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والعشرون لألطراف في  ثامنالاالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 6102بر تشرين األكؿ/أكتو  01-01كيغايل، 

المسائل المطروحة لكي يناقشها االجتماع الثامن والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال 
 لمعلومات المقدمة لكي يطلع عليهاوا

 مذكرة من األمانة
 إضافة

 مقدمة - أوالا 
تتضمن ىذه اإلضافة ؼبذكرة األمانة بشأف اؼبسائل اؼبطركحة لكي يناقشها االجتماع الثامن كالعشركف  -0
بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف  عليها يطلع لكي اؼبقدمة كاؼبعلوماتألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ ل
(UNEP/OzL.Pro.28/2)،  معلومات إضافية لكي تنظر فيها األطراؼ. كيعرض الفرع الثاين اؼبعلومات ذات الصلة

الفرع  كيعرض(، HFCsبوف اؽبيدركفلورية )دبذكرات األطراؼ بشأف السياسات كالتدابري اؼبتصلة دبركبات الكر 
 .6102آب/أغسطس  63الثالث اؼبعلومات اليت أصبحت متاحة منذ صياغة اؼبذكرة من األمانة اؼبؤرخة 

اؼبذكرة من األمانة يف تقارير فريق التكنولوجيا كالتقييم  إعدادكترد اؼبعلومات اليت أصبحت متاحة منذ  -6
أحد ىذه التقارير بالتعاكف مع فريق  أُعِّد. كقد 6102دات يف أيلوؿ/سبتمرب يف أربعة ؾبل اليت نشرتاالقتصادم 

 :كىذه التقارير ىي على النحو التايل التقييم العلمي. 
 ،62/1، اجمللد األكؿ: اؼبقرر 6102تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم، أيلوؿ/سبتمرب  )أ(

 افية عن بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف؛معلومات إض التقرير اؼبستكمل لفرقة العمل:
-إ.د اؼبقرر، اجمللد الثاين: 6102التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم، أيلوؿ/سبتمرب  فريقتقرير  )ب(

 يف إطارالكربوف اؽبيدركفلورية مركبات الناصبة عن زبفيض اؼبناخية كالتكاليف اؼبنافع فرقة العمل: تقرير ، 3/0
 مسار ديب؛
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، اجمللد الثالث: تقييم 6102تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم، أيلوؿ/سبتمرب  )ج(
 ؛6102االستخدامات اغبرجة لربكميد اؼبيثيل كاؼبسائل ذات الصلة لعاـ  ترشيحات

، اجمللد 6102العلمي، أيلوؿ/سبتمرب  تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كفريق التقييم )د(
 .دراسة التناقضات يف انبعاثات رابع كلوريد الكربوف: 62/2الرابع: اؼبقرر 

، فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أعضاءباإلضافة إىل ذلك، تعرض ىذه اؼبذكرة، معلومات عن  -3
 .لرجوع األطراؼ إليها تيسريان  كذلك

ة بمركبات الكربون من األطراف بشأن السياسات والتدابير المتعلقالمقدمة  المعلومات - ثانياا 
 الهيدروفلورية

الذم ازبذه االجتماع السادس كالعشركف لألطراؼ يف تشرين  62/9 من اؼبقرر 3 يف الفقرة -1
، ُشجعت األطراؼ على مواصلة تزكيد األمانة، على أساس طوعي، دبعلومات بشأف 6101 نوفمرب/الثاين

اؼبتاحة فيما ، دبا يف ذلك معلومات عن البيانات كالسياسات كاؼببادرات 09/2 من اؼبقرر 9 ةتنفيذىا للفقر 
حيثما توافرت  ،أدىن حد من اآلثار البيئية، دبا يقلل إىل بتعزيز االنتقاؿ من اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكفيتعلق 

. كاستجابة ؽبذا اىا من ىذا القبيلإفادات تتلقأف تطلب إىل األمانة ذبميع أم على التكنولوجيا اؼبطلوبة، ك 
صبعتها األمانة يف عدة مذكرات اليت اؼبقرر، قدـ العديد من األطراؼ منذ ذلك اغبني اؼبعلومات اؼبطلوبة، 

 (6).كمت إهبازىا يف تقريرين (0)ةإعالمي
بعد عرض التقرير اؼبوجز اؼبنقح لألمانة على االجتماع السابع كالعشرين لألطراؼ يف تشرين ك  -5
كجديدة عن  مستكملة، قدـ طرفاف كنبا أسًتاليا كالواليات اؼبتحدة األمريكية، معلومات 6105 نوفمرب/ثاينال

 اليت قدمها ىذاف الطرفاف اؼبعلوماتكصبعت  .اؼبتصلة دبركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةالوطنية السياسات كالتدابري 
الرئيسية يف اؼبوجز اؼبستكمل ها طاقلنوجز يف حني يرد م( UNEP/OzL.Pro.28/INF/3يف كثيقة إعالمية )

لتعزيز االنتقاؿ من اؼبواد اؼبستنفدة  09/2 من اؼبقرر 9 للمعلومات اؼبقدمة من األطراؼ عن تنفيذىا للفقرة
 .(UNEP/OzL.Pro.28/11)( 3 ، الفقرة65/5 قلل إىل أدىن حد من اآلثار البيئية )اؼبقرردبا يلألكزكف 

من  2 كمناقشتها يف إطار البند كالوثيقة اجملمعةعراض اؼبوجز اؼبستكمل كقد ترغب األطراؼ يف است -2
األطراؼ  كقد ترغب .هبا اؼبتصل (02/0 جدكؿ أعماؿ مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية )اؼبقرر

 .يف النظر يف ما إذا كانت ىناؾ حاجة إىل ازباذ أم إجراءات متابعة أيضان 

                                                           
(0)  UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4 كUNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.1 
 UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/INF/2ك UNEP/OzL.Pro.26/INF/4ك UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.2ك
 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/INF/2ك

(6)  UNEP/OzL.Pro.26/9 كUNEP/OzL.Pro.27/11. 
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أكتوبر /تشرين األول 01-01ي )لبنود المدرجة في جدول أعمال الجزء التحضير لمحة عامة عن ا - ثالثاا 
1105) 

المستكملة عن بدائل المواد الجديدة و  تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات -ألف 
 (المؤقت للجزء التحضيري من جدول األعمال 3البند ) (16/3المستنفدة لألوزون )المقرر 

اؼبعنية التابعة لو فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كفرقة العمل  أقبز، (3)ةمذكرة األمان إعداد منذ -2
تقريره الثالث، آخذان يف االعتبار التعليقات كاؼبقًتحات الواردة من األطراؼ يف االجتماع الثامن  62/1 باؼبقرر

ىذا التقرير ىو ك  لفرقة العمللومات اإلضافية اؼبتاحة ككذلك اؼبع (1)كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية،
كيف حني ركز التقريراف األكالف على قطاع  (5).62/1 فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر تعدهالتقرير الثالث كالنهائي الذم 

خباخات ك الرغاكم كأجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة قطاعات أيضا يغطي ىذا التقرير ك التربيد كتكييف اؽبواء، 
كمل يطرأ أم تغيري على الكثري من اؼبعلومات الواردة يف التقريرين السابقني لكنها  .(يركسوؿ)اآل اؽبباء اعبوم

 .أدؾبت يف التقرير النهائي لكي يبكن استخدامو كوثيقة مرجعية كاحدة لالجتماع الثامن كالعشرين لألطراؼ
 ما يلي:ق يتضمن التقرير النهائي للفريكعلى كبو خاص،  -8

 ؛مواد التربيدة عن آخر اؼبستجدات اؼبتعلقة حبالاليت سبق تقديبها اؼبعلومات  )أ(
يف  كالتكنولوجيا اعبديدة اؼبستخدمة حاليان  مواد التربيدعن بدائل  اؼبستكملةاؼبزيد من اؼبعلومات  )ب(

 عبة قضايا مثل السالمة؛كضع معايري ؼبعا ةكيفي، ككذلك اؼبعلومات اؼبستجدة عن  قطاع التربيد كالتكييف
يارات تصنيف اػبب فيما يتعلقبشأف بدائل نظم التربيد على سفن الصيد  طفيفة ربديثات )ج(

 اؼبختلفة؛
لبدائل يف ظركؼ درجات اغبرارة لبربامج االختبار اليت سبق تقديبها فيما يتعلق اؼبعلومات  )د(

ؼبثل ىذه اغباالت ردان على التعليقات اليت كردت بشأف  عاليت زبضاحمليطة العالية كاستعراض ؿبدكد للبلداف 
 اؼبعيار اؼبستخدـ لدرجات اغبرارة احمليطة العالية؛

التخفيف على النحو الوارد يف التقرير الثاين للفريق اؼبستند طلب ك سيناريوىات العمل اؼبعتاد  )ىػ(
معلومات إضافية عن  تشمل أيضان  كلكنهاير، ظر فيها يف ذلك التقر اغبالية اليت نُ  القواعد التنظيميةإىل نفس 

، كاغبماية اإلرغاءلتربيد كتكييف اؽبواء، ك قطاعات اإنتاج مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبختلفة اؽبامة بالنسبة ل
ؼبركبات الكربوف  التقديرممقارنة اإلنتاج ك ؛ يركسوؿكاآلمن اغبرائق، كأجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة 

التربيد كتكييف اؽبواء كالقطاعات األخرل؛ كاعبداكؿ اؼبستكملة  قطاعلاحملسوب العاؼبي مع الطلب ؽبيدركفلورية ا
 ؛كخدمات الصيانةلتصنيع اعبديد للطلب اإلصبايل كالطلب ل

احملددة ؼبختلف قطاعات الرغاكم، ك البديلة ؼبختلف أنواع  اإلرغاءمعلومات جديدة عن عوامل  )ك(
التخفيف سيناريوىات ك يف كسيناريوىات العمل اؼبعتاد  اإلرغاءلومات تفصيلية عن استهالؾ عوامل التطبيق، كمع

                                                           
(3)  UNEP/OzL.Pro.28/2 61-61، الفقرات. 

(1)  UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8 36-02، الفقرات. 

لفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعيو السابع كالثالثني كالثامن كالثالثني )نيساف/أبريل إىل اقدـ التقريراف األكؿ كالثاين   (5)
 .( على التوايل6102كسبوز/يوليو 
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( كاألطراؼ 5 )األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 5 من اؼبادة 0 وجب الفقرةالعاملة دبذا القطاع بالنسبة لألطراؼ ؽب
 (؛5 غري العاملة دبوجبها )األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة

اؼبتاحة لمعلومات كربديث ل، يركسوؿأنواع تكنولوجيا اآلعن صبيع  ةموجز علومات أساسية م )ز(
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ألجهزة بالنسبة للطلب اؼبتوقع على اؼبتعلقة بالبدائل، كسيناريوىات العمل اؼبعتاد 

غري مقننة لطبية كاػباصة باؼبستهلكني كالتقنية ا، كاآليركسوالت، دبا فيها آيركسوالت االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة
 .6151-6105خالؿ الفًتة اعبرعات 

قدـ كما كرد من الفريق من كىو ماؼبوجز التنفيذم للتقرير النهائي يف اؼبرفق األكؿ ؽبذه اؼبذكرة. كيرد  -9
 .دكف ربرير رظبي من األمانة

التوضيح حسب االقتضاء،  كتلتمسرير، قد ترغب األطراؼ يف أف تنظر يف اؼبعلومات الواردة يف التق -01
 .اؼبناسبةكتقدـ التعليقات كتتخذ اؼبقررات 

المترتبة على المناخية، واآلثار المالية  المنافعتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم  -باء 
 بون الهيدروفلوريةمركبات الكر لالتدريجي  جداول الزمنية للتخفيضلل نتيجة المتعدد األطرافلصندوق ا

المؤقت للجزء  من جدول األعمال 4البند ) (2/0-إ.د في مقترحات التعديل )المقرر الواردة
 التحضيري(

طلب االجتماع االستثنائي الثالث  0/3-إ.د بموجب اؼبقررف، (2)ةيف مذكرة األمان اؼبذكور على النحو -00
ف ك كالعشر ينظر فيو االجتماع الثامن كي تقرير للألطراؼ إىل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم إعداد 

اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ صندكؽ اؼبًتتبة على الاؼبناخية، كاآلثار اؼبالية على أف يتضمن تقييمان للمنافع ÷ لألطراؼ
ة الوارد، ك ستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةالالتدرهبي  فيضللتخالزمنية داكؿ نتيجة للجبركتوكوؿ مونًتياؿ، 

يف األطراؼ يف االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ك  هاتناقشيف مقًتحات التعديل اليت 
كلدل إعداد التقرير، اعترب الفريق أنو من اؼبهم أف ربدد أكال اؼبصطلحات  .ؼلألطرا الثالث االجتماع االستثنائي

 :الرئيسية على النحو التايل
إىل تعين زبفيض استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية  اعلى أهنفهم تُ “ خيةاؼبنا اؼبنافع’’ )أ(
يعرّب عنها بوحدات ك فًتة ؿبددة،  على مدلسيناريو العمل اؼبعتاد اؼبتكامل  من ذلك الوارد يف مستول أدىن

 مكافئ ثاين أكسيد الكربوف؛أطناف 
اليت تكاليف التعين على أهنا فهم تُ ، ‘‘راؼلصندكؽ اؼبتعدد األطاؼبًتتبة على ااآلثار اؼبالية ’’ )ب(

الالزمة لتنفيذ تدابري الرقابة يف األطراؼ العاملة ، ك الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿيتكبدىا 
اؼببينة يف ، ك ركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةؼبالتدرهبي  للتخفيضاعبداكؿ الزمنية  كفق 5 من اؼبادة 0 دبوجب الفقرة

 .مقًتحات التعديل )زبفيض مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية فقط(
 لألطراؼكيسلط التقرير الضوء على العوامل احملددة اليت أخذىا الفريق يف االعتبار، كيقدـ تقديرات  -06

ركبات الكربوف العاؼبي ؼبستهالؾ االك تاج نإللك  5، كاألطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة 5اؼبادة وجب العاملة دب
طوط األساس الواردة يف التقديرات اػباصة بكل منها ػب كيلي ذلك، 6105ؽبيدركفلورية الرئيسية يف عاـ ا

                                                           
(2)  UNEP/OzL.Pro.28/2 ، 62ك 65الفقرتاف. 
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مكافئ ثاين أكسيد يغاطن دبمعربان عنها  (2)ةركبات الكربوف اؽبيدركفلورياؼبتعلقة دبمقًتحات التعديل األربعة 
 .الكربوف

، 6151للفًتة اؼبمتدة حىت عاـ  ،اؼبناخية ؼبقًتحات التعديل األربعة نافعاؼبأف تبني  فقد للتقرير، كفقان ك  -03
طن يغا غ 06إىل  01زبفيض إصبايل متكامل يف استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف حدكد تسفر عن 

، مع 5ادة اؼبوجب سيناريو العمل اؼبعتاد لألطراؼ غري العاملة دب باؼبقارنة معثاين أكسيد الكربوف،  مكافئمن 
ثاين أكسيد  مكافئيغا طن من غ 22إىل  62زبفيض مقابل يف حدكد عن بني اؼبقًتحات؛ ك  فركؽ طفيفة

 .5الكربوف بالنسبة لألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 
مقًتحات التعديل األربعة، من اؼبتعدد األطراؼ لصندكؽ اليت تًتتب على اكفيما يتعلق باآلثار اؼبالية  -01

كالتخفيض التدرهبي إلنتاج  خدمات الصيانةموع تكلفة ربويل التصنيع، كتقدًن تقديران جمل يضعفإف التقرير 
 مليوف دكالر. 01 311- 3 511أنو يف حدكد بمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية الذم يقدر 

الفريق  اؼبناخية كاآلثار اؼبالية اؼبًتتبة على مقًتحات التعديل األربعة، قدـ اؼبنافعكباإلضافة إىل ربليل  -05
اؼبرجعية كتواريخ التجميد لألطراؼ العاملة  اؼبتعلقة دبستويات خط األساسربليالن ؿبدكدان للمقًتحات الستة 

طرحتها بعض األطراؼ كؾبموعات األطراؼ يف االجتماع االستثنائي الثالث ، كىي مقًتحات 5دبوجب اؼبادة 
 (8).6102لألطراؼ يف سبوز/يوليو 

قدـ كما كرد من الفريق من دكف ربرير كىو ملتقرير يف اؼبرفق األكؿ ؽبذه اؼبذكرة. اؼبوجز التنفيذم ليرد ك  -02
 رظبي من جانب األمانة.

