؾبموعات مثل 
أفضل اؼبمارسات كربسني الفهم  ركيجكت ،نبعاثاتالأنشطة اغبد من ادعم الوعي، ك  هبدؼ نشر ‘‘عماراأل

 عمار.ؼبناخ قصرية األا لوثاتآلثار م العلمي
 ُمبادرات الصناعة - جيم

يف تقاريرىا إىل أف العديد من الشركات ُتدمج اؼببادرات اؼبتعلقة دبركبات  الواليات المتحدةكُتشري  -ٕٚٔ
ثار اؼبناخية احملتملة ؼبركبات الكربوف تدرؾ اآل الكربوف اؽبيدركفلورية يف اسًتاتيجياهتا لالستدامة. كالشركات ال

رية فحسب بل إهنا تستجيب بشكل استباقي ألنظمة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبتوقعة يف اؽبيدركفلو 
اؼبستقبل كتزايد قلق العمالء. كقد ظهرت العديد من اؼببادرات اؼبؤسسية اؼبتعلقة باؼبواد كالتكنولوجيات البديلة 

ؼبشاريع البحثية. كتُعد صناعة منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي، كأىداؼ اػبفض الطوعية كا
اؼبشركبات، بشكل خاص، مثاؿ على اؼبشاريع اػباصة اليت تقود التحوؿ إىل البدائل من غري غازات التربيد 

 ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.
كباإلضافة إىل اؼببادرات اليت تقـو هبا الشركات الفردية، ىناؾ برامج الصناعة اليت تلتقي يف إطارىا  -ٖٚٔ
ات من ـبتلف أكباء العامل. كيتمثل الغرض األساسي من ىذه اؼببادرات يف حشد الشركات من خالؿ الشرك

اؼبثاالف: مبادرة التربيد باؼبواد الطبيعية، كمنتدل السلع  افم. كمن أمثلة مبادرات الصناعة ىذتبادؿ اؼبعرفة كالدع
 االستهالكية. 

 اعتماد استخداـ تكنولوجيات بديلة - داؿ
تطوير كتنفيذ تكنولوجيات جديدة تقـو على بدائل  بشأفمعلومات ، نمرؾاالدو  كندا، لطرفافاـ دم قَ  -ٗٚٔ

 .صديقة للمناخ
البدائل اؼبوفرة كيج استخداـ لًت الرامية من جهودىا ضتكنولوجيات جديدة ل ىاتطوير  عن كنداأبلغت  -٘ٚٔ

يف على النحو الوارد ييف اؽبواء، يف قطاع التربيد كتككاؼبنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي للطاقة 
 .أعالهالفرع خامسان ألف 
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الكربوف مركبات  من ايلتربيد اػبمركز اؼبعرفة لل’’، أنشأت ككالة ضباية البيئة نمرؾاالديف ك  -ٙٚٔ
الًتكيب ؼبساعدهتا على تنفيذ شركات قدـ اؼبركز خدمات استشارية ؾبانية لصناعة التربيد ك كيُ . ‘‘فلوريةيدرك اؽب

تكنولوجيا التربيد البديلة يف تطبيقها لبعض األمثلة على مدل  أيضان مبرؾ اقدمت الد. كما ا البديلةالتكنولوجي
 د:البال

 التربيدغاز التربيد اؼبركزية باستخداـ  أنظمةعدد من تركيب كاختبار مت : سوبر ماركتؿبالت ال ( أ)
 أهنا فعالة اغبرجةالتربيد دكف أثبتت أنظمة . ك مبرؾايف ؿبالت السوبر ماركت يف الد ثاين أكسيد الكربوف

 على قائمةات العداؼبتصدير كبري من قدر   ىناؾ أيضان منها. كما أف  اؼبئات كرُِكبمتوفرة للطاقة، كاقتصادية كمُ 
 الًتكيب يف البلداف األخرل؛شركات ىل إ ثاين أكسيد الكربوف

خزائن التربيد التجارية اليت التجارية اإلضافية: مت على مدل العقد اؼباضي تطوير كاختبار  زائناػب ( ب)
كفاءةن يف استخداـ الطاقة أكثر  كونات فيها، كمنها أجهزة الضغط، ػُ . كاؼباؽبيدرككربونية ُيستخدـ فيها مواد التربيد

