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 لألطراف يف بروتوكولثالثون االجتماع ال
 بشأن املواد املستنفدة مونرتايل

 ألوزونطبقة ال
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9-5 ،كيتو

 

ومعلومات  يف بروتوكول مونرتايل مسائل مطروحة للمناقشة خالل االجتماع الثالثني لألطراف
 االجتماع عليها لكي يطلع مقدمة

 مذكرة من األمانة
 إضافة

 مقدمة - أوالا 
تتضمن هذه اإلضافة ملذكرة األمانة بشأن مسائل مطروحة لكي يناقشها االجتماع الثالثون لألطراف يف  -1

ايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ومعلومات مقدمة لكي يطلع عليها االجتماع بروتوكول مونت 
(UNEP/OzL.Pro.30/2) بشكل رئيسي معلومات أصبحت متاحة منذ إعداد تلك املذكرة. وترد املعلومات ،

التكنولوجيا والتقييم  اإلضافية يف الفرع الثاين من اإلضافة، الذي يتضمن موجزات خمتصرة للمسائل اليت تناوهلا فريق
اخلرباء للفريق  اتمعلومات عن ترشيح . ويتضمن الفرع أيضا  2018االقتصادي يف تقريره لشهر أيلول/سبتمرب 

 اليت قدمتها األطراف حىت اآلن.
من اجمللدات  2018ويتألف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر يف أيلول/سبتمرب  -2

 (1):التالية

تقرير فرقة العمل عن تكنولوجيات تدمري املواد اخلاضعة للمراقبة )إضافة  29/4: املقرر 1لد اجمل )أ(
 (؛2018إىل التقرير التكميلي لشهر أاير/مايو 

 ؛بشأن توافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل 29/8: املقرر 2اجمللد  )ب(
واملسائل ذات  2018وميد امليثيل لعام : تقييم التشيحات ألغراض االستخدام احلرج لرب 3اجمللد  )ج(

 الصلة )التقرير النهائي(؛
                                                           

 مانة األوزون على الرابط التايل:ميكن االطالع عليها يف بوابة االجتماع اإللكتونية أل  (1)
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/SitePages/Home.aspx. 
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 ( بشأن االستخدامات املختربية والتحليلية؛2)26/5: االستجابة للمقرر 4اجمللد  )د(
تقرير فرقة العمل عن املسائل املتعلقة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء  29/10: املقرر 5اجمللد  )ه(

 كبات الكربون اهليدروفلورية )التقرير النهائي املستكمل(.التخفيض التدرجيي ملر 
 عرض عام للبنود املدرجة يف جدول أعمال االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل -اثنياا 
من  4تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل اهلادف إىل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية )البند  -ألف

 ول األعمال املؤقت للجزء التحضريي(جد
)ب( من جدول األعمال املؤقت للجزء  4( )البند 29/4تكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للرقابة )املقرر  )ب(

 التحضريي(
فقد نظر الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف  (24-22)الفقرات  ةيف مذكرة األمان مبنيوفق ما هو  -3

ل يف اجتماعه األربعني يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن تكنولوجيات تدمري يف بروتوكول مونتاي
وأعد التقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري  .29/4املواد اخلاضعة للرقابة الذي طلبته األطراف يف املقرر 

. ووفقا  للمقرر فإن التقريرين يعرضان تقييما  (3)يالتكميل والتقرير (2)يالتابعة للفريق، ويرد يف وثيقتني، التقرير الرئيس
بغية أتكيد انطباقها على مركبات الكربون  23/12لتكنولوجيا التدمري على النحو احملدد يف مرفق املقرر 

مري اهليدروفلورية؛ واستعراضا  ألية أشكال أخرى من التكنولوجيا ميكن إدراجها يف قائمة التكنولوجيا املعتمدة لتد
 املواد اخلاضعة للرقابة. إضافة  إىل ذلك فإن التقريرين أخذا يف االعتبار املعلومات ذات الصلة الواردة من األطراف.