تراىا مناسبة يف أم توصيات  كأف تقدـكقد ترغب األطراؼ يف أف تنظر يف اؼبعلومات الواردة يف التقرير  -02
 .ىذا الشأف

 طاء من بروتوكول مونتريال 1 - ألف 1المسائل المتصلة باإلعفاءات بموجب المواد  - جيم
)ب( من جدول  6)البند  1107و 1106الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الحرج للعامين  )أ(

 األعمال المؤقت للجزء التحضيري(
، قدمت ثالثة أطراؼ عاملة دبوجب 6102ففي العاـ  ،(9)على النحو اؼبذكور يف مذكرة األمانة -08

وب أفريقيا، كالصني( طبسة ترشيحات ألغراض االستخداـ اغبرج لربكميد اؼبيثيل للعاـ )األرجنتني، كجن 5 اؼبادة
، نبا أسًتاليا ككندا، ترشيحان كاحدان لكل منهما 5، يف حني قدـ طرفاف غري عاملني دبوجب اؼبادة 6102
 على التوايل. 6102ك 6108للعامني 

                                                           
(2)  UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/3–UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/3–UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/3–

UNEP/Ozl.Pro.28/5 كUNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/3/Add.1-UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/3/Add.1–

UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/3/Add.1–UNEP/Ozl.Pro.28/5/Add.1 كUNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/4-

UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/4-UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/4-UNEP/Ozl.Pro.28/6 كUNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/5-

UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/5-UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/5-UNEP/Ozl.Pro.28/7 كUNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/6-

UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/6-UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/6-UNEP/Ozl.Pro.28/8. 
(8)  UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/7.اؼبرفق الثاين ، 

(9)  UNEP/OzL.Pro.28/2, paras. 34–36. 
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النهائية لتقييمها للًتشيحات ألغراض االستخداـ الصيغة عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل  ككضعت -09
حيث أخذت يف  اغبرج بعد التقييم األكيل الذم قدـ يف االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية

االعتبار صبيع اؼبعلومات اإلضافية اؼبقدمة أثناء اؼبناقشات الثنائية اليت جرت بني األطراؼ اؼبقدمة للًتشيحات 
 3اجمللد  ف التوصيات النهائية يفأاللجنة كبعد تلك اؼبناقشات. كيرد التقرير الذم يتضمن اؼبعلومات اؼبفصلة بشك 

كترد التوصيات النهائية للفريق . 6102 الصادر يف أيلوؿ/سبتمربمن تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم 
ضاء، ملخص لألسباب اليت قدمتها اللجنة كتربير لعدـ . كيذكر يف حواشي اعبدكؿ عند االقتأدناه يف اعبدكؿ

 .توصيتها بالكميات اؼبرشحة الكاملة بالنسبة لبعض األطراؼ
 .اؼبناسب النحو على اؼبقرراتالنظر يف التوصيات النهائية كاعتماد  يفترغب األطراؼ  كقد -61

، 1107و 1106 موجز الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الحرج لبروميد الميثيل لعامي
 للجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل النهائية، وللتوصيات 1105والمقدمة في عام 

 )باألطناف اؼبًتية(

 الطرؼ

الًتشيحات لعاـ 
 النهائيةالتوصيات  6102

الًتشيحات لعاـ 
 النهائيةالتوصيات  6108

األطراف غير العاملة بموجب الفقرة 
 والقطاع المعني 4من المادة  0

 أسًتاليا -0
 شتالت الفراكلة

  
 )أ([69,23] 69,22

 كندا  -6
 [5,620] 5,620 شتالت الفراكلة

  

     
 [18٦62] 18٦65 [4.150] 4٦150 المجموع

 0األطراف العاملة بموجب الفقرة 
 والقطاع المعني 4من المادة 

   

 األرجنتني -3
 الطماطم

 شبار الفراكلة

 
25,1 
15,3 

 
 )ب([21,01]
 )ج( [38,81]

  

 الصني -1
الزقببيل يف اغبقل 

 اؼبفتوح 
 الزقببيل )زراعة ؿبمية(

 
28,5 

 
60,1 

 
 )د( [21,202]
 
 )ق([08,321]

  

                      جنوب أفريقيا  -5
 اؼبطاحن
 اؽبياكل

 
03 
21 

 
 )ك(  [1,0]
 )ز( [55,1]

  

   [144٦106] 211٦7 المجموع
ًتم بسبب اعتماد بدائل لتبخري اؼبادة التحتية من أجل إنتاج النواة كاستخداـ اؼبخزكف طن م 1,13التخفيض دبقدار  )أ(

 .6109األساسي. كأكضح الطرؼ أف لدل قطاع الصناعة خطة للتحوؿ بعيدان عن بركميد اؼبيثيل تبدأ يف العاـ 
العتمادىا  6غراـ/ـ05,1إىل  62,1معدالت اعبرعة من  يستند التخفيض اؼبوصى بو لكمية الًتشيح إىل زبفيض )ب(

كذلك ( ديكلوركبركبني + كلوركبكرين-0.3كالبدائل اؼبتاحة )أم (، (TIF) األغشية العازلة )مثل األغشية اؼبقاكمة سبامان للتسرب
 .ثالث سنواتعلى مدل فًتة انتقالية مدهتا 
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العتمادىا األغشية  6غراـ/ـ05,1 إىل 62,1معدالت اعبرعة من  يستند التخفيض اؼبوصى بو لكمية الًتشيح إىل تقليل )ج(
 .ثالث سنوات( على مدل فًتة انتقالية مدهتا D/Pic-0,3كالبدائل اؼبتاحة )أم  العازلة )مثل األغشية اؼبقاكمة سبامان للتسرب(،

 35دؿ يف اؼبائة من ؾباؿ الًتشيح دبع 51ربتسب الكمية اؼبخفضة اؼبوصى هبا بناء على اعتماد األغشية العازلة لنسبة  )د(
(( يف الصني كيبكن VIF)األغشية اؼبقاكمة سبامان للتسرب، كاألغشية اؼبقاكمة جدان للتسرب ) األغشية العازلة كتنتج. 6غراـ/ـ

 استخدامها يف زراعة اغبقوؿ اؼبفتوحة دكف التعرض ػبطر تدىورىا بسبب الرياح. 
مناسبة للًتشيح  تعتربائة من اعتماد األغشية العازلة، اليت يف اؼب 011تستند كمية الًتشيح اؼبخفضة اؼبوصى هبا إىل نسبة  )ق(

 ةالزراعكتُنتج األغشية العازلة يف الصني كيبكن استخدامها يف . 9/2االنبعاثات دبوجب اؼبقرر الشركط اؼبتعلقة بتخفيض كتليب 
 .احملمية دكف التعرض ػبطر تدىورىا بسبب الرياح

منشآت معينة لتحضري اؼبواد الغذائية، استنادان إىل  اآلفات بالتبخري يف مطاحن ك يوصى بتخفيض كمية الًتشيح ؼبكافحة  )ك(
كمية كافية لعملية تبخري كاحدة سنويان لكل مطحنة، كذلك كتدبري انتقايل إلتاحة الوقت العتماد البدائل كاالستفادة منها على 

تستخدـ داخل  3/ـغراـ 61ند التوصية إىل جرعة تبلغ كتست .يف اؼبائة للطوارئ 11النحو األمثل، باإلضافة إىل زبصيص نسبة 
 .ىياكل ؿبكمة اإلغالؽ

 ؽبذا القطاع. 6105يف اؼبائة عن الكمية اؼبعتمدة للعاـ  61يوصى بكمية ـبفضة سبثل زبفيضان بنسبة  )ز(

 استخدام بروميد الميثيل في الهند )ب(
فريق التكنولوجيا كالتقييم  الذم أدرج يف تقريرالحظت عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل يف تقريرىا  -60

بالغ اإل( احتماؿ استخداـ بركميد اؼبيثيل دكف 6-2-1، الفرع 0)اجمللد  6102االقتصادم يف حزيراف/يونيو 
قبل الشحن  ما كعملياتكأف اؽبند قد أبلغت عن إنتاج بركميد اؼبيثيل يف استخدامات اغبجر  ؛يف اؽبندعن ذلك 

كأنو على الرغم من أف الطرؼ مل يبلغ عن إنتاج كاستهالؾ ىذه اؼبادة يف ؛ 6116ك 0993 بني العامني
بركميد  يف تتاجرطبسة عشر عاما، كانت شركات ىندية عديدة  علىزيد لفًتة تاالستخدامات اػباضعة للرقابة 

 .اؼبيثيل اؼبصنع يف اؽبند
معلومات عن ، قدمت اؽبند 6102أيلوؿ/سبتمرب  06 مؤرخة يفاألمانة  موجهة إىليف رسالة ك  -66

أف إنتاج كاستهالؾ بركميد اؼبيثيل مل  كذلك  أكدت. ك بإنتاج بركميد اؼبيثيل يف البلداؼبتعلقة اإلبالغ  إجراءات
ىل إقبل الشحن، كقدمت تفاصيل عن اؼبنتجني يف البلد باإلضافة  ما كعملياتيكن إاّل الستخدامات اغبجر 

الفًتة  أثناءسنوات عدة ترياد كالتصدير ألغراض ىذه االستخدامات تغطي كاالس كاؼببيعاتبيانات عن اإلنتاج 
بالنموذج اؼبطلوب البيانات لألمانة تلك عن عزمها على إبالغ  . كأعربت اؽبند أيضان 6102أيار/مايو  -6111
 من بركتوكوؿ مونًتياؿ. 2اؼبادة دبوجب 

لتقييم العلمي بشأن تحليل التناقضات بين التركيزات تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق ا -دال 
المالحظة لرابع كلوريد الكربون في الغالف الجوي والبيانات المبلغ عنها بخصوص رابع كلوريد الكربون 

 المؤقت للجزء التحضيري( من جدول األعمال 8البند ) (16/6)المقرر 
تقريرنبا التقييم العلمي ، كفريق االقتصادم يمالتقيالتكنولوجيا ك أعد فريق  (01)،62/2استجابة للمقرر  -63

 (.6102األطراؼ )اجمللد الرابع من تقرير الفريقني، أيلوؿ/سبتمرب لكي تنظر فيو اؼبشًتؾ يف كقت مناسب 
العلمية لتقييم البيانات اعبديدة تبذؽبا األكساط كيقدـ تقرير الفريقني معلومات أساسية عن اعبهود اليت  -61
. كقد من القاعدة أك من القمة انطالقان االنبعاثات  هنجي تقديرفهم الفجوة بني لكلوريد الكربوف، ك  لقة برابعاؼبتع

يف سويسرا يف  ‘‘كلوريد الكربوف حل لغز رابع”حلقة عمل بعنواف  تنظيماليت مشلت  ،أسفرت ىذه اعبهود

                                                           
 .10-39، الفقرات UNEP/OzL.Pro.28/2, paras نظر أيضان ا  (01)
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مشركعو اؼبتعلق بعمليات ث اؼبناخ يف إطار عن تقرير أصدره الربنامج العاؼبي لبحو  ،6105تشرين األكؿ/أكتوبر 
)اؼبشار إليو فيما بعد بتقرير  ‘‘كلوريد الكربوف  لغز رابع’’اؼبعنوف ، ك اؼبناخيف ، كدكرىا وسفريبكالًت االسًتاتوسفري 

 (00).(6102لعاـ الربنامج العاؼبي لبحوث اؼبناخ 
من القاعدة أك  انطالقان االنبعاثات  هنجي تقدير تقديراتبني االختالؼ  تناكؿ تقرير الفريقني أيضان يك  -65

من االستنتاجات  كيقدـ عددان ، 6102لعاـ  اؼبناخالربنامج العاؼبي لبحوث تقرير يف  من القمة كالواردين
التقديرات السابقة حذفت مصادر انبعاثات أف التقرير إليها خلص من ضمن النتائج الرئيسية اليت ك كالتوصيات. 

ة اؼبقدمة إىل أمانة األكزكف اغبالي، كمن مث فإف التقارير غري مبلَّغ عنهاإضافية مسارات كلوريد الكربوف من  ابعر 
ؽبذه اؼبادة.  من القاعدة انطالقان يف حد ذاهتا الستخالص تقديرات االنبعاثات العاؼبية  يال تكف 2دبوجب اؼبادة 

 :ما يليإىل اغباجة  أيضار الفريقني كأكد تقري
اؼبستخلصة  الكربوف كلوريد رابعنبعاثات اتقديرات  من أجل إحكاـاؼبزيد من البحوث العلمية  )أ(

 دبا يف ذلك تقديرات االنبعاثات اإلقليمية؛ من القمة، كانطالقان من اؼبالحظات 
 .متسقمن القاعدة على كبو  انطالقان كلوريد الكربوف  رابع انبعاثاتكضع منهجيات لتقدير  )ب(

كلوريد الكربوف كجزء من عمليات التقييم اليت  رابعانبعاثات لة أمس حبثمواصلة الفريقني  كسعيان إىل -62
لكي تنظر فيها التوصيات التالية  فقد أصدراعدد من اؼبسائل اؼبتبقية،  من أجل معاعبةكل أربع سنوات هبرياهنا  

 األطراؼ:
لعاـ  لبحوث اؼبناخ الربنامج العاؼبيقرير يف ت ‘‘توجهات األحباثمقًتحات ’’إدراج فرع عن  )أ( 

حبوث األكزكف إىل اجتماع مديرم التقرير  إحالةأمانة األكزكف  يف أف تطلب إىلاألطراؼ كقد ترغب  ،6102
 ؛فيو لنظر، من أجل ا(06)يف إطار اتفاقية فيينا غبماية طبقة األكزكف

قييم االقتصادم/ فريق التقييم العلمي عقد حلقة عمل مشًتكة بني فريق التكنولوجيا كالت ترتيب )ب( 
لبحوث العاؼبي  جالربنام تقييم مسارات االنبعاثات اؼببينة يف تقرير من أجل مواصلةبالتنسيق مع أمانة األكزكف 

 رابعهمة كضع منهجيات ؿبسنة لتقدير انبعاثات دبحلقة العمل ىذه تكلف ، كيبكن أف 6102لعاـ  اؼبناخ
 القاعدة؛ منانطالقان كلوريد الكربوف 

مشًتؾ بني فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كفريق التقييم العلمي لتقدير  عاملإنشاء فريق  )ج( 
 الفريقاف كل أربع سنوات.هبريها مليات التقييم اليت ، كذلك دعمان لعكلوريد الكربوف رابعانبعاثات 

 المؤقت للجزء التحضيري( من جدول األعمال 01البند ) عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي - هاء
كعباف اػبيارات التقنية  مأدرجت اؼبعلومات اؼبتعلقة حبالة عضوية فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصاد -62

خالؿ  ت، كنوقش6102يف حزيراف/يونيو الصادر للفريق  (03)يالتابعة لو يف اجمللد األكؿ من التقرير اؼبرحل