ىي يف عصرنا كالتكنولوجيا اؽبيدرككربونية مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.  اؼبعتمدة على ألجهزةامثيالهتا من من 
اػبدمات الغذائية كؾبمدات اآليس كرًن كغريىا من  ئنكخزا الزجاجات مربداتصناعة ر يف اؼبعيا اغباضر
 اليت ُتستخدـ فيهاشركات األغذية كاؼبشركبات العاؼبية تستخدـ الثالجات التجارية  . كما أف العديد مناؼبعدات

 ؛التكنولوجيا اؽبيدرككربونية

 ٓٓٔاألمونيا يف التربيد الصناعي ألكثر من  خدـُتستمبرؾ، ايف الد: أنظمة التربيد الصناعية )ج(
اليت ، (F-gasesفلَورة )ػُ اؼب مع الغازاتللغاية صغرية الأنظمة التربيد الصناعي . كيف ىذه األياـ، ُتَشيمد فقط سنة

 ؛فلوريةيدرك من مركبات الكربوف اؽبرامات كيلوغ  ٓٔ أقل من ُيستخدـ فيها

مبرؾ اأجهزة التربيد القائمة على األمونيا يف الد حويل: تُنَتجتمربدات تكييف اؽبواء كصناعة ال )د(
اؼبواد اؽبيدرككربونية مربدات قائمة على  صنِّعنيف من اؼبااثن َطومركباإلضافة إىل ذلك، ة. سن ٖٓال تقل عن  ؼبدة

كما التربيد،  على الية عال هتاتنافسية لقدر كالة يعالىي فائقة الفمربدات األمونيا . ك خالؿ العقد اؼباضيكسومقا ؽبا 
ُيستخدـ يف  النطاؽ اؼبتواضع. كال إىلاؼبتوسط  على النطاؽتنافسية كالة يفعالشديدة الاؼبربدات اؽبيدرككربونية أف 
  ٓٔ أقل من فلَورة، اليت ُيستخدـ فيهاػُ القائمة على الغازات اؼب ربداتمبرؾ إال عدد ضئيل للغاية من اؼباالد

إىل جنب  اؼبعهد التقين الدمباركي، جنبان . كيف اآلكنة األخرية، َطومر فلوريةيدرك ربوف اؽبمن مركبات الككيلوجرامات 
، كالذم من اؼبتوقع أف ان من الناحية التجارية باستخداـ اؼباء كعنصر تربيدتنافسيُمربدان مع الشركات اليابانية، 

تقدير  على أقل  ستخداـ الطاقة سُباثلمن حيث ااؼبربد . ككفاءة ىذا ثالث سنوات غضوفؽ يف اسو عرض يف األيُ 
من ئة ايف اؼب ٕٓإىل  ٓٔ، كأفضل بنسبة فلوريةيدرك مركبات الكربوف اؽبات القائمة على ربداؼبكفاءة أفضل 

 ؛ذه التقنيةتوضيحي ؽبعرض  قريبان  سيتم. ك القائمة اؼبنشآت النموذجية
اؼبفلورة  الغازاتية بشأف مبركائحة الدلالالتطبيق السريع للغاية  : أدلالثالجات كاجملمدات اؼبنزلية )ق(

سواء اؼبنزلية جمدات ػُ كاؼبلثالجات ئة تقريبان يف صناعة اايف اؼب ٓٓٔية بنسبة تكنولوجيا اؽبيدرككربونتغلغل ال إىل
 .اؼبنتجة ؿبليان أك  اؼبستوردة

 األطراؼ انباليت أُبلغت بشكل مباشر إىل األمانة من جكباإلضافة إىل اؼبعلومات اؼبوجزة أعاله،  -ٚٚٔ
البدائل من متعددة أمثلة يف الواليات اؼبتحدة ضباية البيئة ككالة اليت أجرهتا الدراسة  تتضمن، زبصهمالذين 