وعند نظر األطراف يف تقريري الفريق وافقت فرقة العمل على تقدمي معلومات إضافية عن هذه املسألة  -4
انبعااثت اثين أكسيد الكربون املرتبطة ابستهالك تلك  يف االجتماع الثالثني لألطراف، مبا يف ذلك معلومات عن

، 2018التكنولوجيا للطاقة. ويف هذا الصدد، أعدت فرقة العمل إضافة  إىل تقريرها التكميلي الصادر يف أاير/مايو 
 .(4)على البوابة اإللكتونية الجتماع األطراف الثالثني وميكن االطالع على نسخة منقحة منها

أطراف،  مخسةبعني االعتبار املعلومات اإلضافية اليت قدمتها املنقحة عمل يف إضافة تقريرها وأتخذ فرقة ال -5
وكولومبيا والياابن والوالايت املتحدة األمريكية، وتقدم تفاصيل عن تقييم تكنولوجيات واالحتاد األورويب أستاليا 

عايري التقييم املستخدمة يف التقارير السابقة. التدمري اليت قدمت هذه املعلومات فيما خيصها، مع االحتفاظ بنفس م
وتشري كذلك إىل التكنولوجيات اليت تتوفر بشأهنا بياانت تسمح ابلتقييم والتكنولوجيات اليت ال تزال البياانت غري 

 متوفرة بشأهنا.
كربون إىل استعراض فرقة العمل فإهنا توصي ابملوافقة على تكنولوجيا إضافية لتدمري مركب ال واستنادا   -6

 ‘‘.ذات قدرة عالية’’)احلرق حبقن السائل( سبق أن ُصنفت على أهنا  23-اهليدروفلوري

                                                           
(2)  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents/TEAP-DecXXIX4 

-TF-Report-April2018.pdf :بشأن تكنولوجيات التدمري. 29/4إفادات األطراف استجابة  للمقرر  واملرفق 
(3)  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents/TEAP-DecXXIX4 

-TF-Supplemental-Report-May2018.pdf.وتصويبه ، 
تقرير فرقة العمل عن تكنولوجيا تدمري املواد  29/4: املقرر 1، اجمللد 2018أيلول/سبتمرب  .االقتصاديو  التقين ييمفريق التق  (4)

 (.تنقيح - 2018إضافة إىل التقرير التكميلي لشهر أاير/مايو )اخلاضعة للرقابة 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents/TEAP-DecXXIX4-TF-Report-April2018.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents/TEAP-DecXXIX4-TF-Report-April2018.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents/TEAP-DecXXIX4-TF-Report-April2018.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents/TEAP-DecXXIX4-TF-Report-April2018.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents/TEAP-DecXXIX4%20-TF-Supplemental-Report-May2018.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents/TEAP-DecXXIX4%20-TF-Supplemental-Report-May2018.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents/TEAP-DecXXIX4%20-TF-Supplemental-Report-May2018.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents/TEAP-DecXXIX4%20-TF-Supplemental-Report-May2018.pdf
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وعند معاجلة االنبعااثت املرتبطة ابستهالك تكنولوجيات التدمري للطاقة نظرت فرقة العمل يف تكنولوجيا  -7
واهلدف من ذلك هو حتديد ما إذا من الطاقة خالل التشغيل.  كبريا    قوس بالزما األرغون املعروفة ابستهالكها قدرا  

كانت فوائد تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية تفوق انبعااثت اثين أكسيد الكربون من مصدر الطاقة الالزم 
لتشغيل هذه املرافق. وتبني من هذا التقييم أنه على الرغم من كثافة طاقة عمليات قوس بالزما األرغون إال أنه 

 م هذه التكنولوجيا يظل ذا فائدة كبرية فيما يتعلق بغازات االحتباس احلراري.وجد أن التدمري ابستخدا

لتقرير التكميلي املنقحة لضافة اإلمن  4لتوصيات فرقة العمل يف الفصل  احملدثويرد اجلدول املوجز  -8
ويستنسخ بذلك التقرير.  1بينما يرد ملخص نتائج التقييم ذات الصلة يف التذييل  2018الصادر يف أاير/مايو 

اجلدول املوجز املستكمل والتقييم يف املرفقني األول والثاين هلذه اإلضافة، على التوايل، دون حترير رمسي من جانب 
 األمانة.