                                                           
، الذم يتضمن صحيفة كقائع 6102لعاـ  عمليات الغالؼ الزمهريرم كدكرىا يف اؼبناخعن تقرير على ال يبكن االطالع  (00)

-http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewgعن االستنتاجات أعدىا فريق التقييم العلمي، كذلك يف اؼبوقع 

38/publications/SitePages/Home.aspx. 
 .6102آذار/مارس  31إىل  68االجتماع العاشر ؼبدراء حبوث األكزكف التفاقية فيينا اؼبقرر عقده يف الفًتة من   (06)

(03)   http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-

38/presession/Background%20Documents%20%20TEAP%20Reports/TEAP_Progress_Report_June2016.pdf. 
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بعضوية الفريق كعباف لالختصاصات اؼبتعلقة  ككفقان  .(01)ثني للفريق العامل اؼبفتوح العضويةاالجتماع الثامن كالثال
األطراؼ خالؿ االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية  يتدع (05)،واػبيارات التقنية التابعة ل

 القرار النهائي بشأهنا.لألطراؼ  االجتماع الثامن كالعشرينتقدًن ترشيحات لعضوية الفريق لكي يتخذ  إىل

، لتربيدلقائمة أعضاء عبنة اػبيارات التقنية  الذم أجراه الرئيساف اؼبشاركاف للجنة يف التصويبكعقب  -68
 للرؤساء اؼبصوبةاؼبذكرة القائمة  ؽبذه. كيتضمن اؼبرفق الثالث (02)على النحو اؼبناسب أصدرت األمانة تصويبان 

 أف تنظر يفكقد ترغب األطراؼ يف  .6102يف هناية عاـ  مدة عضويتهمتهي اؼبشاركني كاألعضاء الذين تن
لدل القياـ بذلك . ك االقتضاءاؼبشاركني كاألعضاء حسب  رؤساءالترشيح أك إعادة ترشيح كتعيني أك إعادة تعيني 

على النحو الوارد يف للفريق كعباف اػبيارات التقنية التابعة لو  اؼبطلوبة حاليان النظر يف اػبربات  األطراؼ تودقد 
كي بالشاؼبوقع  ، كعلى النحو الذم نشرت بو يفاؼبرحلي للتقرير 6يف اؼبرفق الواردة  “مصفوفة اػبربات اؼبطلوبة”

 (.http://ozone.unep.org/en/teap-experts-requiredألمانة األكزكف )

ت األمانة حىت اآلف ترشيحات لعضوية فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم من طرفني نبا كتلق -69
يف عبنة اػبيارات التقنية للرغاكم اؼبرنة و، كىو حاليان عضو لتويآالربازيل كاؽبند. كقد رشحت الربازيل السيد باكلو 

التقييم االقتصادم. كرشحت اؽبند السيد  فريق التكنولوجيا ك لكي يكوف رئيسان مشاركان، كعضوان يف، كاعباسئة
، كيبكن االطالع عضوان من كبار اػبرباءللعمل يف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بوصفو  هراجندرا شيند

بوابة االجتماع اػباصة باالجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح  على هشيندلسيد ل السرية الذاتيةعلى 
 كثائق اؼبعلومات األساسية. العضوية ضمن

الًتشيحني  أف تنظر يف ىذيناألطراؼ يف  ترغبالفريق، قد  اختصاصاتمن  3-6للفقرة  ككفقان  -31
 اجتماع األطراؼ. من جانبالحتماؿ تعيينهما 

 

  

                                                           
 .51-12 الفقرات ،UNEP/OzL.Pro.28/2, paras أيضان  انظر  (01)
 ، اؼبرفق.61/8اؼبقرر   (05)
)اجمللد األكؿ(، التصويب؛  6102التقرير اؼبرحلي لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم الصادر يف حزيراف/يونيو   (02)

UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/2/Add.1/Corr.1. 

http://ozone.unep.org/en/teap-experts-required
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  المرفق األول

عن بدائل  والمستكملةتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات الجديدة 
 (16/3واد المستنفدة لألوزون )المقرر الم

 موجز تنفيذي
 مقدمة -0م ت

للمعلومات عن بدائل اؼبواد  إىل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف يقدـ ربديثان  62/1طلب اؼبقرر  •
مع أخذ  62/9لتقرير فرقة عمل اؼبقرر  6105اؼبستنفدة لألكزكف اؼبدرجة يف ربديث أيلوؿ/سبتمرب 

 ات احملددة اؼببينة يف ىذا اؼبقرر يف االعتبار. البارامًت 
، ىذا العاـاجتماعني من اجتماعات الفريق العامل اؼبفتوح العضوية  قد عقدتكبالنظر إىل أف األطراؼ  •

استجابةن للمقرر ثالثة تقارير  عدد إصبايل من فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم هنج تقدًن فقد اتبع
إىل االجتماع السابع  6102التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم تقريره األكؿ آلذار/مارس  . كقدـ فريق62/1

كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، حيث ركز التقرير على قطاع التربيد كتكييف اؽبواء، كتضمن 
كمناقشة بارامًتات ربديثات تتعلق بالبدائل كاختبارات البدائل يف ظركؼ درجات اغبرارة احمليطة العالية، 

كبناء على التعليقات . 6151أخرل ؿبددة يف اؼبقرر، كسبديدان لسيناريوىات التخفيف حىت عاـ 
كاؼبناقشات غري الرظبية اليت جرت بشأف التقرير يف االجتماع السابع كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح 

ه الثاين لتقديبو إىل االجتماع الثامن كالثالثني تقرير  العضوية، استكمل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم
 . ، مركزان مرة أخرل على قطاع التربيد كتكييف اؽبواءللفريق العامل

اؼبعد دبوجب  الثالث كالنهائيفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم يف تقريره  اتبعوكيتمثل النهج الذم  •
. كالعشرين لألطراؼقة مرجعية كاحدة لالجتماع الثامن يف تزكيد األطراؼ قدر اإلمكاف بوثي 62/1اؼبقرر 

مع الًتكيز على  كالثاين األكؿ ينالتقرير يف ، الكثري من نفس اؼبعلومات الواردة النهائييتضمن ىذا التقرير ك 
باإلضافة إىل فصوؿ جديدة تتناكؿ الرغاكم، كأجهزة االستنشاؽ باعبرعات قطاع التربيد كتكييف اؽبواء، 

كاف موجودان يف   كيشار إىل التحديثات كاإلضافات يف بداية كل فصل أك فرعت. يركسوالآلاؼبقننة كا
 ، حسب االقتضاء. السابق

لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم اؼبعد دبوجب اؼبقرر  النهائيكعلى كجو اػبصوص، يقدـ التقرير  •
 :يلي كالعشرين لألطراؼ مالالجتماع الثامن  62/1
o  اؼبزيد من اؼبعلومات اؼبتصلة بإنتاج مركبات يف ذلك  دباالتعليقات اؼبتعلقة بالسيناريوىات  على ردان

من ىذا التقرير جداكؿ مستكملة بالطلب اإلصبايل كللطلب  1اؼبرفق  يتضمن)الكربوف اؽبيدركفلورية 
 .((2)فيما يتعلق بالفصل  من أجل التصنيع اعبديد كالصيانة

o  عن توافر  كمستكملةمعلومات جديدة لطلب اؼبقرر تقدًن ( يستجيب 2)الفصل  ان جديد فصالن
 .لإلرغاءالبدائل 

o  ( يستجيب لطلب اؼبقرر تقدًن معلومات جديدة كمستكملة عن توافر 8فصالن جديدان )الفصل
 ت.يركسوالالبدائل ألجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة كاآل
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عنية دبا يف ذلك قطاعات التربيد كتكييف اؽبواء، كالرغاكم، كأجهزة كيركز ىذا التقرير على القطاعات اؼب •
الثاين  من التقرير 2إىل  0من اؼبوجزات للفصوؿ  كتظل. تيركسوالاالستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة كاآل

يري يف دكف تغالصادر عن فرقة العمل كاؼبقدـ إىل االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية 
 .أو المعلومات اإلضافية بالخط الغامق المحددة إلى التحديثاتيشار بينما جوىرىا، 

 مواد التبريدمعلومات مستكملة بشأن حالة  -1م ت
( منذ تقرير فرقة العمل 6حالة مواد التربيد )الفصل شأن لم تقدم أي معلومات مستكملة جديدة ب •

 لومات، على النحو اؼبوجز أدناه، مل تتغري يف ىذا التقرير.الصادر يف حزيراف/يونيو، كلذلك فإف اؼبع
مائعان اقًُتحت أك هبرم اختبارىا يف برامج صناعية أك قيد النشر أك  81يقدـ الفصل الثاين قائمة من  •

الصادرة عن اعبمعية األمريكية ؼبهندسي  31 ػػػالػ مواد التربيدكضمن معايري  802ُنشرت يف معيار اآليزك 
الذم أصدرتو عبنة اػبيارات التقنية للمربدات.  6011ة كالتربيد كتكييف اؽبواء منذ تقرير التقييم لعاـ التدفئ

كمعظم ىذه اؼبوائع ىي مزائج جديدة، كلكن القائمة تضمنت أيضان موائع تقليدية كجزيئني جديدين. 
مواد التربيد، كاؼبخاطر اؼبتزايدة  كيشمل الفصل الثاين مناقشات بشأف كيفية تصنيف مواد التربيد كفقان ؼبعايري

اليت ينبغي التصدم ؽبا فيما يتعلق بأمن استخداـ بعض مواد التربيد ذات القدرة اؼبخفضة على إحداث 
 االحًتار العاؼبي.

كتوجد اليـو مواد تربيد بديلة تتسم بقدرة ضئيلة للغاية على استنفاد األكزكف، كبالبفاض القدرة على  •
لعاؼبي، كلكن بالنسبة لبعض التطبيقات قد تنشأ صعوبة كبرية يف ربقيق نفس مستول إحداث االحًتار ا

التكلفة على مدل عمر التشغيل باؼبقارنة إىل النظم التقليدية مع احملافظة على نفس األداء كاغبجم. كيبكن 
موائع أف يؤدم البحث عن موائع بديلة جديدة إىل حلوؿ أكثر اقتصادية، إال أف احتماالت اكتشاؼ 

 جديدة ـبتلفة ُكليان ضئيلة جدان.
كتتسم ديناميات السوؽ بأنبية حاظبة يف معدالت اعتماد مواد التربيد اعبديدة. كىنالك حد معني لعدد  •

مواد التربيد اليت يبكن إدارهتا من جانب السوؽ )العمالء كقنوات البيع كشركات الصيانة(. كؽبذا السبب 
يتعلق باؼبكاف الذم تطلق فيو ُمنتجان حيث تتجنب اؼبناطق الػُمشبعة تكوف الشركات انتقائية فيما 

 بالػُمنتجات كتركج اؼببيعات يف األسواؽ اليت ترل فيها أكرب الفرص السوقية احملتملة. 
كمن الصعب تعيني كفاءة استخداـ الطاقة بالنسبة ؼبادة التربيد، ألف كفاءة استخداـ الطاقة ألنظمة التربيد  •

ريان إضافيان يف اختيار مادة التربيد، عالكةن على أهنا ترتبط بتشكيل النظاـ ككفاءة عناصره. كأحد سبثل متغ
النهج اؼبتبعة عند تقييم كفاءة الطاقة بالنسبة ؼبادة التربيد ىو البدء دبادة تربيد ؿبددة كاستخداـ ىيكل نظاـ 

ربيد اؼبراد استبداؽبا. كشبة نُػُهج أخرل ذبرم مناسب لتلك اؼبادة، مع إجراء مقارنة مع نظاـ مرجعي ؼبادة الت
فرزان ؼبواد التربيد البديلة اؼبناسبة لًتكيبة نظاـ ُمعني. كيبكن تقسيم الوسائل الشائعة إىل مباذج ؿباكاة دائرية 
نظرية كشبو نظرية، كمباذج ؿباكاة تفصيلية للمعدات، كاختبارات اؼبعدات. كمن الناحية العملية تكوف  

قة اليت يبكن الوصوؿ إليها مقيدة بتكلفة النظاـ نظران ألف النجاح يف السوؽ يعتمد على اؼبوازنة كفاءة الطا
 بني التكلفة كاألداء.

القدرة ”كتُناقش الصعوبات يف تقييم األثر الكلي لالحًتار اؼبتعلق دبواد التربيد، دبا يف ذلك صعوبة تعريف  •
يم كفاءة استخداـ الطاقة اؼبتعلقة باستخداـ مادة تربيد كتقي“ اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي

 معينة.
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كيتكوف األثر اؼبناخي الكلي اؼبتعلق دبواد التربيد من مسانبات مباشرة كغري مباشرة. كتكوف اؼبسانبات  •
ن اؼبباشرة تابعان لقدرة مادة التربيد على إحداث االحًتار العاؼبي، كمقدار الشحن، كاالنبعاثات الناذبة ع

‘‘ عايل’’التسرب من اؼبعدات، كتلك اؼبرتبطة بصيانة اؼبعدات كالتخلص منها. كيعترب تعريف الصفات 
من حيث عالقتها بالقدرة على إحداث االحًتار العاؼبي خياران نوعيان غري تقين ‘‘ منخفض’’ك‘‘ متوسط’’ك

تقابل االنبعاثات اؼبكافئة لثاين يرتبط دبا ىو مقبوؿ يف تطبيقات ؿبددة. أما اؼبسانبات غري اؼبباشرة فهي 
أكسيد الكربوف اؼبتولدة أثناء إنتاج الطاقة اليت تستهلكها معدات التربيد كتكييف اؽبواء كاؼبضخات 
اغبرارية. كتتأثر ىذه االنبعاثات باػبصائص التشغيلية للمعدات كعامل االنبعاث من اإلنتاج احمللي 

التشغيل، كمواصفات التشغيل، كقدرة النظاـ، كمعدات للكهرباء. كتشمل اػبصائص التشغيلية ظركؼ 
من صبلة أمور أخرل، األمر الذم هبعل اؼبقارنة صعبة يف كثري من اغباالت. كتكوف اؼبسانبة غري  النظاـ

 “.احملَكمة”اؼبباشرة ىي اؼبهيمنة يف النظم اليت تتسم بتسرب منخفض للغاية أك يف النظم 
البديلة في قطاع التبريد  والتكنولوجيايتعلق بمواد التبريد  فيما المستكملةالمعلومات  -2م ت

 وتكييف الهواء
استنادان إىل التعليقات الواردة من األطراؼ بشأف التقرير اؼبقدـ من فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم إىل  •

ستكملة اؼبعلومات د من اؼباؼبزيكالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، يقدـ ىذا الفصل  الثامناالجتماع 
يف اؼبواقع اليت تستخدـ فيها تلك البدائل  اؼبتعلقة هبا،اعبديدة عن بدائل مواد التربيد كالتكنولوجيا 

كالتكنولوجيا. كيقـو أيضان بتحديث اؼبعلومات اؼبتعلقة بكيفية كضع اؼبعايري من أجل معاعبة مسائل مثل 
 .السالمة

اػبيارين األكلني من مواد التربيد من أجل إنتاج أجهزة التربيد  HFC-134aك HC-600aكسبثل مادتا التربيد  •
يف اؼبائة من عمليات إنتاج الربادات  25، ستستخدـ كبو 6161احمللية اعبديدة. كيتوقع أنو حبلوؿ عاـ 

، كقد يطبق HFC-134a، يف حني ستستخدـ معظم العمليات اؼبتبقية اؼبركب HC-600aاعبديدة اؼبركب 
 .HFO-1234 yf صغري منها مواد التربيد اؽبيدرككلورية فلورية غري اؼبشبعة مثل اؼبادة جزء

-R-449ك R-448Aماركت(، يتنامى اآلف استخداـ مركبات من قبيل  كيف احملالت التجارية الكبرية )السوبر •

A كR-450A كR-513Aات التكثيف من أكركبا كالواليات اؼبتحدة. كينطبق األمر نفسو على كحدان ، بدء
 كاؼبعدات اؼبستقلة بذاهتا. كيف فئة اؼبعدات اؼبستقلة بذاهتا، بدأت اؼبراحل اؼببكرة من ذبربة اؼبادتني

HFO-1234yfك ،HFO-1234zeكال يزاؿ استخداـ اؼبادتني . R-407A كR-407F   آخذان يف االزدياد يف أجزاء
 كثرية من العامل.