اليت هبرم تطويرىا كاختبارىا كتطبيقها يف القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي اؼبنخفضة  البدائلاؼبنعدمة القدرة ك 
 .ز يف الفقرات التاليةصبيع أكباء العامل، على النحو اؼبوج
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 تعتمد تكنولوجيات بديلة. ألمانياككفقان ؼبفوضية االرباد األكركيب فإف  -ٛٚٔ
ائتمانات خفض االنبعاثات اؼبصدمقة ىي البلد اؼبضيف لثالثة مشاريع تأىلت للحصوؿ على  الهندك -ٜٚٔ

يف لكربوف اؽبيدركفلورية مركبات ادبوجب آلية التنمية النظيفة التابعة لربكتوكوؿ كيوتو هبدؼ ذبنب انبعاثات 
 .فاوريثالرغوة متعددة اليصناعة 
مربدات من مركبات الكربوف الكلورية فلورية إىل  نيحكوميمبنيني اؼبربدات يف  ُحوِلت، موريشيوسكيف  -ٓٛٔ

 األمونيا كجزء من مشركع ذبرييب إلثبات جدكل اؼبربدات القائمة على األمونيا يف اؼبناخات اؼبدارية كتعزيز
مربدات األمونيا ىي أكثر كفاءة يف استخداـ . ك يف اؼبنطقة مركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةتكنولوجيا  غرياستخداـ 

لنجاح  نتيجةن . ك بكثري منها أقل، كدبعدالت تسرب من كحدات مركبات الكربوف الكلورية فلورية اؼبوجودة الطاقة
يا ألنظمة تكييف اؽبواء يف موريشيوس كغريىا من مربدات األمونالنظر يف استخداـ اؼبشركع التجرييب، هبرم اآلف 

 البلداف االستوائية.
 مشاريع ذبريبية على استخداـ فورمات اؼبيثيل كاؼبيثيالؿ إقامة اإلمبائي يف برنامج األمم اؼبتحدةشرع  -ٔٛٔ

جدكل  شاريعقَػيممت ىذه اؼب، على التوايل. ٕٓٔٓك ٜٕٓٓيف عاـ  البرازيليوريثاف يف ال متعددةرغوة الإلنتاج 
إمكانية الصحة كالسالمة كاالعتبارات البيئية،  على (HCFC-141b) لورم فلورمكالكربوف اؽبيدرك  مركب استبداؿ

ؼبشركع فورمات اؼبيثيل أف  تبنيلتجهيز، كتكوين النظاـ، اػبصائص الفيزيائية كتكاليف التحويل اإلرشادية. ك ا
 وة القائمة على مركبتلك الرغ أفضل من رذاذ ت اؼبيثيلفورما الرغوة القائمة علىرذاذ لاػبواص اؼبيكانيكية 
لورم كالكربوف اؽبيدرك  ، كتُعادؿ أك أفضل من الرغوة القائمة على مركب(HFC-134a) الكربوف اؽبيدركفلورم

أشارت نتائج اؼبشركع التجرييب ك  األمثل.اغبلوؿ اجة ؼبزيد من حببينما كفاءهتا اغبرارية ، (HCFC-141b) فلورم
موعة كاسعة من جمل (HCFC-141b) لورم فلورمكالكربوف اؽبيدرك  ؼبركب ؾبدم الؿ أف اؼبيثيالؿ بديللميثيل

عن يف اؼبشركع التجرييب اليت شاركت الشركة  أبلغت، ٕٛٓٓيف عاـ ك يوريثاف. متعددة ال رغوةالاؼبنتجات 
 كلوريد اؼبيثيلني.طن من   ٓٙك (HCFC-141b) لورم فلورمكالكربوف اؽبيدرك  مركب طن من ٓٛٔاستخداـ 

على  بناءن ، كنيف اؼبستقبل. كىذا يبُ  أك مساعدكحيد إرغاء تعتـز الشركة مواصلة استخداـ اؼبيثيالؿ كعامل ك 
ثاين  مليوف طن مًتم من مكافئ ٖٔٔ ٓٓٓحسابات تقريبية، أف يؤدم إىل زبفيضات سنوية تصل إىل 

 ُأكسيد الكربوف.