تواصل مناقشاهتا استنادا  إىل املعلومات املستكملة وأن تقدم توصيات مالئمة بشأن  أنوقد تود األطراف  -9
 مشروع مقرر يُنظر فيه، مع احتمال اعتماده، خالل اجلزء الرفيع املستوى. سبل املضي ُقُدما ، مبا يف ذلك إعداد

 من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي( ٥( )البند 29/8توفُّر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل )املقرر  - ابء
ىل فريق طُلب إ 2017الذي اعتمده االجتماع التاسع والعشرون لألطراف يف عام  29/8 املقررمبوجب  -10

االقتصادي استكشاف إمكانية تشكيل فريق عامل مشتك مع منظمة الطريان املدين الدويل إلعداد و  التقين التقييم
مث إجراء دراسة لتحديد كميات اهلالوانت احلالية واملتوقعة يف املستقبل املستخدمة يف نظم احلماية من احلرائق يف 

مات وإطالقات للهالوانت، وأية مسارات عمل حمتملة ميكن أن يتبعها الطريان املدين، وما ينتج عنها من استخدا
الطريان املدين للتقليل من هذه االستخدامات واإلطالقات؛ وطُلب أيضا  إىل الفريق أن يقدم تقريرا  عن أعمال 

الطريان املدين  الفريق العامل املشتك، إذا أنشئ، قبل االجتماع الثالثني لألطراف والدورة األربعني جلمعية منظمة
 الدويل، للنظر فيه واحتمال اختاذ إجراءات بشأنه يف املستقبل.

وعقب تقرير جلنة اخليارات التقنية للهالوانت الذي قدمته يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح  -11
، قدمت هذه (37-34، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2) ةالعضوية عن التقدم احملرز يف العمل بشأن هذه املسأل

 .(5)فاللجنة التابعة للفريق التقرير املطلوب، الذي ميكن االطالع عليه يف البوابة اإللكتونية لالجتماع الثالثني لألطرا
 ويرد ملخص للمعلومات املقدمة يف التقرير يف الفقرات التالية:

املدين الدويل يف أعقاب  اهلدف من الفريق العامل غري الرمسي، الذي أنشئ يف إطار منظمة الطريان )أ(
. ويضم الفريق 29/8، هو االستجابة جلميع املسائل الواردة يف املقرر 2018اجتماع ختطيطي عقد يف آذار/مارس 

ممثلني من القطاع الصناعي التجاري، والطريان املدين، واملنظمات غري احلكومية، وأمانة منظمة الطريان املدين 
 ة للهالوانت، وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛الدويل، وجلنة اخليارات التقني

، أعد الفريق العامل غري 1301للحصول على حساابت أدق للكميات السنوية من اهلالون  )ب(
إىل مجيع الدول اليت توجد  2018الرمسي دراسة  استقصائية أرسلتها منظمة الطريان املدين الدويل يف حزيران/يونيه 

على االتصال بفرادى الشركات  للطريان املدين. وتعكف املنظمة حاليا   1301اهلالون  هبا جهات تقدم خدمة
لالستفسار عن املعلومات املقدمة أو للحصول على معلومات من الشركات املقدمة هلذه اخلدمة اليت مل تقدم 

 ستقصائية؛تقاريرها بعد، يف حماولة للحصول على ردود إضافية ومستكملة بشكل أفضل على الدراسة اال

                                                           
 بشأن توافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل. 29/8: املقرر 2، اجمللد 2018االقتصادي. أيلول/سبتمرب و  التقين فريق التقييم  (5)
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على املستوى العاملي، أعدت مناذج  1301استنادا  إىل تقديرات العرض والطلب من اهلالون  )ج(
الالزمة خلدمة أسطول الطريان احلايل، ومقابلة النمو  1301لثمانية سيناريوهات لتقدير مدى توافر موارد اهلالون 

ري املرتبطة ابلطريان مثل مرافق النفط والغاز ، وخدمة التطبيقات القائمة غ2050يف جمال الطريان حىت عام 
واملنشآت النووية والتطبيقات العسكرية )القاعدة املنشأة واالحتياطيات( والتطبيقات البحرية )غري العسكرية(. 
وتفتض يف كل سيناريو معدالت انبعااثت سنوية خمتلفة من مجيع تطبيقات الطريان اليت يستخدم فيها اهلالون 

يف املائة( من املصادر غري  5و 0.1يف املائة( ومعدالت انبعااثت متفاوتة )بني  15إىل  2.3اوح بني )وتت  1301
 املرتبطة ابلطريان؛

لالستعاضة عن  1301تبني نتائج هذا التحليل أن اإلمدادات التقديرية املتاحة من اهلالون  )د(
ئق يف تطبيقات الطريان والتطبيقات غري املرتبطة الكميات اليت تنبعث من معظم النظم القائمة للحماية من احلرا