على كبو متزايد نظم احملالت التجارية الكبرية يف صبيع أكباء  R-744كتستخدـ مواد التربيد من قبيل  •
لدرجات اغبرارة اؼبنخفضة بالتعاقب مع مادة تربيد أخرل مثل  R-744سواء يف نظم التربيد التعاقيب ) العامل،

HFC-134a  أك مادة فباثلة كمعR-717  يف حاالت ؿبدكدة( كيف نظم ما بعد النقطة اغبرجة. كهبرم البحث
طاؽ كاسع يف النظم العابرة للنقطة اغبرجة من أجل تقليل غرامات الطاقة اؼبتعلقة هبا يف ظركؼ على ن

درجات اغبرارة احمليطة العالية، عن طريق استخداـ أنواع من تكنولوجيا العناصر كالنظم مثل الطارد، 
 لتوازم.كالتكثيف الكاظم للحرارة، كالتربيد إىل ما دكف درجة الغلياف، كنظم الضغط على ا



UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1 

13 

كيف التربيد الصناعي يتمثل التوجو الرئيسي، الذم يبثل أيضان التحدم األكرب يف الًتكيز على اغبد من  •
شحن مواد التربيد. كيزداد سوؽ اؼبضخات اغبرارية اتساعان بشكل سريع. كتستخدـ اؼبضخات اغبرارية 

 نتاج.الصناعية اغبرارة اليت تعترب مهدكرة يف أجزاء أخرل من عمليات اإل
باعتبارىا خيار العمالء يف  6105خالؿ عاـ  R-452aكيف تربيد كسائل النقل، بدأ استخداـ اؼبادة  •

متاحة على نطاؽ كاسع.  R-404A كحدات التربيد اعبديدة للشاحنات القاطرة كمقطوراهتا. كال تزاؿ اؼبادة
( A1اؼبواد غري القابلة لالشتعاؿ )الفئة كغريىا من  R-744كتتواصل األنشطة الرامية إىل تقييم مادة التربيد 

 R-513A. كهبرم النظر يف اؼبواد R-449Aك R-448Aاليت تنخفض إمكانية إحداثها لالحًتار العاؼبي مثل 
. HFC-134aباعتبارىا حلوالن يبكن أف ربل بسهولة ؿبل مركب الكربوف اؽبيدركفلورم  R-456Aك R-513Bك

(، كاؼبواد ذات القابلية اؼبنخفضة لالشتعاؿ A3القابلة لالشتعاؿ ) كيتواصل إجراء األحباث على اؼبواد
(A2L.هبدؼ إنتاج مراجع متاحة للجمهور كسليمة تقنيان، لدعم األنشطة اؼبتعلقة باؼبعايري كاللوائح ) 

كبالنسبة لنظم تكييف اؽبواء كاؼبضخات اغبرارية اليت تعمل بنقل حرارة اؽبواء )من اؽبواء اػبارجي إىل  •
لداخلي أك العكس بالعكس(، تتعلق أىم التطورات اليت حدثت مؤخران بزيادة معدالت استبداؿ مركب ا

( كإيالء قدر أكرب من االىتماـ باستخداـ البدائل HCFC-22) 66-الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم اؼبهلجن
ني على اعتماد اؼبصنع ضذات القدرات اؼبنخفضة كاؼبتوسطة على إحداث االحًتار العاؼبي. كيعمل بع

 (.HFC-32) 36-مركبات اؽبيدرككربوف يف حني هبرم األخذ أيضان دبركب الكربوف اؽبيدركفلورم
كبالنسبة لتدفئة اغبيزات كتسخني اؼبياه كاؼبضخات اغبرارية، دخلت التشريعات اؼبتعلقة بالكفاءة الدنيا  •

مريكية، كالياباف، األمر الذم أدل إىل الستخداـ الطاقة حيز النفاذ يف أكركبا، كالواليات اؼبتحدة األ
زبفيض األعداد اليت يبكن طرحها يف األسواؽ من اؼبضخات اغبرارية اليت تعمل بنقل اغبرارة من اؽبواء إىل 

 اؼباء.
كيف اؼبربدات، أخذت تظهر طائفة من اػبيارات بعد سنوات من البحوث كاالختبارات، كبدأت بعض  •

 ،R-513A، كR-452B، كHFC-32، كHCFO-1233zdتربيد الناشئة ىي: أنشطة التسويق ؽبا. كمواد ال
 (.HFO-1234ze(E)، كHFO-1234yf، كR-514Aك

بالنسبة  HFO-1234yf كيف مكيفات اؽبواء اؼبتنقلة اؼبستخدمة يف كسائل النقل، استمر تسويق مادة التربيد •
سيما يف البلداف غري  ات األخرل، كالؼبركبات النقل اعبديدة، كانتشر إىل عدد كبري من تصميمات اؼبركب

، كلكن إقباز االستبداؿ الكامل ال يزاؿ أمران بعيدان. كباإلضافة إىل ذلك، يتواصل تطوير 5العاملة باؼبادة 
، كيبدك أهنا أكشكت دخوؿ مرحلة التسويق. كمل R-744أجهزة تكييف اؽبواء اؼبتنقلة اليت تستخدـ اؼبركب 

كاػبالئط اإلضافية من  HFC-152aككربونات، كمركب الكربوف اؽبيدركفلورم ربظ بدائل أخرل مثل اؽبيدر 
بكثري من البحث اإلضايف، كيبدك  R-445Aك R-444A الكربوف اؽبيدركفلورم/األكليفني اؽبيدركفلورم

 اختيارىا للمركبات اعبديدة يف اؼبستقبل القريب أمران مستبعدان.
جيا الرئيسية بالنسبة عبميع تطبيقات التربيد كتكييف اؽبواء كظلت تكنولوجيا ضغط البخار ىي التكنولو  •

خالؿ مائة عاـ مضت. كتسمى أنواع التكنولوجيا اليت ال تستخدـ تكنولوجيا ضغط البخار بالتكنولوجيا 
اؼبغايرة، ككاف بعضها قيد التطوير خالؿ السنة اؼباضية. كتصنف بعض الدراسات حالة تطوير ىذه 

( ذات النتائج األكثر تشجيعان )اؼبضخات اغبرارية الغشائية، اؼبركنة 0لتايل: )التقنيات على النحو ا
( اؼبشجعة للغاية )مكيفات اؽبواء مع مواد ؾبففة خبارية سائلة، اؼبغنطة اغبرارية، اؼبضخات 6اغبرارية(؛ )
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رارية الكهربائية، ( مشجعة نوعان ما )التربيد التبخريم، التقنية اغب3اغبرارية العاملة بدكرة فيوليمري(؛ )
مكيفات اؽبواء اؼبوصولة باألرض كتستخدـ اؼبواد اجملففة الصلبة، مضخات االمتصاص اغبرارية، التقنية 

( األقل تشجيعان )مكيفات اؽبواء 1الصوتية، مضخات االمتزاز اغبرارية، التقنية النَػَفقية اغبرارية( )-اغبرارية
لصلبة، مكيفات اؽبواء اؼبستقلة بذاهتا كتستخدـ اؼبواد اجملففة اؼبستقلة بذاهتا كتستخدـ اؼبواد اجملففة ا

 (.Braytonالسائلة، اؼبضخات اغبرارية الطاردة، اؼبضخات اغبرارية برايتوف 
 بدائل نظم التبريد على متن سفن الصيد -3م ت

على تصنيف دخلت ربديثات طفيفة أُ احملتملة، ئلها بنظم التربيد على منت سفن الصيد كبدافيما يتعلق  •
ماع الثامن اليت جرت يف االجت اتاؼبناقش عقب ،(6كاؼبرفق  1)انظر الفصل اؼبختلفة مواد التربيد خيارات 

 .كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية
 66-يف اؼبائة من أساطيل الصيد العاؼبية تستخدـ مركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم 21كال تزاؿ نسبة  •

(HCFC-22 كمادة التربيد الرئيسية فيها. كلذلك يكمن التحدم الرئيسي للصناعة يف إهباد عملية ؾبدية )
إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث  66-كب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورملالنتقاؿ من مر 

يف اؼبائة من أساطيل الصيد العاؼبية اؼبوجودة يف منطقة آسيا كاحمليط  21االحًتار العاؼبي. كبالنظر إىل أف 
زر احمليط اؽبادئ، فإف ىذا التحدم يصبح أكثر أنبية لبلداف آسيا كاحمليط اؽبادئ، كبالتحديد ؼبنطقة ج

اؽبادئ، اليت يعتمد اقتصادىا إىل حد كبري على قطاع الصيد. كؽبذا السبب، يوجو اىتماـ خاص للحالة يف 
 ىذه اؼبنطقة.

إىل عدة متغريات )عمر السفن، كتوافر البدائل، كاعبدكل التقنية كاالقتصادية للتحويالت، كتلبية ان كاستناد •
إىل بدائل ذات  HCFC-22ت( يبكن أف يطبق االنتقاؿ من اؼبركب اؼبتطلبات التنظيمية ؼبستوردم اؼبنتجا

 قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي باتباع أربعة خيارات ـبتلفة:
  أم، -مواد التربيد غري الكربونية -0اػبيار( اؽبالوجينيةR-717 كR-744؛) 
  اعية؛استبداؿ مواد التربيد مع إجراء تعديالت يف اؼبنشآت الصن -6اػبيار 
  البدائل اؼبباشرة ؼبواد التربيد؛ -3اػبيار 
  66-اغبفاظ على النظم اليت تستخدـ اؼبركب اؽبيدرككلورم فلورم -1اػبيار (HCFC-22). 

 مالءمة البدائل في ظروف درجات الحرارة المحيطة العالية -4م ت
درجات اغبرارة احمليطة العالية،  مل تتوفر أم ربديثات جديدة فيما يتعلق بربامج االختبار للبدائل يف ظركؼ •

تظل اؼبعلومات دكف تغيري يف ىذا الفصل. كيف إطار مناقشة اعتبارات التصميم لدرجات اغبرارة كلذلك 
( يقدـ استعراض ؿبدكد للمقًتح الذم ذبرم مناقشتو حاليان من جانب األطراؼ 0-5احمليطة العالية )الفرع 

 .يطة العاليةكىو كضع تعريف للبلداف ذات درجات احمل
اؼبعلومات بشأف ثالثة مشاريع حبثية )بينما تستمر مشاريع أخرل يف الوقت اغباضر(  5كيستكمل الفصل  •

الختبار مواد التربيد البديلة يف ظركؼ درجات اغبرارة احمليطة العالية، كبشأف تصميم اؼبنتجات باستخداـ 
 م على تعديالت ربديثية.البدائل يف التطبيقات اعبديدة أك التطبيقات اليت تنطو 

كتشري النتائج اؼبستمدة من ثالثة مشاريع، كىي مشركع تعزيز استخداـ اؼبربدات ذات القدرة اؼبنخفضة  •
على إحداث االحًتار العاؼبي يف قطاعات تكييف اؽبواء بالبلداف اليت تتميز بدرجات حرارة ؿبيطة عالية 
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(PRAHA) البديلة  كمشركع التقييم الثاين ؼبواد التربيد(AREP-II)  كمشركع ـبترب أكؾ ردج الوطين
(ORNL) إىل طريق اؼبضي قدمان يف البحث عن بدائل فعالة ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار ،

العاؼبي لظركؼ درجات اغبرارة احمليطة العالية، خصوصان عندما يصاحب ذلك عملية إعادة تصميم كاملة 
لها ىنا كاليت أجريت ؼبخترب أكؾ ردج الوطين كللتقارير الصادرة عن مشركع للنظاـ. كالبحوث اليت جرل ربلي

التقييم الثاين تغطي يف نطاقها بوجو عاـ اختبارات الًتشيد األسهل )أم جهاز توسيع معدَّؿ أك كمية 
شحن معدَّلة(. كُرغم أف مشركع تعزيز استخداـ اؼبربدات ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار 

يشتمل على  (PRAHA)اؼبي يف قطاعات تكييف اؽبواء بالبلداف اليت تتميز بدرجات حرارة ؿبيطة عالية الع
 تغيري اؼبضاغط، إال أف اؼبوردين مل يعدلوا تصميم تلك اؼبضاغط لتالئم التطبيقات احملددة.

صائص نقل اغبرارة كمن اؼبرجح ربقيق ربسينات إضافية من خالؿ ربسني دكائر اؼببدالت اغبرارية لتالئم خ •
 كانتقاء اؼبضاغط كربديد حجمها على النحو اؼبناسب.

كستلـز على األرجح إعادة تصميم النظم بشكل كامل، دبا يف ذلك اؼبكونات اعبديدة، إلنتاج نظم  •
تستخدـ مواد تربيد بديلة جديدة سباثل أك تضاىي يف أدائها النظم القائمة من حيث السعة ككفاءة 

ة. كعند اختيار مواد جديدة، من اؼبهم مراعاة الزيادة اؼبستمرة يف اؼبتطلبات اغبالية لكفاءة استخداـ الطاق
 استخداـ الطاقة.

كيف حني أف االنتشار التجارم ؼبواد التربيد قد يستغرؽ فًتة تصل إىل عشر سنوات، فاالستغالؿ التجارم  •
 للمنتجات اليت تستخدـ ىذه البدائل سيستغرؽ كقتان أطوؿ.

كيف ظركؼ درجات اغبرارة احمليطة العالية يبكن أف يصل ضِبل التربيد ؼبساحة مكيفة اؽبواء إىل قرابة ثالثة  •
أضعاؼ اغبمل اؼبناظر للمناخات اؼبعتدلة. كلذلك فردبا تلـز أنظمة تربيد ذات سعة أكرب، فبا يعين ضمنيان 

ييد الشحنات كفقان ؼبعايري سالمة ضركرة استخداـ شحنات أكرب من مواد التربيد. كبسبب متطلبات تق
ؿبددة، تكوف ؾبموعة اؼبنتجات احملتملة اؼبالئمة لظركؼ درجات اغبرارة احمليطة العالية ؿبدكدة أكثر مقارنةن 

 بالظركؼ اؼبناخية اؼبتوسطة عند تطبيق نفس معايري السالمة.
ة لالشتعاؿ ىو عمل حبثي مستمر يف كرغم أف العمل اؼبتعلق بتقييم اؼبخاطر يف ؾباؿ مواد التربيد القابل •

عند الًتكيب  (A3)ك (A2L)بعض البلداف إال أف ىناؾ حاجة لتقييم شامل ؼبخاطر البدائل من الفئتني 
 كالصيانة ككقف التشغيل يف ظركؼ درجات اغبرارة احمليطة العالية. 