 أنشطة التوعية - هاء
اغبكومي نظاـ البيانات السوؽ إىل أف ُتشري أعاله، ثالثان ألف كثالثان باء الفرعني ككما ىو مبني يف  -ٕٛٔ
 أيضان النظاـ  كقد زاد ىذا. الوعي لدل مالكي كمشغلي اؼبعداتمن زاد  نمرؾاالديف كاسًتدادىا الضرائب بشأف 

كغريىا من اؼبواد( كالتقنيات البديلة. )اؽبيدرككربونية، كثاين أكسيد الكربوف، كاألمونيا،  اؼبواد البديلةمن االىتماـ ب
فإف أعاله،  فرع خامسان داؿكما ىو مذكور يف ال. ك استخدامها عادػُ اؼب اتإىل ربسني التعامل مع الغاز ذلك كأدل 

خدمات استشارية ؾبانية التابع للطرؼ يُقدـ  ‘‘فلوريةيدرك الكربوف اؽبمركبات  من ايلتربيد اػبمركز اؼبعرفة لل’’
 .الًتكيب على استخداـ التكنولوجيا البديلةشركات يد ك لصناعة الترب 

 إىل أنو ينفذ أنشطة إلذكاء الوعي. االتحاد األوروبيكأشار  -ٖٛٔ
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اؼبواد ب اؼبتعلقةلوائح اللشرح  (ٖٔ)ةمن الوثائق التوجيهي أعدت ككالة ضباية البيئة عددان  يرلنداآ يفك  -ٗٛٔ
 .التربيد كتكييف اؽبواء ؼبعداتني كاؼبستخدمني النهائيني للمقاكلفلَورة ػُ اؼب اؼبستنفدة لطبقة األكزكف كالغازات

كعي السلطات  . كىو ما يُعمق منإدراج حدكد االنبعاثات يف التصاريح البيئيةب هولنداكُتطالب  -٘ٛٔ
إىل نتائج التدابري  يف التصاريح البيئية استنادان اؼبسموح هبا االنبعاثات شيئان فشيئان حدكد فض زبُ  يتاؼبختصة، ال

 .نع الًتاجعسبتدابري إضافية ك ازباذ االتفاقات الطوعية، اليت تشجع  يف إطارمدة اؼبعت
. اجمللس الوزارم لبلداف الشماؿ األكركيبسلسلة من اؼببادرات ربت رعاية عن ازباذ  النرويجكتُفيد  -ٙٛٔ

الكربوف ال هبوز إعادة شحن أنظمة التربيد القائمة على مركبات  ٕ٘ٔٓيناير /كانوف الثاينفاعتباران من  
 الكيؼب كالتسبب مشأف يُ  من شأنوىذا . ك اؽبيدرككلورية فلورية يف بلداف الشماؿ األكركيب كاالرباد األكركيب

عند ضبطهم كىم هبهلوف األمر.  ركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةاليت تعمل دب كمستخدمي أنظمة التربيد
 هاكمستخدمي اؼبعدات وجيو صناعة التربيد كأصحابلت ان تقرير  اؼبعهد التكنولوجي الدمباركيأعد  ،كلذلك

اؼبربدات  باستخداـللبيئة مالئمةن أكثر التحوؿ إىل أنظمة تربيد تكوف التقرير أمثلة لكيفية . كيُوفر النهائيني
 (ٕٖ).نًتنتاإلشبكة متاح على  ، كالتقريرالطبيعية

س الوزارم لبالد الشماؿ األكركيب يف إطار اجملل فريق األوزوف ببالد الشماؿ األوروبيكذلك َمومؿ  -ٚٛٔ
كاؽبدؼ من ذلك ىو تشجيع زيادة . وفر ؾبموعة كاسعة من اؼبعلومات التقنيةكرقة إعالمية تُ  ٖٔعدد  إنتاج

استخداـ اؼبربدات الطبيعية من خالؿ توفري اؼبعلومات التقنية العملية عن إمكانيات كحدكد اؼبربدات الطبيعية 
 (ٖٖ)ت.على شبكة اإلنًتن( باللغة اإلقبليزيةاإلعالمية متاحة )كراؽ ًتكيبها. كاألالقائمني بك  مةنظؼبصممي األ

دؼ هب ُيصممربنامج تعليم ب تتضمن شرطان  كاليفورنيايف  أف اللوائح  إىل المتحدةالواليات ُتشري  -ٛٛٔ
ركبات. كمن مث يتعني على صانعي كمنتجي أجهزة التأكيد على أفضل اؼبمارسات يف ؾباؿ إعادة شحن اؼب