ابلطريان وكذلك فيما خيص حجم الطلب اجلديد يف جمال الطريان، من املتوقع أن تنفد حبلول السنوات من عام 
واملعدالت الفعلية  2018، اعتمادا  على إمجايل العرض األويل على الصعيد العاملي يف عام 2054إىل عام  2032

 السنوية؛لالنبعااثت 
يبني النموذج املستخدم أمهية أتثري معدل االنبعااثت يف الطريان املدين. ويف مجيع السيناريوهات  )ه(

 2032يف املائة بشكل كبري اتريخ النفاذ، الذي يقع بني عامي  15الثمانية خيفض معدل االنبعااثت العايل البالغ 
رامية جلمع بياانت أدق عن االنبعااثت، وإذا تبني أن . وسيواصل الفريق العامل غري الرمسي جهوده ال2035و

 معدل االنبعااثت عاٍل فسينظر يف اختاذ تدابري للحد منه.
النظر يف هذه املعلومات أثناء مناقشاهتا اليت جتريها يف إطار هذا البند من جدول  األطرافقد تود  -12

 ضاء.، حسب االقتاألعمال يف اجلزء التحضريي واقتاح سبل املضي قدما  
من جدول  6طاء من بروتوكول مونرتايل )البند  2ألف إىل  2املسائل املتصلة ابإلعفاءات مبوجب املواد من  - جيم

 األعمال املؤقت للجزء التحضريي(:
)أ(  6)البند  2020و 2019الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  )أ(

 قت للجزء التحضريي(من جدول األعمال املؤ 
، قدم طرفان عامالن مبوجب 2018، ففي عام (40-38)الفقرات  ةعلى النحو املذكور يف مذكرة األمان -13

، ترشيحني لكل منهما ألغراض االستخدام احلرج لربوميد امليثيل لعام أفريقيا، مها األرجنتني وجنوب 5املادة 
، مها أستاليا وكندا، ترشيحا  واحدا  لكل منهما لعام 5، يف حني قدم طرفان غري عاملني مبوجب املادة 2019
 .على التوايل 2019وعام  2020

وأجرت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل تقييما  للتشيحات، وعرضت توصياهتا املؤقتة يف االجتماع  -14
ت املناقشات بعد ذلك بني العامل املفتوح العضوية، الذي جرت خالله مناقشات ثنائية. واستمر  للفريقاألربعني 

اللجنة واألطراف اليت قدمت التشيحات بشأن املعلومات الالزمة ألي عملية إعادة تقييم للتشيحات لكي تقدم 
اللجنة توصيات هنائية تعرض لينظر فيها االجتماع الثالثون لألطراف. وطلبت ثالثة أطراف، هي أستاليا وكندا 

معلومات إضافية عن  تت التقنية لربوميد امليثيل أن تعيد تقييم ترشيحاهتا وقدموجنوب أفريقيا، إىل جلنة اخليارا
 املسائل التنظيمية والتقنية املتعلقة بعدم قدرهتا على استخدام بدائل بروميد امليثيل.

ويف ضوء ما تقدم، أعدت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل تقريرها النهائي الذي يوصي ابلكميات  -15
لة اليت رشحتها أستاليا وكندا. ونقحت جنوب أفريقيا التشيَحني اخلاصَّني هبا بعد االجتماع األربعني للفريق الكام

 العضوية؛ وأوصت اللجنة بكامل الكمية ألحد التشيحني وبكمية أقل للتشيح اآلخر. املفتوحالعامل 
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التوصيات النهائية، يف البوابة  وميكن االطالع على تقرير اللجنة، الذي يتضمن معلومات تفصيلية عن -16
أدانه. ويذكر يف حواشي  1وترد التوصيات النهائية للفريق يف اجلدول  .(6)فالثالثني لألطرا لالجتماعاإللكتونية 

اجلدول عند االقتضاء، ملخص لألسباب اليت قدمتها اللجنة كتربير لعدم توصيتها ابلكميات املرشحة الكاملة 
 ابلنسبة لبعض األطراف.