لقطاع التبريد سيناريو العمل المعتاد وسيناريوهات الطلب في حاالت التخفيف بالنسبة  -5م ت
 وتكييف الهواء

التقرير الصادر عن فرقة العمل اؼبعنية النسخة الثانية من يتضمن ىذا الفصل نفس السيناريوىات الواردة يف  •
 استنادان إىل، كذلك (6102 يونيو/حزيراف)التابعة لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم  62/1باؼبقرر 

يتضمن الفصل أيضان التغيريات كاإلضافات اليت نظر فيها ذلك التقرير. ك نفس القواعد التنظيمية القائمة 
 التالية:

o التربيد كتكييف  لقطاعات، اؼبختلفة معلومات إضافية عن إنتاج مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية
 ت؛يركسوالكاإلرغاء، كاغبماية من اغبرائق، كأجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة كاآلاؽبواء، 
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o قارنة اإلنتاج التقديرم ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية مع الطلب العاؼبي احملسوب على ىذه م
 اؼبركبات لقطاع التربيد كتكييف اؽبواء كغريه من القطاعات؛

o  ذا التقرير الذم يتضمن جداكؿ مستكملة للطلب اإلصبايل كللطلب ؽب 1كيتعلق هبذا الفصل، اؼبرفق
 يانة.من أجل التصنيع اعبديد كالص

نتاج اإلكىذه السيناريوىات )لقطاع التربيد كتكييف اؽبواء فقط( مت التحقق منها دبقارنتها مع بيانات  •
ركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كتقدـ يف اعبدكؿ أدناه أحدث تقديرات اإلنتاج العاؼبي لعاـ التقديرية ؼب

 )أدخلت بعض التنقيحات على ىذا التقرير (0)األربعة ركبات الكربوف اؽبيدركفلورية الرئيسيةؼب 6105
(؛ كيبني اعبدكؿ اجملموع اؼبشًتؾ ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية الرئيسية األربعة الصادر يف أيلوؿ/سبتمرب

 .طنان -كيلو 565الذم يبلغ 

أفضل تقديرات اإلنتاج العالمي من مركبات الكربون الهيدروفلورية في  المادة الكيميائية
 ة بوحدة الكيلو طن()مقدر  1104

HFC-32 91 
HFC-125 031 

HFC-134a 623 
HFC-143a 68 
 414 المجموع

، HFC-227ea، كHFC-152aكبالنسبة ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية األخرل اؼبستخدمة فهي أساسان  •
ركب كربوف كؼب كيلو طنان.  91حبوايل  6105، كيقدر إنتاجها العاؼبي للعاـ HFC-365mfc، كHFC-245faك

كيلوطن يف عاـ   1,3كتقدر حبوايل  5، تتاح تقديرات اإلنتاج للمادة HFC-236faىيدركفلورم آخر ىو 
طن  0 611كمن حيث اؼبناخ، يصل إصبايل إنتاج صبيع مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية إىل حوايل  .6105

 مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف.
إىل  6131يف ىذا التقرير على سبديد للجدكؿ الزمين اؼبستخدـ للفًتة من ربتوم السيناريوىات اؼبنقحة  •

، اليت تشمل قاعدة االرباد 5، كالنظر يف سيناريو العمل اؼبعتاد للبلداف غري العاملة دبوجب اؼبادة 6151
لقة دبركبات اؼبتع 6105للعاـ الواليات اؼبتحدة التنظيمية  كقواعداألكركيب التنظيمية بشأف الغازات الفلورية 

الكربوف اؽبيدركفلورية لقطاعات كقطاعات فرعية ؿبددة. كتظل سيناريوىات التخفيف ىي نفسها الواردة 
 ، كعلى النحو التايل:6105لشهر أيلوؿ/سبتمرب  62/9يف تقرير اؼبقرر 

o  ُأقبز يف األطراؼ غري  6161: ربويل اؼبعدات اعبديدة اؼبصنعة حبلوؿ عاـ 3-سيناريو التخفيف(
 ؛(5ألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ؛ بدأ يف ا5لعاملة دبوجب اؼبادة ا

 

                                                           
يف الوقت اغباضر، تستخدـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية األربعة الرئيسية ىذه يف قطاع التربيد كتكييف اؽبواء )كيشمل   (0)

كعامل إرغاء يف أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة كخباخات ان  أيض HFC-134a ذلك مكيفات اؽبواء اؼبتنقلة(؛ كيستخدـ اؼبركب
 .اؼبستخدمة لألغراض التقنية )اآليركسوالت( ذاذالر 
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o  مكيفات اؽبواء مع تأخري التحويل يف قطاع  3: فباثل لسيناريو التخفيف 1سيناريو التخفيف
 ؛6165الثابتة إىل 

o  ُأقبز يف األطراؼ غري  6165: ربويل اؼبعدات اؼبصنعة حديثان حبلوؿ عاـ 5-سيناريو التخفيف(
 .(5؛ بدأ يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 5ملة دبوجب اؼبادة العا

من القاعدة للطلب العاؼبي لقطاعات التربيد كتكييف اؽبواء يف عاـ  انطالقان كتصل التقديرات احملسوبة  •
-كيلو  623، كإىل 5طنان يف األطراؼ غري العاملة باؼبادة -كيلو  661طنان )منها -كيلو  123إىل  6105
أطناف يعين ىذا أف -كيلو  501(. كباؼبقارنة مع اجملموع البالغ 5األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة طنان يف 

طنان )كيتعلق -كيلو  32الطلب من القطاعات األخرل غري قطاعي التربيد كتكييف اؽبواء سيصل إىل حوايل 
، كما يستخدـ يف ، الذم يستخدـ كعامل إرغاءHFC-134aىذا أساسان، كلكن ليس حصران، باؼبركب 

، فضالن عن بعض االستخداـ الثانوم ؼبركبات الكربوف تيركسوالأجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة كاآل
 اؽبيدركفلورية األخرل يف قطاعات أخرل(.

 .تظهر سيناريوىات العمل اؼبعتاد اؼبنقحة 6151-6105كخالؿ الفًتة  •
o  لطلب باألطناف كبأطناف مكافئ ثاين أكسيد الكربوف لدل يف اؼبائة يف ا 651حدكث زيادة قدرىا

 ؛5األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة 
o  يف اؼبائة يف الطلب باألطناف كبأطناف مكافئ ثاين أكسيد الكربوف لدل  211حدكث زيادة قدرىا

 ؛5األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 
o  بوف اؽبيدركفلورية األربعة الرئيسية اؼبستخدمة يف كتعزل الزيادة يف الطلب اإلصبايل على مركبات الكر

التربيد كتكييف اؽبواء أكالن إىل مبو الطلب يف القطاع الفرعي لتكييف اؽبواء الثابت كثانيان، إىل مبو 
الطلب يف القطاع الفرعي للتربيد التجارم. كمثلما ذُكر سابقان، فإصبايل الطلب العاؼبي يف قطاع 

عن مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية  6105لعاـ  طنان -كيلو 565يصل إىل كبو  التربيد كتكييف اؽبواء
 األربعة الرئيسية.

أف التحويل يف صبيع القطاعات الفرعية يبدأ يف عاـ  3-: يفًتض سيناريو التخفيفتأخري بداية التحويل •
ثر اؼبناخي من حيث األ ،6165أف التحويل يبدأ يف عاـ  5-، بينما يفًتض سيناريو التخفيف6161

الكلي فقد سبق تقدير الطلب الكلي اؼبتكامل على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف قطاع التربيد كتكييف 
يف ـبتلف السيناريوىات  6131-6161خالؿ الفًتة  5اؽبواء لدل األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

 سنوات لالنتقاؿ( كما يلي: 2)بافًتاض فًتة 
o :طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف 02 111 العمل اؼبعتاد 
o طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف: أم زبفيض  2 511 :3-سيناريو التخفيف

 (6131-6161ناريو العمل اؼبعتاد )يف اؼبائة عن سي 21بنسبة 
o طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف: أم زبفيض  9 811 :1-سيناريو التخفيف

 (6131-6161ناريو العمل اؼبعتاد )ائة عن سييف اؼب 11بنسبة 
o طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف: أم زبفيض  06 111 :5-سيناريو التخفيف

 (6131-6161ناريو العمل اؼبعتاد )يف اؼبائة عن سي 31بنسبة 
اؼبعتاد للفًتة ، ازداد الطلب كفق سيناريو العمل 6151كمع سبديد السيناريوىات يف ىذا التقرير إىل عاـ  •

طبسة أضعاؼ تقريبان. كيف ىذا السياؽ، كعلى الرغم من أف اختالفات التخفيض  6151-6161اؼبمددة 
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-، كسيناريو التخفيف1-، كسيناريو التخفيف3-بني سيناريوىات التخفيف اؼبختلفة )سيناريو التخفيف
ل اؼبعتاد. كيبكن أف تقدـ دراسة الفًتة تظل كبرية إال أهنا تصبح أقل نسبيان عند مقارنتها بسيناريو العم (5

تقديران أكثر كاقعيةن للوفورات اليت يبكن ربقيقها من خالؿ سيناريوىات  6111-6161اؼبتوسطة 
. كيكوف الطلب الكلي اؼبتكامل على مركبات 5التخفيف اؼبتعددة يف البلداف العاملة دبوجب اؼبادة 

خالؿ الفًتة  5يف اؽبواء يف البلداف العاملة دبوجب اؼبادة الكربوف اؽبيدركفلورية يف قطاع التربيد كتكي
 سنوات لالنتقاؿ( على النحو التايل:  2)بافًتاض فًتة  6161-6111

o :طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف  16 311 العمل اؼبعتاد 
o طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف: أم زبفيض  01 211 :3-سيناريو التخفيف

 (6111-6161يف اؼبائة عن سيناريو العمل اؼبعتاد ) 25ة بنسب
o طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف: أم زبفيض  05 211 :1-سيناريو التخفيف

 (6111-6161يف اؼبائة عن سيناريو العمل اؼبعتاد ) 23بنسبة 
o طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف: أم زبفيض  08 811 :5-سيناريو التخفيف

 (6111-6161يف اؼبائة عن سيناريو العمل اؼبعتاد ) 52بنسبة 
عبميع األطراؼ، كلكنهما يعكساف يف الغالب  5-كسيناريو التخفيف 3-كيعطى سيناريو التخفيف •

 :5األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة الطلب يف 
ركفلورية ذات القدرة إىل زبفيض كبري يف الطلب على مركبات الكربوف اؽبيد 3-كيؤدم سيناريو التخفيف •

العالية على إحداث االحًتار العاؼبي مقارنةن بسيناريو العمل اؼبعتاد نظران ألنو يعاجل صبيع عمليات التحويل 
. كمع التخفيض التدرهبي 6161الصناعي يف صبيع القطاعات الفرعية للتربيد كتكييف اؽبواء حبلوؿ عاـ 

ى إحداث االحًتار العاؼبي، يصبح الطلب على الصيانة ىو لتصنيع مواد التربيد ذات القدرة العالية عل
الغالب. كيُعترب القطاع الفرعي ؼبكيفات اؽبواء الثابتة اؼبصدر الرئيسي للطلب على مركبات الكربوف 

 .اؽبيدركفلورية
عملية ربويل التصنيع يف صبيع القطاعات الفرعية، دبا يف ذلك قطاع مكيفات  5-كيؤخر سيناريو التخفيف •

، كلذلك يرتفع الطلب يف 6165إىل  6161ؽبواء الثابتة الذم يأخذ يف التوسع بسرعة خالؿ الفًتة من ا
. كنتيجةن لذلك 6165البداية على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كلكنو ينخفض بعد ذلك حبلوؿ عاـ 

. كيظهر سيناريو 3-تزداد عمليات الصيانة زيادة كبرية كتستمر لفًتة أطوؿ مقارنةن بسيناريو التخفيف
 تأثري استمرار االحتياجات إىل الصيانة نتيجة لذلك. 5-التخفيف

: كلما طالت فًتة التحويل يف سيناريوىات التخفيف، ازداد حجم اآلثار اؼبناخية )انظر فًتة التحويل •
 سنة( ككذلك التكاليف الكلية الناذبة 06إىل  2من  5-أك سيناريو التخفيف 3-سيناريو التخفيف

 3-يف سيناريو التخفيف عامان  08بسبب استمرار احتياجات الصيانة. كجرت دراسة فًتة ربويل تستمر 
(. كيف 62/9)مل تتم مواصلة تناكؿ التكاليف باؼبقارنة مع ما ىو متاح يف تقرير فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر 

-6161ب بعد الفًتة سنة تؤدم إىل البفاض الطل 06سنوات ك 2حني أف فًتات التحويل البالغة 
يف اؼبائة حىت عاـ  01عامان زيادة يف الطلب يف البداية بنسبة  08، ينتج عن فًتة ربويل تستمر 6161
من جديد يف عاـ  6161، مث يبدأ الطلب يف االلبفاض ليصل إىل مستويات الطلب لعاـ 6131
على الصيانة اؼبتعلقة باؼبواد ذات عامان، يستمر بعض الطلب  08. كبالنسبة لفًتة التحويل اليت سبتد 6132

، من 6151-6161. كيبلغ الطلب للفًتة 6151القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي بعد عاـ 
طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف. كيرتفع إىل  05 811سنوات كبو  2أجل فًتة ربويل سبتد 
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 62 111عامان، كإىل  06أجل فًتة ربويل سبتد مليوف طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف من  61 511
عامان. كتعين ىذه اغبالة األخرية أف  08طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف، لفًتة ربويل سبتد 

 سنوات.  2يف اؼبائة باؼبقارنة مع الطلب اؼبرتبط بفًتة ربويل سبتد  21الطلب سيزداد بنسبة 
 فإف النقاط التالية مهمة أيضان: 5ملة دبوجب اؼبادة أما فيما ىبص الطلب يف األطراؼ العا •
للطلب على مواد التربيد مع تأخر بدء التحويل. كتقدر قيمة الذركة يف حالة تزداد قيم الذركة احملددة  •

طنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف، أما قيمة الذركة  861 ػػب 6161يف عاـ  3-سيناريو التخفيف
، مع بدء ربويل معدات تكييف اؽبواء الثابتة يف عاـ 6163يف عاـ  1-و التخفيفيف حالة سيناري

طنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف(، بينما  0165يف اؼبائة )كتبلغ  65، فهي أعلى بنسبة 6165
نةن يف اؼبائة مقار  26، أعلى بنسبة 6165يف عاـ  5-تكوف قيمة الذركة للطلب يف حالة سيناريو التخفيف

  .طنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف( 0331)كتبلغ  3-بالقيمة يف حالة سيناريو التخفيف
 5,3فإف متوسط االلبفاض خالؿ فًتة عشر سنوات بعد سنة الذركة يبلغ  3-كبالنسبة لسيناريو التخفيف •

(؛ 6131د الكربوف يف عاـ طنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسي 391نزكالن إىل  861يف اؼبائة سنويان )من 
طنان مًتيان من  521نزكالن إىل  0165)من  1-يف اؼبائة سنويان يف حالة سيناريو التخفيف 1,5كيبلغ 

يف اؼبائة سنويان يف حالة سيناريو  5,5(، كيبلغ 6133مكافئ ثاين أكسيد الكربوف اؼبكافئ يف عاـ 
من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف يف عاـ  ميغاطن 215طنان مًتيان نزكالن إىل  0331)من  5-التخفيف
6135 .) 