فلورية كمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية توزيع  يدرك مركبات الكربوف اؽبتكييف اؼبركبات اليت تعتمد على 
ىذه اؽبدؼ من أف وبتفظوا دبواقع إلكًتكنية تثقيفية. ك كتيبات للمستهلكني من خالؿ ذبار التجزئة، كهبب 

فلورية يدرك انبعاثات مركبات الكربوف اؽب فضخأنبية باؼبستهلكني  عريفىو تاإللكًتكنية الكتيبات كاؼبواقع 
حملتول معلومات عن كيفية استعادة القدرة. كينبغي أف يتضمن اتسرب ك المن خالؿ تعزيز إصالح  اهتاكاستخدام

نظاـ، كأفضل اؼبمارسات، كاؼبخاطر البيئية كاؼبخاطر احملتملة كبرنامج إعادة التدكير يف تسريبات الربديد كإصالح 
 .فلورية اؼبستخدمةيدرك مركبات الكربوف اؽباحملتوية على كيات الدكلة للحا

 استقصاءات بشأف بدائل المواد المستنفدة لألوزوف - واو

يف ضوء مناقشات األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبسائل اؼبتعلقة بإدارة مركبات الكربوف  -ٜٛٔ
وف فًتة زمنية معقولة، أشار طرؼ إىل أنبية االعتماد على ىذه اؼبركبات يف غضخفض  كإمكانيةاؽبيدركفلورية 

اغبصوؿ على إحصائيات عن استرياد غازات التربيد اليت سبثل بدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، 
 خصوصان مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.

                                                           
(ٖٔ) http://www.epa.ie/pubs/advice/air/ods/summaryguidanceforcompliancewithodsandfgasregulations.html#.VCLiU3DD_IV. 
(ٖٕ) http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:715186/FULLTEXT01.pdf. 
(ٖٖ) http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2014-908. 

http://www.epa.ie/pubs/advice/air/ods/summaryguidanceforcompliancewithodsandfgasregulations.html#.VCLiU3DD_IV
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:715186/FULLTEXT01.pdf
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2014-908/
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ات على كجو اػبصوص إىل أف من اؼبهم ربديد كميات أساسية الستهالؾ مركب باراغوايكأشارت  -ٜٓٔ
الكربوف اؽبيدركفلورية كأبلغت عن دراسة أجريت يف البالد هبدؼ كضع إحصائيات عن الواردات من بدائل 

. كأظهر ربليل لنتائج الدراسة االستقصائية األنواع ٕٗٔٓك ٖٕٔٓمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية لعامي 
، R-417a، كR-410a، كR-407c، كR-404a، كR-134aاليت استوردت )الرئيسية ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 

، دبا يف ذلك زيادة كبرية يف ٕٗٔٓإىل عاـ  ٖٕٔٓ(، كنسب الزيادة يف استرياد ىذه البدائل من عاـ AN22ك
( الذم يدخل يف تصنيع الثالجات كاجملمدات. كاستنادان إىل R-600aكاردات مواد التربيد البديلة مثل اؼبركب )

غوام أنو عند إخضاع مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية للرقابة يف اتقصائية الحظت بار إحصائيات الدراسة االس
 غوام إهباد بدائل ؽبا.اني على بار ( سيكوف ىو اؼبادة األساسية اليت يتعR-134aإطار الربكتوكوؿ فإف اؼبركب )

 قضايا الصحة والسالمة الُمثارة من جانب األطراؼ - سادساً 
القدرة أك  إزاء قضايا الصحة كالسالمة اؼبتعلقة بالبدائل منخفضة مقلقهن ع األطراؼمن يُعرب عدد  -ٜٔٔ

 .ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةمنعدمة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي 
، دبا يف ذلك تهايكظبُ  عن قلقها إزاء قابلية اشتعاؿ اؼبربدات البديلة الكونغوفعلى سبيل اؼبثاؿ، أعربت  -ٕٜٔ
R290 ،كR600a ،كR717 (األمونيا ،)كR744 (كيُوصي الطرؼ بأف يُنظم برنامج األمم ثاين أكسيد الكربوف .)