 1اجلدول 
لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل  2018موجز الرتشيحات اليت قدمت يف العام 

 والتوصيات النهائية للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل 2020و 2019للعامني 
 *)ابألطنان(

التشيحات  الطرف
 2019لعام 

التشيحات  التوصية النهائية
 2020لعام 

 وصية النهائيةالت

 1األطراف غري العاملة ابلفقرة 
 ، والقطاع٥من املادة 

    

 أستاليا -1
 شتالت الفراولة

   
28,98 

 
[28.98] 

 كندا -2
 شتالت الفراولة

 
5,261 

 
[5.261] 

  
 

 [28.98] 28,98 [٥.261] ٥,261 اجملموع الفرعي
من  1األطراف العاملة ابلفقرة 

 ، والقطاع٥املادة 
    

 األرجنتني -3
 مثار الفراولة

 الطماطم

 
27,1 
44,4 

 
 )ج([ 15.71] 
 )د([ 25.60]

  

 جنوب أفريقيا -4
 املطاحن
 اهلياكل

 
 )أ(1.5

 )ب(40.0

 
 ()ه[1.0]
[40.0] 

  

   [82.٣1]  11٣,0 اجملموع الفرعي
 [28.98] 28,98 [87.٥71] 118,261 اإلمجايل

 طن = طن متي.  *
 طن املرشحة يف األصل. 2مية البالغة ترشيح منقح من الك  )أ(

 طنا  املرشحة يف األصل. 45ترشيح منقح من الكمية البالغة   )ب(

يستند ختفيض الكمية املرشحة إىل اعتماد األغشية العازلة )مثل األغشية غري النفاذة ابلكامل( على ثلث املنطقة املرشحة، مما أدى إىل   )ج(
 .2غم/م 15.0إىل  26.0هبا للتشيح من  اخنفاض يف معدالت اجلرعات املوصى

يستند ختفيض الكمية املرشحة للسنة الثالثة إىل اعتماد األغشية العازلة )مثل األغشية غري النفاذة ابلكامل(، اليت سوف ختفض معدالت  )د( 
 .2غم/م 15.0إىل  26اجلرعة املوصى هبا للتشيح من 

يف العدد السنوي لعمليات التبخري مع وجود كمية من بروميد امليثيل تكفي ملا يصل إىل  يستند ختفيض الكمية املرشحة إىل اخنفاض  )ه(
كتدبري إضايف آخر إلاتحة وقت العتماد بدائل واستخدامها االستخدام األمثل ضمن   3غم/م 20عملييت تبخري يف السنة لكل مطحنة مبقدار 

 ة تبخري بديلة تغطي املوقع ابلكامل، هي فلوريد السلفوريل، عند الرغبة.نظام متكامل ملكافحة اآلفات، مع االستخدام املتدرج ملاد

                                                           
: تقييم ترشيحات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام 3، اجمللد 2018االقتصادي. أيلول/سبتمرب و  التقين فريق التقييم  (6)

 .(التقرير النهائي) 2018
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وإضافة  إىل التوصيات النهائية بشأن التشيحات اليت قدمتها األطراف ألغراض االستخدام احلرج، يشري  -17
من معلومات تقرير جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل إىل التزامات اإلبالغ مبوجب املقررات ذات الصلة ويتض

واإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج لربوميد امليثيل لدى مجيع األطراف اليت قدمت  التشيحاتعن اجتاهات 
 التشيحات حىت اآلن، وكذلك عن إطار احملاسبة لالستخدام احلرج لربوميد امليثيل وخمزوانته.

خليارات التقنية لربوميد امليثيل، وتعتمد تنظر يف التقرير والتوصيات النهائية للجنة ا أنوقد تود األطراف  -18
 مقررات هبذا الشأن، حسب االقتضاء.

تطوير وتوفر اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن القيام هبا دون استخدام مواد خاضعة للرقابة مبوجب  )ب(
 )ب( من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي( 6( )البند 26/٥الربوتوكول )املقرر 

، طُلب إىل 2014، الذي اعتمده االجتماع السادس والعشرون لألطراف يف عام 26/5وجب املقرر مب -19
عن تطوير وتوفر إجراءات خمتربية  2018فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرا  يف أجل أقصاه عام 

بروتوكول مونتايل. واستجابة  لذلك، أعدت وحتليلية ميكن تنفيذها بدون استخدام املواد اخلاضعة للرقابة يف إطار 
يف الوقت املناسب للنظر فيه يف االجتماع  (7)جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية التابعة للفريق التقرير املطلوب

 الثالثني لألطراف.
دائل املتاحة ، حتليال  للب(8)ةويتضمن التقرير، الذي يستند إىل أعمال الفريق السابقة بشأن هذه املسأل -20

لالستخدامات املختربية والتحليلية من املواد املستنفدة لألوزون، فضال عن العقبات احملتملة اليت حتول دون اعتمادها 
، ويقدم توصيات ذات صلة. وينصب التكيز يف املقام األول على املواد 5يف األطراف العاملة وغري العاملة ابملادة 