ستظهر قيم الذركة )قيم التجميد( يف السنوات نفسها  5كلكل طرؼ مستقل من األطراؼ العاملة باؼبادة  •
بالنسبة لسيناريوىات التخفيف اؼبختلفة اليت يتم حبثها، كلكن النسب اؼبئوية للتخفيضات السنوية اليت 

 ها بعد ذلك زبتلف اختالفان ملحوظان حسب البلد. يبكن ربقيق
 اإلرغاءعوامل  -6 م ت

اؼبستكملة من تقرير فرقة العمل. كيقدـ ىذا الفصل معلومات النهائية ىذا فصل جديد يف ىذه النسخة  •
 نواع الرغاكمألبالنسبة  6101 عاـ يف 65/5اؼبقرر تقرير مع قارنة اإلرغاء باؼبجديدة عن عوامل 

معلومات مفصلة عن استهالؾ عوامل أيضان يقدـ الفصل ك . تطبيقات متنوعة قطاعاتلاحملددة  ةاؼبختلف
 5كسيناريوىات التخفيف بالنسبة لألطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة  العمل اؼبعتادكفقان لسيناريو  اإلرغاء

 كاألطراؼ العاملة دبوجب ىذه اؼبادة يف ىذا القطاع.
اؼبواد اؼبستنفدة استخداـ من التدرهبي  بالتخلصوبقق تقدمان كبريان فيما يتعلق قطاع الرغاكم  كال يزاؿ •

 سنويان  يف اؼبائة 3تُقدر حبوايل أطوؿ أمدان الصناعة ككل تنمو دبعدالت  يف حني ال تزاؿلطبقة األكزكف، 
 دبوجب ىذهة يف األطراؼ غري العاملسنويان  يف اؼبائة0,5 كدبعدؿ، 5يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

ربسني معاعبة  ككذلك فرصةكفورات الطاقة اؼبستخدمة يف اؼبباين، ربقيق النمو فرصة  كتدفعاؼبادة. 
إدخاؿ ربسينات على سلسلة اؽبدر ب، كاغبد من 5األغذية يف بعض األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

 التربيد.
درة على استنفاد طبقة األكزكف كالقدرة على الق زبفيضمن  جزءان أساسيان كال تزاؿ اؽبيدرككربونات سبثل  •

إحداث االحًتار العاؼبي بالنسبة ألجزاء كبرية من قطاعات الرغاكم، غري أف اللوائح الوطنية كاإلقليمية 
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بشأف القدرة على استنفاد طبقة األكزكف كالقدرة على إحداث االحًتار العاؼبي، كالقوانني، كاؼبعايري ذات 
اؼبركبات العضوية اؼبتطايرة ىي نبعاثات اك م، كاستهالؾ الطاقة، كمكافحة اغبرائق، الصلة باألداء اغبرار 

 .مصنعو الرغاكمستخدمها ياليت  اإلرغاءاختيار عوامل تدفع يف الوقت اغباضر اليت 
ىو  اإلرغاءما يكوف األداء اغبرارم للرغاكم صفة رئيسية، كيف ىذه اغباالت يكوف اختيار عامل  ككثريان  •

 إرغاءار اؼبهم بالنسبة لألداء على اؼبدل البعيد. كقد تتطلب عمليات التحوؿ إىل استخداـ عوامل االعتب
يف بعض اغباالت. إجراء تعديالت على اؼبعدات ، ك الًتكيبإعادة  قدران كبريان من عمليات جديدة

 العوامل غري القابلة لالشتعاؿ إىل اإلرغاءكيصدؽ ذلك بصفة خاصة عند التحوؿ من استخداـ عوامل 
للمؤسسات الصغرية مصدر قلق بوجو خاص القابلة لالشتعاؿ. كُتشكل شواغل مكافحة اغبرائق 

األقل قابلية لالشتعاؿ  كاألكليفينات اؽبيدرككلورية فلوريةكاؼبتوسطة، غري أف األكليفينات اؽبيدركفلورية 
 كالتوجيوتلقي اؼبشورة  5ادة الرغاكم يف بعض األطراؼ العاملة باؼبينتظر مصنعو باىظة التكلفة، كقد 

بشأف كيفية التحوؿ اؼبباشر من استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية إىل استخداـ بدائل 
 منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي.

-HFO-1234ze(E)، HCFOفلورية )كلورية /األكليفينات اؽبيدرك يةاؽبيدركفلور  األكليفينات كيتزايد توفر •

1233zd(E)، HFO-1336mzz(Z) إضافية ال تزاؿ قيد  اتقدر ، كىناؾ بكميات خاضعة للتطوير، أك ( ذباريان
يف خالئط )مثل اؽبيدرككربونات، كفورمات اؼبيثيل( ها . كيف العديد من اغباالت، يبكن استخداماإلنشاء

، كاألداء يف مكافحة اغبرائق(. لتقليل التكاليف، كموازنة األداء )مثل األداء اغبرارم، كقابلية االشتعاؿ
 رغوةرش  ألحد عناصرستخداـ االجارية، كلكن يف بعض اجملاالت، مثل  الًتكيبتزاؿ جهود إعادة  كال

 مدة الصالحية للبيع ربديان خاصان. يشكل استقراريوريثاف،  البويل
ث االحًتار العاؼبي كمن اؼبرجح أف التحوؿ الناجح إىل استخداـ تكنولوجيا منخفضة القدرة على إحدا •

العوامل ستكوف من يف السنوات القادمة كىذه التكنولوجيا  5يف األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة 
الكربوف استخداـ مركبات  إىللتحوؿ ل 5ألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة اؼبؤدية إىل تفادم ا الرئيسية

مركبات  منالتدرهبي يف إطار زبلصها عاؼبي على إحداث االحًتار الالعالية القدرة  اؽبيدركفلورية ذات
 الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية.

 تيروسوالواآلمقننة بالجرعات الأجهزة االستنشاق  -7م ت 
يف  ربديث للفصل الواردالنهائية )اؼبستكملة( من تقرير فرقة العمل ) ىذه النسخةىذا فصل جديد يف  •

(. كيقدـ الفصل بعض اؼبعلومات األساسية 6105أيلوؿ/سبتمرب ، 62/9تقرير فرقة العمل عن اؼبقرر 
العمل ، كمعلومات مستكملة عن البدائل، كسيناريوىات تيركسوالاآلتكنولوجيا أنواع اؼبوجزة عن صبيع 

قننة يف باعبرعات اؼببالنسبة للطلب على الكربوف اؽبيدركفلورم الستخدامو يف أجهزة االستنشاؽ اؼبعتاد 
أجهزة تلك اليت ال تستخدـ  ذلك ، دبا يفتيركسوالاآل. كيتناكؿ أيضان 6151-6105 الفًتة

 التقنية.ك ستهالكية، االالطبية ك  تيركسوالمن اآل االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة
 مقننةالجرعات الأجهزة االستنشاق ب

ؼبزمن. كيُوجد نوعاف رئيسياف من أجهزة األدكية اؼبستنشقة ضركرية لعالج داء الربو كاالنسداد الرئوم ا •
االستنشاؽ اؼبستخدمة إليصاؿ األدكية اؼبستنشقة نبا أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة كأجهزة 
استنشاؽ اؼبساحيق اعبافة. كتتوفر بدائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية لكال النوعني كعبميع فئات 
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، فإف العمل اؼبعتادكاالنسداد الرئوم اؼبزمن. كيف إطار سيناريو  األدكية الرئيسية اؼبستخدمة لعالج الربو
الًتاكمي على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف قطاع تصنيع أجهزة االستنشاؽ  اإلصبايل الطلب

من  ان طن-كيلو 591,5) ان طن-كيلو 238 يُقدر بػػػحوايل 6151-6105باعبرعات اؼبقننة خالؿ الفًتة 
انبعاثات مباشرة من  كىذا يعادؿ(. HFC-227eaمن اؼبركب  ان طن-كيلو  13,5، كHFC-134aاؼبركب 

طنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف  991 ػػػاحًتارم يقدر بػ أثرمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات 
تنشاؽ ألجهزة االساالحًتارم الناجم عن االنبعاثات اؼبباشرة  األثرأقل بكثري من ، كىو تأثري تقريبان 

حاؿ عدـ استبداؽبا. كيُقدر أف تساىم  كفلورية يفباعبرعات اؼبقننة احملتوية على مركبات الكربوف الكلور 
 5اؼبادة وجب يف األطراؼ العاملة دب اؼبصنعةقننة اؼبرعات اعباإلنبعاثات اؼبباشرة من أجهزة االستنشاؽ ب

كيبلغ يف األطراؼ غري العاملة دبوجب  أكسيد الكربوف، مكافئ ثاينميغاطن  512يبلغ  احًتارمبتأثري 
 طنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف خالؿ الفًتة. 183اؼبادة 

كمن غري اجملدم اقتصاديان أك تقنيان، يف الوقت اغبايل، تفادم استخداـ أجهزة االستنشاؽ باعبرعات  •
عوائق اقتصادية أماـ ألف ىناؾ رية بالكامل يف ىذا القطاع، اؼبقننة احملتوية على مركبات الكربوف اؽبيدركفلو 

إىل أجهزة استنشاؽ اؼبساحيق اعبافة اؼبتعددة اعبرعات بالنسبة لعقار  التحوؿ من استخداـ ىذه األجهزة
من اؼبرضى ال يستطيعوف استخداـ البدائل اؼبتوفرة ألجهزة االستنشاؽ  عددان قليالن ألف ، ك سالبوتاموؿ

 قننة احملتوية على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.باعبرعات اؼب
 تيروسوالاآل
 تيركسوالاآلاالستهالكية، ك  تيركسوالاآلإىل ثالث فئات رئيسية:  تيركسوالاآليبكن تقسيم أنواع  •

قننة. كتتوفر بدائل ؾبدية اؼبرعات اعببأجهزة االستنشاؽ  اليت ال تستخدـالطبية  تيركسوالاآلالتقنية، ك 
كمركبات  الكلوركفلورية مركبات الكربوف)اؼبستنفدة لألكزكف  كاؼبواد اؼبذيبةتقنيان كاقتصاديان للمواد الدافعة 
. كربولت نسبة كبرية من اؼبواد الدافعة تيركسوالاآلاؼبستخدمة يف  الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية(

ثنائي اؼبيثيل اليت ال كاإليثرإىل استخداـ اؽبيدرككربونات القابلة لالشتعاؿ  تركسوالياآلاؼبستخدمة يف 
غري القابلة  اؽبيدركفلوريةالكربوف . كتستخدـ مركبات االستهالكية تيركسوالاآل أسواؽهتيمن على 

عاؿ كالسمية. كتستخدـ أيضان عند إيالء االعتبار إىل قابلية االشت تيركسوالاآللالشتعاؿ كغري السمية يف 
 اؼبركبات العضوية اؼبتطايرة خاضعة للرقابة.نبعاثات اعندما تكوف  اؽبيدركفلوريةالكربوف مركبات 

البيانات األكلية، يُقدر الطلب العاؼبي على الكربوف اؽبيدركفلورم الستخدامو يف كبناء على  •
مركب الكربوف طن من  05 111نها ، م6105طن يف عاـ  11 111حبوايل  تيركسوالاآل

نبعاثات االمن  احًتاريان أثران  كيعادؿ ىذا. HFC-152aطن من  69 111، كHFC-134aاؽبيدركفلورية 
االستهالكية  تيركسوالاآل كمثلتمن مكافئ ثاين أكسيد الكربوف. طن -كيلو  65 511اؼبباشرة مقداره 
 تيركسوالاآل، يف حني مثلت (اؼبائةيف  01التقنية ) تيركسوالاآل(، تليها يف اؼبائة 81أكرب الفئات )

كتستخدـ غالبية (. يف اؼبائة 6) النسبة اؼبتبقية قننةاعبرعات اؼببأجهزة االستنشاؽ تستخدـ  اليت الالطبية 
يف (، ائةاؼب يف 21كمادة دافعة ) HFC-152a مركب الكربوف اؽبيدركفلورماالستهالكية  تيركسوالاآل

 HFC-134a اؼبركب التقنية تيركسوالاآل. كتستخدـ غالبية HFC-134a حني تستخدـ بقيتها اؼبركب
تستخدـ غالبية ك ، HFC-152a يف حني تستخدـ بقيتها اؼبركب(، يف اؼبائة 81كمادة دافعة )

كمادة  HFC-134aاؼبركب ننة الطبية غري اؼبستخدمة يف أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبق تيركسوالاآل
 (.اؼبائة يف 91دافعة )
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الكربوف اؽبيدركفلورم  بالنسبة للطلب العاؼبي علىللعمل اؼبعتاد أحد السيناريوىات احملتملة  كيقدـ  •
. كيُقدر الطلب 6151إىل  6105لفًتة من ل تيركسوالاآليف ( HFC-152aك  HFC-134a )اؼبركباف

طن -كيلو  6 311حبوايل  تيركسوالاآلاؼبستخدـ يف  الكربوف اؽبيدركفلورم على اإلصبايلالًتاكمي 
نبعاثات ا(. كيبثل ذلك HFC-152aطنان من -كيلو  0 951، كHFC-134aاؼبركب  من ان طن-كيلو  351)

طنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف. كيُقدر أف  211وايل يقدر حب احًتارم أثرمباشرة ذات 
وجب قننة اؼبصنعة يف األطراؼ العاملة دباؼبرعات اعباؼبباشرة من أجهزة االستنشاؽ بنبعاثات الاتساىم 

كيف األطراؼ غري العاملة طن مًتم من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف،  311يبلغ بأثر احًتارم  5اؼبادة 
 ة. كمن اؼبتوقع أفطنان مًتيان من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف خالؿ الفًت  111وايل حب 5دبوجب اؼبادة 

 .5توسع اإلنتاج يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ي
كيصنف استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف ىذا القطاع على أنو ثالث أكرب استهالؾ بعد قطاع  •

تكوف ستخدامان انبعاثيان بشكل كامل. كست ايركسوالكسبثل اآلالتربيد كتكييف اؽبواء كقطاع الرغاكم، 
. كيف العديد من اغباالت، يبكن استبداؿ أكثر مراعاة للمناخىناؾ فوائد بيئية عند اختيار خيارات 

خبيارات أقل قدرة على إحداث االحًتار مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبستخدمة كمواد دافعة كمذيبة 
. كيف بعض سبة للغرضكببدائل تستخدـ تكنولوجيا مغايرة، حيث تكوف ىذه البدائل مناالعاؼبي، 

اعتماد اػبيارات األقل قدرة على إحداث  يفربديات  قد تنشأاألسواؽ، أك بالنسبة لبعض اؼبنتجات 
 االحًتار العاؼبي اليت قد ال تكوف دائمان ؾبدية.
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 الثاني المرفق
يض المناخية الناجمة عن تخفوالتكاليف المنافع عن والتقييم االقتصادي  تقرير فريق التكنولوجيا

 (2/0-إ.)المقرر د مركبات الكربون الهيدروفلورية في إطار مسار دبي

 موجز تنفيذي

إعداد تقرير لينظر فيو االجتماع ”إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  3/0-إ.يطلب ادلقرر د -0
على الصندوق ادلتعدد  الثامن والعشرون لألطراف، حبيث يتضمن تقييمًا للمنافع ادلناخية، واآلثار ادلالية ادلًتتبة

الواردة  (HFCs)األطراف، نتيجة للجداول الزمنية للتخفيض التدرجيي الستخدام مركبات الكربون اذليدروفلورية 
يف مقًتحات التعديل بالصيغة اليت ناقشتها األطراف يف االجتماع الثامن والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية 

واعترب فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، لدى إعداد تقريره  “.لألطراف واالجتماع االستثنائي الثالث
استجابة ذلذا ادلقرر، أنو من ادلهم تعريف ادلصطلحات األساسية الواردة يف ادلقرر، على النحو ادلستخدم يف 

 :على النحو التايلسياق ىذا التقرير، 
ادلنافع ” بعدة طرق سلتلفة، إال أن “يةادلنافع ادلناخ”على الرغم من إمكانية تعريف مصطلح  (أ )

مستوى اخنفاض يف استهالك مركبات الكربون اذليدروفلورية إىل ما دون يُقصد هبا يف سياق ىذا التقرير  “ادلناخية
ادلناخ، على ثر األمبسطة لقياس  وتعترب ىذه طريقةعلى مدى فًتة زمنية زلددة؛  ادلتكاملسيناريو العمل ادلعتاد 

فريق تبعو اأيضًا مع النهج الذي  ىذاويتسق . استهالك مركبات الكربون اذليدروفلورية زبفيضات استنادًا إىل
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن سيناريوىات التخفيف ادلتعلقة ببدائل ادلواد ذات القدرة العالية على 