 حوؿحلقات عمل تدريبية دكف إقليمية ككطنية  منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدك(اؼبتحدة للبيئة ك 
كثاين أكسيد الكربوف كبدائل ، (CARE 30)كاؼبزيج اؽبيدرككربوين ، R717 ،R290مربدات االستخداـ اآلمن لل

التحوؿ إىل ف إ جمهورية مولدوفافبثل كقاؿ . فلوريةيدرك ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كمركبات الكربوف اؽب
التعلم اؼبكثف للصناعة كتكييف القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي يقتضي  منخفضةاستخداـ اؼبربدات 
من موظفي اليت يُواجهها ىذا الطرؼ يف ؿبدكدية العدد اؼبتوفر الرئيسية ثل العقبات . كتتمالتشريعات الوطنية

الطرؼ دبعاعبة وصي يُ ك . كعدـ كجود الوعي لدل اؼبستخدمني النهائيني، اػبدمة اؼبؤىلني كاؼبختصنيكشركات 
إدارة التخلص  طاؼبرحلة الثانية من خطسياؽ  يفمن خالؿ برامج التثقيف كالتدريب كالتوعية سألة ىذه اؼب

 .(HPMPs) مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةالتدرهبي من 
قلقها إزاء ـباطر السالمة كالصحة الناصبة عن اؼبواد الكيميائية اؼبزكرة يف قطاع عن  موزامبيق تأعرب -ٖٜٔ

سنوم عن    تقريرًنقدبتصبيع األطراؼ  ، إلزاـكخطوة كبو معاعبة اؼبشكلةاقًتحت،  التربيد كتكييف اؽبواء، ك 
 .، دبا يف ذلك معلومات عن بلداف اؼبقصدَصدمرهتاك  هاكميات اؼبربدات اليت أنتجت

ت الالزمة مكانالتطوير اؼبعلومات كاؼبعايري كاإل جارم بذؽباأف ىناؾ جهود كتفيد بعض األطراؼ  -ٜٗٔ
 .ؼبعاعبة اؼبخاكؼ الصحية كالسالمة

للتعامل مع اؼبربدات الطبيعية يف الًتكيب  ان تدريبي ان أهنا كضعت منهجب، على سبيل اؼبثاؿ، هولندا كتُفيد -ٜ٘ٔ
ىا أعدالطبيعي اليت األكراؽ اإلعالمية اؼبتعلقة بالتربيد قضايا السالمة يف . كما مت تناكؿ دماتتقدًن اػبكالصيانة ك 

مج يف إطار برنا(. ك ىاء أعاله )على النحو الوارد يف الفرع خامسان  المجلس الوزاري لبلداف الشماؿ األوروبي
على  كمنهابدائل اؼبستخدمة يف التطبيقات الصناعية كالتجارية كالعسكرية، ، فإف ال(SNAP) الواليات المتحدة

ؿباليل التنظيف، كإطباد اغبرائق كاؽبباء اعبوم، ، ك التربيد كتكييف اؽبواء، رغوة النفخبدائل  ،سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر
أف برامج التدريب على إىل  زمبابوي. كُتشري اإلنساف كالبيئة صحة علىتقييمها فيما يتعلق باؼبخاطر  سيتواصل

لمربدات اؽبيدرككربونية كالتحوؿ من التكنولوجيا القائمة على مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية لاالستخداـ اآلمن 
 .ذبرم حاليان اؼبواد اؽبيدرككربونية فلورية إىل التكنولوجيا اؼبعتمدة على 
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مبادرة التربيد باؼبواد ’’ طوعيةال عاؼبيةالصناعة مبادرة ال إطارأنو يف أيضان إىل  الواليات المتحدةكُتشري  -ٜٙٔ
حوؿ  كالتكنولوجيا كاؼبعلومات التقنية احملرز التقدـاؼبعلومات عن تبادؿ بتلتـز شركات األعضاء ، ‘‘الطبيعية