فعل يف اإلعفاء لالستخدام الضروري العاملي اخلاص ابالستخدامات املختربية للرقابة املدرجة ابل اخلاضعة
وعلى الرغم من أن املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق جيم، اجملموعة األوىل )مركبات الكربون  .(9)ةوالتحليلي

 ألن تدابري الرقابة اخلاصة اهليدروكلورية فلورية(، مل تدرج بعد ضمن إعفاء االستخدام الضروري العاملي )نظرا  
(، فقد ُضم ِّنت يف 2020حىت عام  5يف املائة ال تسري يف األطراف غري العاملة ابملادة  100ابلتخفيض بنسبة 

التقرير بعض املعلومات عن االستخدامات املختربية والتحليلية املعروفة لتلك املواد. املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة 
 كبات الكربون اهليدروفلورية( مل تؤخذ يف االعتبار يف التقرير.يف املرفق واو )مر 

ويقدم التقرير معلومات أساسية مبا يف ذلك أنواع التطبيقات اليت تعترب استخداماٍت خمتربية  وحتليلية ؛   -21
ها )مبينة يف اليت تتيح إنتاج واستهالك املواد اخلاضعة للرقابة بعد التخلص التدرجيي من إنتاج واإلجراءاتواملعايري 

(؛ وشروط التخيص ابإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري لالستخدامات املختربية والتحليلية 4/25املقرر 
(؛ والقائمة التوضيحية غري 6/9وشرط تقدمي التقارير السنوية ذات الصلة هبذه االستخدامات )مبينة يف املقرر 

                                                           
( بشأن االستخدامات 2) 26/5االستجابة للمقرر : 4، اجمللد 2018فريق التقييم التقين واالقتصادي، أيلول/سبتمرب   (7)

 .املختربية والتحليلية
 تقرير فريق التقييم؛ 62-54: التقرير املرحلي، صفحة 1اجمللد ، 2008أاير/مايو االقتصادي، و  التقين تقرير فريق التقييم  (8)

أاير/مايو  االقتصادي،و  التقين تقرير فريق التقييم؛ 60-51: التقرير املرحلي، صفحة 1اجمللد  ،2009أاير/مايو  االقتصادي،و  التقين
: 1اجمللد ، 2011أاير/مايو تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ؛ 57-53: التقرير املرحلي، صفحة 2اجمللد  2010

 .54-51التقرير املرحلي، صفحة 
 ابة املدرجة يف املرفقات ألف وابء وجيم، اجملموعتني الثانيةينطبق على املواد اخلاضعة للرق إعفاء االستخدام الضروري العاملي  (9)

 .5لألطراف العاملة وغري العاملة ابملادة  2والثالثة، واملرفق هاء، فيما خيص تدابري الرقابة الواردة يف املادة 
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بتقرير االجتماع السابع لألطراف، وأمثلتها )مبينة يف املرفق الرابع الشاملة املعتمدة بفئات االستخدامات املختربية 
(؛ والعديد من القرارات الالحقة اليت وسعت نطاق إعفاء 7/11ملقرر من ا 5على النحو املشار إليه يف الفقرة 

ت إىل الفريق االستخدامات املختربية والتحليلية العاملية، واستبعدت استخدامات حمددة من هذا اإلعفاء و/أو طلب
 ستخدام املواد اخلاضعة للرقابة.اعن التطورات على صعيد بدائل  أن يقدم تقريرا  

ويناقش التقرير أيضا  االجتاهات السائدة يف بياانت إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون  -22
ت اليت قدمتها األطراف إىل البياان ، استنادا  2016إىل عام  1996لالستخدامات املختربية والتحليلية من عام 

من بروتوكول مونتايل. وتظهر االجتاهات اخنفاضا  يف إمجايل اإلنتاج واالستهالك  7للمادة  وفقا  إىل أمانة األوزون 
 151إىل  1998طنا  يف عام  439العامليني عرب السنني، مع تناقص اإلنتاج العاملي من الذروة اليت بلغها وقدرها 

، بلغ إمجايل إنتاج املادة الذي أبلغت عنه األطراف العاملة وغري العاملة 2016عام  . ويف2016طنا  يف عام 
طنا ، على التوايل. وكان رابع كلوريد الكربون املادة الرئيسية اخلاضعة للرقابة اليت أنتج  130طن و 20.9 5ابملادة 

للرقابة ضئيال  نسبيا، وتراوح من عدة  هلذه االستخدامات، يف حني كان اإلنتاج السنوي من املواد األخرى اخلاضعة
 كيلوغرامات إىل أقل من طن واحد.