التخفيضات يعين  ادلصطلح بأنويُفهم و  .ألطرافاإىل إحداث االحًتار العادلي، يف التقارير السابقة ادلقدمة 
استهالك مركبات الكربون اذليدروفلورية يف  يف ، واليت ربققتأطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون ادلقدرة بوحدة

على  5اؼبادة واألطراف العاملة دبوجب  5اؼبادة إطار سيناريو العمل ادلعتاد لدى األطراف غري العاملة دبوجب 
التنفيذ ادلستقبلي لتدابري التخفيف، أي اجلداول الزمنية للتخفيض التدرجيي دلركبات  نتيجةوذلك حد سواء، 

ىذا التقرير أنواعًا رئيسية  ويبحث .الكربون اذليدروكلورية، على النحو ادلنصوص عليو يف مقًتحات التعديل
التخلص التدرجيي من  مع باالقًتاناخلالئط  بداًل من حبث)وزلددة فقط من مركبات الكربون اذليدروفلورية 

ادلنتجة وادلستخدمة حاليًا يف قطاعات شىت لدى األطراف غري العاملة ( مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية
وربسب التخفيضات يف استهالك مركبات الكربون . 5اؼبادة واألطراف العاملة دبوجب  5اؼبادة دبوجب 

جدول الرقابة حىت هناية عام  العام الذي تبدأ فيوًتة ادلمتدة من اذليدروفلورية لسيناريو العمل ادلعتاد خالل الف
 (0)؛6151

التكاليف اليت  “اآلثار ادلالية ادلًتتبة على الصندوق ادلتعدد األطراف”يفهم من مصطلح  (ب )
جلداول التخفيض التدرجيي دلركبات  كفقان  ،5 للمادةيتحملها الصندوق ادلتعدد األطراف لتنفيذ جداول الرقابة 

ورُبسب (. زبفيض مركبات الكربون اذليدروفلورية فقط)كربون اذليدروفلورية الواردة يف مقًتحات التعديل ال
التكاليف بناء على ادلبادئ التوجيهية احلالية للصندوق ادلتعدد األطراف بشأن التكاليف، دبا يف ذلك ادلرحلة 

 “إدارية”وال تتضمن عناصر . يدروكلورية فلوريةالثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذل
                                                           

 ,Velders)على أساس االنبعاثات، واستناداً إىل القياسات اجلوية  “ادلنافع ادلناخية”ىناك طرق أكثر مشوالً حلساب  ( 0)

2015). 
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رامًتات استنادًا إىل تنويع معايري تكاليف االستثمار والتكاليف اكالتعزيز ادلؤسسي؛ ومل ذبرى دراسات للب
 .التشغيلية اليت ال تزال قيد النقاش من قبل األطراف

عدداً من ادلعاين،  “فمقًتحات التعديل بالصيغة اليت ناقشتها األطرا”ديكن أن حيمل مصطلح  (ج )
نظرًا للمناقشات ادلستفيضة اليت دارت بني األطراف أثناء االجتماع الثامن والثالثني للفريق العامل ادلفتوح 

فريق االتصال ادلعين )العضوية، يف إطار فريق االتصال ادلعين جبدوى وسبل إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية 
فهناك مقًتحات التعديل األربعة اليت كانت قد قدمتها األطراف يف عام (. دبركبات الكربون اذليدروفلورية

خطوات للتخفيض  قدموىناك أيضاً مقًتحات أخرى نوقشت داخل فريق االتصال، دبا يف ذلك مقًتح . 6105
 5 اؼبادةواألطراف العاملة دبوجب  5اؼبادة غري العاملة دبوجب ألطراف اداول التدرجيي وزبفيض االستهالك جل

ومن أجل تقدمي . على خطوط األساس وتواريخ التجميد فقط اقتصرتعلى حد سواء، ومقًتحات إضافية 
فحص ىذا مل يربليل للمنافع ادلناخية واآلثار ادلالية جلداول التخفيض التدرجيي دلركبات الكربون اذليدروفلورية، 

، واليت قدمت فعليًا جداول زمنية 6105 عام مقًتحات التعديل األربعة اليت مت تقدديها رمسيًا يفسوى التقرير 
بالنسبة لألطراف غري العاملة دبوجب ( خطوات التخفيض)للتخفيض التدرجيي دلركبات الكربون اذليدروفلورية 

وذلك أمر مهم حلساب التكاليف اليت يتحملها )على حد سواء  5اؼبادة واألطراف العاملة دبوجب  5اؼبادة 
وىذه ادلقًتحات ، (ف من أجل ربقيق زبفيض استهالك مركبات الكربون اذليدروفلوريةالصندوق ادلتعدد األطرا

 :ىي على النحو التايل
من كندا، وادلكسيك  6105مقًتح التعديل ادلتعلق دبركبات الكربون اذليدروفلورية ادلقدم يف عام  ‘1’

فيما  اشار إليهيو ( )6102مع وجود نص إضايف مقدم يف عام )والواليات ادلتحدة األمريكية 
 ؛(“أمريكا الشمالية”بعد باسم 

 من اذلند؛ 6105مقًتح التعديل ادلتعلق دبركبات الكربون اذليدروفلورية ادلقدم يف عام  ‘2’
من االرباد األورويب  6105التعديل ادلتعلق دبركبات الكربون اذليدروفلورية ادلقدم يف عام مقًتح  ‘3’

 ؛“االرباد األورويب”فيما بعد باسم  اإليه ويشار) والدول األعضاء فيو
باالو، من قبل  6105ادلتعلق دبركبات الكربون اذليدروفلورية ادلقدم يف عام ادلقًتح التعديل  ‘4’

وواليات ميكرونيزيا  ،وموريشيوس ،وكرييباس ،والفلبني ،جزر سليمان، وجزر مارشال، وسامواو 
 و ؛(“اجلُزر”فيما بعد باسم  اوادلشار إليه)ادلوحدة 

عن مناقشات  الناذبةلالقًتاحات اإلضافية الواردة يف أحد اجلداول  اً زلدود ربليالً  ويقدمىذا التقرير أيضًا يبحث 
ادلقًتحات األولية خلطوط األساس وتواريخ التجميد، وذلك دلواصلة النظر فيها من فيما يتعلق بفريق االتصال 

 .جانب األطراف
لتخفيض التدرجيي دلركبات الكربون اذليدروفلورية النقية يف حالة ىذا التقرير سوى جداول ا يبحثوال  -6

وتلك ادلركبات النقية إذا وضعت يف ( على النحو ادلدرج يف العديد من مقًتحات التعديل)سيناريو العمل ادلعتاد 
بات على سبيل ادلثال، تلك اليت ربتوي على مرك)وال ينظر يف احتماالت استخدام اخلالئط البديلة . خالئط

 (.الكربون اذليدروفلورية وادلواد الكيميائية األخرى اليت ال ربتوي على مركبات الكربون اذليدروفلورية
الرئيسية يقدم ىذا التقرير ربديثًا آلخر التقديرات ادلتعلقة باإلنتاج العادلي دلركبات الكربون اذليدروفلورية  -3

ىا من مركبات الكربون اذليدروفلورية لعام وغري  (HFC-143aو HFC-134aو HFC-125و HFC-32)األربعة 
مركبات الكربون اذليدروفلورية يف قطاعات واستهالك بني التقديرات احلالية إلنتاج  كبريوىناك توافق  . 6105

ات اليت آيركسوؿال، والرغاوي، وأجهزة االستنشاق باجلرعات ادلقننة، و (التصنيع والصيانة)التربيد وتكييف اذلواء 
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استهالك تعلقة بدلالتوقعات اويقدم التقرير . واحلماية من احلرائق ،اجلرعات ادلقننةستخدم أجهزة االستنشاق بت ال
 .6151حىت عام  6105مركبات الكربون اذليدروفلورية يف ضوء سيناريو العمل ادلعتاد يف الفًتة ادلمتدة من عام 

واألطراف  4المادة اف غير العاملة بموجب تقديرات إنتاج مركبات الكربون الهيدروفلورية لدى األطر 
 (بوحدة الكيلو طن) 1104في عام  من هذه المركبات واإلنتاج العالمي 4المادة العاملة بموجب 

مركبات الكربوف 
 اؽبيدركفلورية 

تقديرات إنتاج األطراؼ 
غري العاملة دبوجب اؼبادة 

 (6105)عاـ  5

تقديرات إنتاج األطراؼ 
 5دبوجب اؼبادة  العاملة

 (6105)عاـ 

 تقديرات اإلنتاج العاؼبي
 6105عاـ ل

HFC-32 63,1 20,1 91,1 
HFC-125 30,5 98,5 031,1 

HFC-134a 92,1 022,1 623,1 
HFC-143a 00,1 02,1 68,1 

 565   الفرعي اجملموع
مركبات الكربوف 

اؽبيدركفلورية األخرل 
(HFC-152a، 

-245fa،  -365mfc 
-227ea ،-236fa)* ،** 

  011,1 

 554٦1   المجموع
  21دبا فوؽ ، اليت يقدر إنتاجها العاؼبي األكلية HFC-152aادة إنتاج معن عملية من ذلك اعبزء األكرب  ينجم *

 .الرغاكلاالستخدامات يف إنتاج من كيلوطن فقط   01-5ما بني  ينتجكيلوطنا بقليل، كمن تلك الكمية 
 HFC-236fa؛ كتنتج مادة (طن 555و 311ما بني )منخفضاً  HFC-236faيعترب تقدير اإلنتاج العادلي دلركب  **

 .(Kuijpers, 2016) 5يف أحد البلداف العاملة دبوجب اؼبادة  
يف ادلائة من  25تكييف اذلواء يستأثر حبوايل /، أشارت التقديرات إىل أن قطاع التربيد6105يف عام  -1

مركبات )إمجايل االستهالك العادلي دلركبات الكربون اذليدروفلورية األربعة الرئيسية ادلستخدمة يف ىذا القطاع 
HFC-32 وHFC-125 وHFC-134a وHFC-143a) يف ادلائة من مركبات الكربون اذليدروفلورية  81ر من وبأكث

 .5اؼبادة ىذه لدى األطراف العاملة دبوجب 
واألطراف  4المادة تقديرات استهالك مركبات الكربون الهيدروفلورية لدى األطراف غير العاملة بموجب 

 (طنبوحدة الكيلو ) 1104في عام  واالستهالك العالمي لها ،4المادة العاملة بموجب 
تقديرات استهالك  القطاع

األطراف غري العاملة 
عام ) 5اؼبادة دبوجب 

6105) 

من مصادر تقديرات 
استهالك سلتلفة بشأن 

األطراف العاملة دبوجب 
 (6105عام ) 5اؼبادة 

تقديرات االستهالك العادلي 
 )*( 6105عام 

تصنيع نظم التربيد كتكييف 
 اؽبواء

012,2 085,8 696,1 
تربيد كتكييف صيانة نظم ال

 اؽبواء
91,6 82,1 080,6 

 83,2 06,2 20,1 الرغاكم
أجهزة االستنشاؽ باعبرعات 

 اؼبقننة
01,0 3,9 01,1 

 59,1 9,1 51,8 يروسوالتاآل
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 اغبماية من اغبرائق
 كاستخدامات أخرل

 

5,5 9,5 05,1 

 534٦1 214٦7 223٦1 الكإجمالي االسته

استنادًا إىل تعريفات خطوط األساس الواردة يف مقًتحات التعديل األربعة ادلتعلقة دبركبات الكربون  -5
اذليدروفلورية قيد النظر يف ىذا التقرير، ربَسب الكميات ادلبينة أدناه خلطوط أساس جداول الرقابة ادلقًتحة 

 .5اؼبادة طراف العاملة دبوجب واأل 5اؼبادة لألطراف غري العاملة دبوجب 
مقًتح األطراؼ غري العاملة 

 5دبوجب اؼبادة 
)طن مًتم من مكافئ ثاين  5طراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة ألل األساس خط

 أكسيد الكربوف(
قسم مركبات الكربون  

 اذليدروفلورية
قسم مركبات الكربون 
 اذليدروكلورية فلورية

 اإلجمالي

 445٦8 28,5 188,1 أمريكا الشمالية
 441٦5 016,5 118,6 االرباد األورويب

 576٦3 026,2 561,2 اذلند
 442٦4 25,0 188,1 اجلزر

 
مقًتح األطراف العاملة دبوجب 

 5اؼبادة 
طن مًتي من مكافئ ثاين أكسيد ) 5اؼبادة خط أساس األطراف غري العاملة دبوجب 

 (الكربون
قسم مركبات الكربون  

 اذليدروفلورية
قسم مركبات الكربون 
 اذليدروكلورية فلورية

 اإلجمالي

 724٦5 102,6 108,1 أمريكا الشمالية
 0260٦8 211,1 220,9 االرباد األورويب

 1306٦3 683,3 6031,0 اذلند
 0166٦4 522,2 201,1 اجلزر

املة دبوجب احملسوبة لألطراف غري الع المنافع المناخيةترد  :4 المادة األطراف غير العاملة بموجب -2
، يًتاوح اإلمجايل ادلتكامل لتخفيض 6151بالنسبة للفًتة ادلمتدة حىت عام ك. أدناه يف اجلدول ادلبني 5اؼبادة 

استهالك مركبات الكربون اذليدروفلورية الذي ذبنيو مقًتحات التعديل األربعة اليت ينظر فيها ىذا التقرير، ما بني 
ثاين أكسيد الكربون، مقارنة بسيناريو العمل ادلعتاد، مع عدم وجود يغا طن من مكافئ م 555و  12- 01

 .فروق كبرية بني ادلقًتحات
ألطراؼ غري العاملة دبوجب ا مقًتحات

 5اؼبادة 
 الدكؿ اعبزرية اؽبند االرباد األكركيب أمريكا الشمالية

 ال ينطبق 6102 ال ينطبق ال ينطبق تاريخ التجميد
 االستهالك ادلتبقي بعد

 طوة التخفيض النهائيةخ
 يف ادلائة 01 يف ادلائة 05 يف ادلائة 05 يف ادلائة 05

المنافع المناخية )طن متري من 
 مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

581 01 411 00 111 01 361 01 
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احملسوبة لألطراف  لمنافع المناخيةلموجز يف اجلدول أدناه رد ي :4المادة  األطراف العاملة بموجب -2
أن ىذه احلسابات قد ال تكون مجيعا قابلة  غري)، استنادا إىل مقًتحات التعديل األربعة 5اؼبادة العاملة دبوجب 

وبصورة عامة، تؤدي تواريخ التجميد (. يتعني النظر فيها حسب ميزات كل اقًتاحللمقارنة بصورة مباشرة، وس
ة بني ادلقًتحني ومل تالحظ فروق كبري )ادلبكرة ادلقًتنة بقيم مالئمة ومنخفضة خلط األساس إىل منافع مناخية أكرب 

 (.، أم مقًتحا أمريكا الشمالية كالدكؿ اعبزريةخطوات وسيطة للتخفيضاللذين يتضمنان 
العاملة دبوجب اؼبادة ألطراؼ ا حاتمقًت 
5 

أمريكا 
 الشمالية

 الدكؿ اعبزرية اؽبند االرباد األكركيب

 6161 6130 6109 6160 تاريخ التجميد
ض االستهالك ادلتبقي بعد خطوة التخفي

 النهائية
 يف ادلائة 01 يف ادلائة 05 يف ادلائة 05 يف ادلائة 05

المنافع المناخية )طن متري من 
 مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

741 64 151 42 021 15 871 63 
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ض أية زبفيضات دكف افًتا من اؼبنافع اؼبناخية(‘‘ حد أدىن’’يف مقًتح االرباد األكركيب باغبذر )فبا يؤدم إىل  ساباغب يتسم *
كيتعني التفاكض على التخفيضات الوسيطة. كتأخذ . 6151يف اؼبائة يف عاـ  85كسيطة إىل أف يتحقق زبفيض هنائي قدره 

يف عدة ذبميدا ، كىو استالؾ يُعترب 6131اغبسابات يف االعتبار استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية حىت عاـ 
 (.6131-6109خالؿ الفًتة  استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةيفة يف ؾباالت، فبا يؤدم زيادة طف

من اؼبنافع اؼبناخية(، دكف افًتاض أية ‘‘ حد أدىن’’)فبا يؤدم إىل يستند اؼبقًتح اؽبندم إىل نفس النوع من اغبسابات  **
كيتعني  .6151يف اؼبائة يف عاـ  85 إىل أف يتحقق زبفيض هنائي قدرهمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية زبفيضات كسيطة يف 

 التفاكض على التخفيضات.