 ،البدائل اآلمنةاستخداـ تعزيز لالتربيد البديل مع األعضاء اآلخرين كالعمل مع اؼبنظمات غري اغبكومية كغريىا 
للتواصل بني اعبهات الفاعلة يف سلسلة توريد تكنولوجيا التربيد، كاؼبستخدمني، كاغبكومات كاجملتمع منربان كتوفري 
مركبات فلَورة مثل ػُ . كتعمل شركات األعضاء يف إطار مبادرة التربيد باؼبواد الطبيعية كبو استبداؿ الغازات اؼباؼبدين

ثاين أكسيد  مثل فلَورةػُ اؼبالبدائل غري بنقاط البيع التجارية كالصناعية بفلورية يف تطبيقات التربيد يدرك اؽبالكربوف 
 .كاؽبيدرككربوناتالكربوف 

 الخالصة - سابعاً 
ؾبموعة عن كجود الوثيقة تكشف كردت بشكل موجز يف ىذه اؼبعلومات اليت قدمتها األطراؼ ك  -ٜٚٔ
اؼبواد اؼبستنفدة استخداـ التحوؿ من اليت ربض على تنظيمية كاغبوافز كاؼببادرات من اؼبخططات ال، حاليان، كاسعة

بني ـبتلف التدابري مصفوفة تُ . كيتضمن اؼبرفق هبذه الوثيقة للمناخاستخداـ بدائل ؽبا أكثر ُمالءمةن لألكزكف إىل 
 لتيسري الرجوع إليها.القائمة كاؼبخطط ؽبا اليت نوقشت أعاله 
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 مرفقال
لمواد المستنفدة موجزة بشأف التدابير المتعلقة بسياسات مركبات الكربوف الهيدروفلورية الُمبلغة من جانب األطراؼ الرامية لتعزيز التحوؿ من استخداـ ا مصفوفة

 لطبقة األوزوف إلى استخداـ بدائل صديقة للمناخ
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 إلى األمانة مباشرةمعلومات أبلغت 
            √ √ √ √ √ أسًتاليا

      √ √          بنغالديش
         √        )أ(بلجيكا

   √  √ √   √    √ √ √  كندا
  √ √      √ √      √ )أ(الدامبرؾ

       √          السلفادكر
√   √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ األكركيب االرباد

  ()ج

  √               )أ(يرلنداآ

      √   √   √ √ √ √ √ الياباف
√ √          اؼبكسيك

(د) 
       

    √ √ √ √ √ √ √ اعببل األسود
      

         √        موزامبيق
  √   √ √      √ √  √  )أ(ىولندا

  √    √   √ √  √ √ √ √  النركيج
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 الطرؼ

 ديةاالقتصاالحوافز  التشريعات واللوائح وغيرها من التدابير اإللزامية
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 √                باراغوام
          √       )أ(بولندا

       √      √    صبهورية مولدكفا
          √       )أ(سلوفيينا
         √ √       )أ(إسبانيا

       √          سوازيالند
      √     √ √ √ √ √ √ سويسرا

               √  توغو
  √  √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ الواليات اؼبتحدة

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

                √ النمسا
           √ √    √ بليز

       √          البوسنة كاؽبرسك
   √              الربازيل

          √       بوركينا فاسو
        √  √       الصني
         √      √ √ بياكولوم
                √ )أ(كركاتيا
√  )أ(أؼبانيا

√      )ب(
√      (ج) 

   )ج(



UNEP/OzL.Pro.26/11 

44 

 الطرؼ

 ديةاالقتصاالحوافز  التشريعات واللوائح وغيرها من التدابير اإللزامية
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   √              اؽبند
             √    )أ(ايطاليا

       √          جزر اؼبالديف
   √              يشيوسمور 

        √ √ √  √   √  نيوزيلندا
                √ صربيا

      √        √  √ )أ(السويد
       √          لندتاي

مقدكنيا صبهورية 
         √      √ سالفية سابقان و اليوغ

 

                √ تركيا
             √    )أ(اؼبملكة اؼبتحدة

           √    √  اليمن
 كركيب.ة االرباد األاألكركيب تنفذ الئحدكلة عضو يف االرباد   )أ(

 .اليت أجرهتا ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة كفقان للدارسة  )ب(
 كفقان ؼبفوضية االرباد األكركيب. )ج( 
 كفقان لدراسة ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة. )د( 

_____________ 