، ويناقش (10)ى، أيخذ التقرير يف االعتبار العمل الذي اضطلعت به املؤسسات األخر ذلكعالوة على  -23
 اعتمادها. املعايري الدولية و/أو الوطنية اليت تنطبق على االستخدامات املختربية والتحليلية والعقبات اليت حتول دون

وأظهر االستعراض احلايل أنه على الرغم من أن معظم االستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة  -24
ال يزال جيري اعتماد بدائل  5توقفت إال أنه يف األطراف العاملة ابملادة  5لألوزون يف األطراف غري العاملة ابملادة 

عقبات منها أن  5املختربية والتحليلية. وتواجه األطراف العاملة ابملادة لالستخدامات  لألوزونللمواد املستنفدة 
االلتزام ابملعايري ال يزال يتطلب استخدام املواد املستنفدة لألوزون يضاف إىل ذلك العملية الكثيفة االعتماد على 

 املوارد املرتبطة ابعتماد معايري جديدة فيما يتعلق ابلتكاليف والوقت.
ابالستخدامات املختربية والتحليلية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، يشري التقرير إىل وفيما يتعلق  -25

ستحتاج على األرجح هلذه املركبات لالستخدامات املذكورة، على سبيل املثال،  5أن األطراف غري العاملة ابملادة 
كلورية فلورية يف الغالف اجلوي وإلجراء لقياس مستوايت مركبات الكربون اهليدرو  حتليليةالستخدامها كمعايري 

حبوث على مواد جديدة وتطويرها. ويرد يف التقرير عدد من االستخدامات املختربية والتحليلية ملركبات الكربون 
اهليدروكلورية فلورية استنادا  إىل البياانت املبلغ عنها، وهي استخدامات قد ال تزال حباجة إىل مركبات الكربون 

 بسبب بطء التقدم احملرز يف التحول إىل البدائل. 2020رية فلورية بعد عام اهليدروكلو 
إىل أن األطراف قد ترغب يف النظر يف إجراءات تيسر اعتماد بدائل يف األطراف  وتشري اللجنة أيضا   -26

استبدال املواد لتيسري وتسريع وضع أو تنقيح معايري  املنظمات املعنية ابملعايري مع، مثل التعاون 5العاملة ابملادة 
تقدمي املزيد من البياانت األمشل وتقاسم املعلومات عن البدائل يف االستخدامات التحليلية و  املستنفدة لألوزون

؛ وتقدمي الدعم لوضع و/أو تنقيح املعايري، وعن تنقيح املعايري اليت تتطلب استخدام املواد املستنفدة لألوزون
 .وللتدريب، عند الطلب

                                                           
ة لتوحيد املقاييس، وإدارة توحيد املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، واجلمعية األمريكية لالختبار واملواد، واللجنة األوروبي  (10)

 .املقاييس جبمهورية الصني الشعبية، ووكالة الوالايت املتحدة حلماية البيئة
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اللجنة إىل أن أي قرار تتخذه األطراف ابستبعاد استخدام ما من اإلعفاء العاملي  تشريك عالوة  على ذل -27
لن مينع أي طرف من ترشيح استخدام حمدد إلعفاء مبوجب إجراءات االستخدامات الضرورية، على النحو املبني 

 .4/25يف املقرر 
 التوصيات

حبذف تسعة إجراءات من اإلعفاء العاملي إىل االستعراض الذي أجرته اللجنة فإهنا توصي  استنادا   -28
أن قائمة  . وتالحظ اللجنة أيضا  2للمواد املستنفدة لألوزون املدرجة يف اجلدول  والتحليليةلالستخدامات املختربية 

، 2009هذه اإلجراءات أقصر من قائمة اإلجراءات اليت أوصى هبا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف عام 
، من أجل إاتحة املزيد من الوقت لتنقيح املعايري القدمية أو وضع 21/6الوارد يف نص ديباجة املقرر على النحو 

 .(11)5 معايري جديدة والعتماد معايري جديدة يف األطراف العاملة ابملادة
 2اجلدول 

نية الطبية االستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون اليت أوصت جلنة اخليارات التق
 والكيميائية حبذفها من اإلعفاء العاملي هلذه االستخدامات