قُدرت  :المختلفةتقدير التكاليف التي يتحملها الصندوق المتعدد األطراف بناء على المقترحات  -8
وقد ُقدرت (. عند قيمة زلددة خلط األساس)يف عام بدء التجميد  القائمةالتكاليف بناء على القدرة التصنيعية 

يف العديد من القطاعات، األمر الذي سيكون  لقدرات التصنيعل شبو كامل يكن ربقيق ربو ريقة سببطالتكاليف 
 6111ما بني عام )يف ادلائة يف عام ما  05و 85نسبتو ما بني  زبفيض يف االستهالؾ تبلغ لتحقيقمطلوبًا 

التصنيع، فيما يتعلق بالصيانة  تكاليف ربويلويقدر ىذا التقرير إمجايل (. وفقاً دلعظم مقًتحات التعديل 2555و
وال يتناول التحليل تكاليف األنشطة األخرى، دبا يف . نتاج مركبات الكربون اذليدروفلوريةوالتخفيض التدرجيي إل

ذلك تلك ادلتعلقة بالدراسات االستقصائية التحضريية، ووضع خطط اإلدارة، والتعزيز ادلؤسسي، وبناء القدرات، 
 .وبرامج التدريب

 لقطاعات والقطاعات الفرعيةلُأخذت عوامل فعالية التكلفة التالية يف االعتبار بالنسبة  :التكلفة فعالية -9
ونظرًا ألن التكاليف احملتملة ذات الصلة بالتخفيض التدرجيي دلركبات الكربون اذليدروفلورية تشكل . ادلختلفة

تتسق العوامل ادلستخدمة مع ادلبادئ حاليًا نقاشًا جاريًا من قبل األطراف، ولغرض إعداد ىذا التقرير، 
التوجيهية احلالية للصندوق ادلتعدد األطراف، كما أهنا قابلة للمقارنة بالعوامل ادلطبقة يف ادلرحلة الثانية من 

 .خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية
 دكالر الواليات اؼبتحدة/كغ القطاع

 9-2 (زللي)ذلواء التربيد وتكييف ا
 134a 8-01ركب ادلالتربيد وتكييف اذلواء ادلعتمد على 

 05-01 (ذباري)التربيد وتكييف اذلواء 
 05-01 (الصناعة/النقل)التربيد وتكييف اذلواء 
 8-2 (الصيانة)التربيد وتكييف اذلواء 
 05-00 مكيفات اذلواء الثابتة
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 2-1 ادلتنقلةمكيفات اذلواء 
 9-2 الرغاوي

 5-3 احلماية من احلرائق
 2-1 ات(آيركسوؿ)ال خباخات الرذاذ

بافًتاض عدم )أجهزة االستنشاق باجلرعات ادلقننة 
 (حدوث ربول

 ال يوجد

 3,5-0,5 اإلنتاج

بالنسبة للتخفيض التدرجيي الستهالك  :لصيانة واإلنتاجا قطاعيتكاليف التخفيض التدريجي ل -01
على إحداث االحًتار  بدائل أقل قدرةلورية يف رلال الصيانة، قد يتطلب التحول إىل مركبات الكربون اذليدروف

، استخدم فريق ولذلك. لقابلية االشتعال مثل التصديبعض ادلسائل اليت قد تزيد التكاليف،  مراعاةالعادلي 
. كغ/ات الواليات ادلتحدةمن دوالر  8و 2التكنولوجيا والتقييم االقتصادي نطاقًا لفعالية التكلفة يًتاوح ما بني 

ادلستخدمة يف ادلرحلة الثانية ، و من دوالرات الواليات ادلتحدة لكل كغ 4,8أكرب من تلك البالغة ىذه القيمة و 
خدمات التحول يف رلال  من أجلمن خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية 

إنتاج مركبات الكربون اذليدروفلورية، راعى وإلهناء . اذليدروكلورية فلورية مركبات الكربون الصيانة اليت تستخدم
ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث  مواد التربيدإىل  ربول اإلنتاجفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن 

دبا يف ذلك حقوق عددًا من ادلسائل اإلضافية اليت قد تزيد من قيم فعالية التكلفة، شمل يساالحًتار العادلي 
 .كغ/من دوالرات الواليات ادلتحدة 3,5ك 0,5ادللكية الفكرية احملتملة، كما استخدم نطاقاً يًتاوح ما بني 

اليت يتحملها الصندوق ادلتعدد  التكاليف اإلمجالية ادلقدرةيرد يف اجلدول أدناه  :التكاليف اإلجمالية -00
قًتحات التعديل األربعة ادلتعلقة دبركبات الكربون وفقًا دل التدرجيي األطراف من أجل ربقيق التخفيض

على الرغم من أن التكاليف تعتمد على و وبصورة عامة، . اذليدروفلورية، على النحو الذي يبحثو ىذا التقرير
 .مستويات اخلط األساسي ادلختارة، إال أهنا تنخفض كلما كانت تواريخ التجميد مبكرة

دنيا لنطاؽ التكلفة القيمة ال تاريخ التجميد اؼبقًتح
دكالرات الواليات  دباليني)

 اؼبتحدة(

القيمة العليا لنطاؽ التكلفة 
دكالرات الواليات  دباليني)

 اؼبتحدة(
 5651 3111 6160 أمريكا الشمالية
 8511 5581 6109 **،*االرباد األورويب

 01661 9311 6130 *اذلند
 2951 1551 6161 الدول اجلزرية

ضرورة التفاوض على التخفيضات بسبب ، فإن التكاليف ادلقدرة مرتفعة نسبياً وادلقًتح اذلندي ح االرباد األورويبيف حالة مقًت   *
 .بعد التجميديف استهالك مركبات الكربون اذليدروفلورية 

، فبا يؤدم إىل اغبصوؿ 6111ىي الكمية األساسية اؼبستخدمة بعد عاـ  التحويل الصناعي اتيف حساب ةاؼبستخدمالكمية   **
خالؿ الفًتة  فلورية ركبات الكربوف اؽبيدرككلوريةعلى كميات كبرية نسبيا. كتتأثر ىذه الكمية أيضا دبقدار االستهالؾ األساسي ؼب

6105-6102. 

فريق االتصال المعني بمركبات الكربون  الصادرة عناقتراحات خط األساس وتاريخ التجميد  -06
خالل االجتماع الثامن والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية واالجتماع االستثنائي الثالث  :الهيدروفلورية
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فريق االتصال ادلعين دبركبات الكربون  يفقش عدد من االقًتاحات ، نو 6102يوليو /لألطراف يف فيينا، يف سبوز
حيسب ادلتوسط )اذليدروفلورية، مشلت خط أساس مؤلفًا من متوسط استهالك مركبات الكربون اذليدروفلورية 

ون ومل ترد أي إشارة إىل مك  . تجميد، على النحو الوارد يف اجلدول أدناهلل اً وتارخي( على مدى فًتة زمنية معينة
مئوية لتخفيض  اً ذي صلة خبط أساس مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية، وال تشمل تلك االقًتاحات نسب

وُعرضت ستة مقًتحات خلطوط األساس وتواريخ . استهالك مركبات الكربون اذليدروفلورية بعد تاريخ التجميد
 .5اؼبادة العاملة دبوجب لألطراف غري  ومقًتحان 5اؼبادة التجميد لألطراف العاملة دبوجب 

خطوط األساس كتواريخ التجميد اؼبقًتحة لألطراؼ 
 5العاملة دبوجب اؼبادة 

  

 مقدـ اؼبقًتح

خط األساس، أم اؼبكوّف اؼبتعلق 
دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف 
 خط األساس
 تاريخ التجميد )متوسط القيمة(

 6168 6162-6161 ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية
 6162-6165 6165-6109 الصني، باكستاف

 6130 6131-6168 اؽبند
اجملموعة األفريقية، بلداف جزر احمليط اؽبادئ، بلداف 

، االرباد األكركيب *أمريكا الالتينية اؼبتفقة يف الرأم
 جسكانز كاالرباد األكركيب كبلداف ؾبموعة

JUSSCANNZ  ،الياباف، كالواليات اؼبتحدة، كسويسرا(
 لندا(يدا، كأسًتاليا، كالنركيج، كنيوز ككن

6102-6109 6160 

، البلداف **ماليزيا، إندكنيسيا، الربازيل، األرجنتني
 6165 6163-6160 الكاريبية الناطقة باالنكليزية، كوبا

 6169 6162-6161 إيراف
 التخفيض األوىل، خطوة 5اؼبادة وتواريخ التجميد ادلقًتحة لألطراف غري العاملة دبوجب  خطوط األساس

يف ادلائة من خط  91 6103-6100 االرباد األورويب وجسكانز
 6109األساس يف عام 

يف ادلائة من خط  011 **6103-6119 بيالروس واالرباد الروسي
 6161األساس يف عام 

دلكسيك، نيكاراغوا، والسلفادور، وغواتيماال، وفنزويال، وشيلي، وكولومبيا، وىندوراس، وكوستاريكا، وا  *
 .(أساسية كمجموعة)واجلمهورية الدومينيكية، وىاييت، وبنما، وبريو، وباراغواي 

 .احلكومة جانبمن  رىناً بتأكيد ذلك  **
الواردة أعاله أي نسب مئوية للتخفيض ما بعد التجميد، على غرار مقًتحات  االقتراحاتال تشمل  -03

ذلك، اعترب فريق  وعلى الرغم من. ن ىذا التقريرم 3-3و 2-3 الفرعنيالتعديل اليت جرى النظر فيها يف 
لمقًتحات الستة ل التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أنو قد يكون من ادلفيد لألطراف أن ذبري ربلياًل زلدوداً 

ف ، واليت تعر  احملتملة ادلنافع ادلناخية النظريةفيما يتعلق ب، )انظر ادلرفق الثاين( 5اؼبادة لألطراف العاملة دبوجب 
 احلد األقصىقيمة التجميد، اليت يفًتض أن تبقى ثابتة باعتبارىا و بأهنا الفرق بني سيناريو العمل ادلعتاد 
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على  ةوتأيت قيم ادلنافع ادلناخية احملسوبة هبذه الطريق. 6151الستهالك مركبات الكربون اذليدروفلورية حىت عام 
مقارنتها مباشرة بالقيم الواردة يف جداول ادلنافع  ال ينبغي: حوظةمل)النحو الوارد يف اجلدول واألرقام ادلبينة أدناه 

ادلناخية ادلتعلقة دبقًتحات التعديل األربعة اليت تضم جداول التخفيض التدرجيي دلركبات الكربون اذليدروفلورية،  
 (.3التنفيذي أعاله واجلداول ادلدرجة يف الفصل  ادلوجزكما وردت يف 

 االقًتاح
ات ثبالبافًتاض )

ام حىت الع
6151) 

دول رللس 
التعاون لدول 
 اخلليج العربية

الصني 
 وباكستان

اجملموعة األفريقية،  اذلند
جزر احمليط 
اذلادئ، أمريكا 
الالتينية، 

االرباد /جسكانز
 األورويب

ماليزيا، الربازيل، 
األرجنتني، 
إندونيسيا، دول 
منطقة البحر 
 الكارييب، كوبا

 إيران

تاريخ  منافع
 التجميد

6168 6165-62 6130 6160 6165 6169 

)طن متري من 
 مكافئ ثاني

 أكسيد الكربون(

401 30 331 41 551 18 041 52 781 41 611 28 
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  5مقترحات التجميد المختلفة لألطراف العاملة بموجب المادة 

BAU GCC Chi-Pak India AF-JU-EU MaBrAIC Iran

سيناريو العمل 
 اؼبعتاد

ؾبلس التعاكف 
لدكؿ اػبليج 

 العربية

-نيالص
 باكستاف

 -اجملموعة األفريقية اؽبند
االرباد -جسكانز
 األكركيب

ماليزيا، الربازيل، 
األرجنتني، 
 إندكنيسيا  

 إيراف
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 المرفق الثالث
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان الخيارات التقنية: الرؤساء المشاركون واألعضاء الذين 

 1105عام تنتهي مدة عضويتهم في نهاية 
 البلد اؼبنصب االسم

 الواليات اؼبتحدة األمريكية الرئيسة اؼبشاركة لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بيال مارانيوف

خبري أقدـ يف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم  المربت كوهبربز
كعضو يف عبنة اػبيارات التقنية للتربيد كتكييف اؽبواء 

 يةكاؼبضخات اغبرار 

 ىولندا

)أ(ديف كاتشبوؿ
الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية للهالونات  

 كعضو فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم

اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا 
 العظمى كأيرلندا الشمالية

نائب رئيس عبنة اػبيارات التقنية للهالونات كعضو يف  دانييل يب فريدكنيك
 تقييم االقتصادمفريق التكنولوجيا كال

 الواليات اؼبتحدة

 )ب(أعضاء عباف اػبيارات التقنية

 اؽبند عضو عبنة اػبيارات التقنية للرغاكم اؼبرنة كاعباسئة ظبري أركرا

 تركيا عضو عبنة اػبيارات التقنية للرغاكم اؼبرنة كاعباسئة إؽباف كاراغاتش

 ألردفا عضو عبنة اػبيارات التقنية للهالونات طارؽ ؾ العوض

 اؼبملكة اؼبتحدة عضو عبنة اػبيارات التقنية للهالونات آدـ شاتاكم

 الدامبرؾ عضو عبنة اػبيارات التقنية للهالونات إريك بيدرسني

)ج(ق. س. كاباركاف
 اؽبند عضو عبنة اػبيارات التقنية للهالونات 

 الياباف عضو عبنة اػبيارات التقنية الطبية كالكيميائية ىيديو مورم

 أسًتاليا عضو عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل جوناثاف بانكس

 كينيا عضو عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل يونيس موتيتو

 جنوب أفريقيا عضو عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل م. ؿ. ستاهبورست

 يات اؼبتحدةالوال عضو عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل  كني فيك

 األرجنتني عضو عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل إدكاردك كيلينك

 تركيا عضو عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل سعاد ييلماز

عضو عبنة اػبيارات التقنية للتربيد كتكييف اؽبواء  تيتسوجي أككادا
 كاؼبضخات اغبرارية

 الياباف

 وؿ الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية للهالونات إىل الًتشح مرة أخرل ىذا العاـ.لن يسعى السيد كاتشب )أ( 
عباف اػبيارات التقنية اػبمس ىي: عبنة اػبيارات التقنية للرغاكم اؼبرنة كاعباسئة؛ كعبنة اػبيارات التقنية للهالونات؛ كعبنة   )ب(

لتقنية الطبية كالكيميائية؛ كعبنة اػبيارات التقنية للتربيد كتكييف اؽبواء كاؼبضخات اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل؛ كعبنة اػبيارات ا
 اغبرارية.

 سيتقاعد السيد إيتش إس كاباركاف كعضو يف اللجنة ىذا العاـ. )ج( 
_____________ 