 االستخدام املختربي والتحليلي املادة املستنفدة لألوزون
 االستخدامات املختربية يف شكل عامل ميثلة بروميد امليثيل

 رابع كلوريد الكربون

 مذيبات يف التفاعالت 
مراء ومطيافية رامان والقياس الطيفي مذيب عند القياس الطيفي لألشعة حتت احل

 للرنني املغنطيسي النووي
 إزالة الشحم وغسل أانبيب الرنني املغنطيسي النووي

 جتارب تفرق اليود والتوازن
 حتديد اهليدروكربوانت يف املاء أو اهلواء أو التبة أو الرواسب

 حتديد الرطوبة واملياه
 حتديد مؤشر اليود

 حتديد مؤشر الربوم كلوريد االيثاناثلث  -1،1،1

وميكن االطالع على التقرير الكامل للفريق بشأن هذه املسألة يف البوابة اإللكتونية لالجتماع الثالثني  -29
ويرد املوجز التنفيذي للتقرير يف املرفق الثالث هلذه اإلضافة. ويُعرض املرفق ابلشكل الذي قدمه به  (12)فلألطرا

 رمسي من األمانة. الفريق من دون حترير

                                                           
االقتصادي أن و  التقين الصادر عن فريق التقييم 2009ظهِّر دراسات احلاالت اإلفرادية الواردة يف التقرير املرحلي لعام تُ   (11)

قد توقفت. وُحد ِّدت بدائل  5لية للمواد املستنفدة لألوزون يف األطراف غري العاملة ابملادة معظم االستخدامات املختربية والتحلي
قائمة ابلطرائق اليت تتوفر هلا بدائل. بيد أن األطراف امتنعت  21/6جلميع االستخدامات تقريبا ، كما أُدرجت يف نص ديباجة املقرر 

لعاملي ألهنا تشعر ابلقلق إزاء األثر احملتمل على األطراف العاملة ابملادة عن التصديق على حذف تلك االستخدامات من اإلعفاء ا
خاضعة اللتزاماهتا ابلتخلص  5جراء إدخال أي تغيريات على اإلعفاء العاملي؛ ويف ذلك الوقت كانت األطراف العاملة ابملادة  5

 عاملي لالستخدامات املختربية والتحليلية ساراي .مبوجب بروتوكول مونتايل، وبعد ذلك يصبح اإلعفاء ال 2010التدرجيي لعام 
( بشأن االستخدامات 2)26/5: االستجابة للمقرر 4، اجمللد 2018أيلول/سبتمرب  ،االقتصاديو  التقين فريق التقييمتقرير   (12)

 املختربية والتحليلية.
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يف أن تنظر يف تقرير الفريق عن هذه املسألة خالل اجلزء التحضريي وأن تصدر ما  األطرافوقد ترغب  -30
 .تراه مناسبا  من توصيات بشأن سبل املضي قدما  

( 29/10)املقرر املسائل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية  -دال
 من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي( 8)البند 

وتكييف اهلواء واملضخات تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي( 8احلرارية )البند 

طُلب إىل  2017الذي اعتمده االجتماع التاسع والعشرون لألطراف يف عام ، 29/10مبوجب املقرر  -31
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقييم عدة مسائل ذات صلة إبدامة كفاءة استخدام الطاقة وتعزيزها يف 

العالية، أثناء  اهلواء واملضخات احلرارية، مبا يف ذلك يف ظروف درجات احلرارة احمليطة وتكييفقطاعات التربيد 
اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب تعديل كيغايل لربوتوكول مونتايل يف األطراف العاملة ابملادة 

إىل الفريق أن يقدم حملة عامة عن األنشطة والتمويل الذي تقدمه املؤسسات األخرى ذات الصلة،  . وطُلب أيضا  5
واملنهجيات املستخدمة يف معاجلة الكفاءة يف استخدام الطاقة يف هذه القطاعات. عن التعاريف واملعايري  فضال  

عالوة  على ذلك، طُلب إىل الفريق إعداد تقرير هنائي لكي ينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه 
مع مراعاة نتائج حلقة األربعني، وبعد ذلك تقرير هنائي مستكمل لكي ينظر فيه االجتماع الثالثون لألطراف، 

العمل بشأن فرص كفاءة استخدام الطاقة أثناء اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية )كما هو مطلوب 
 .2018متوز/يوليه  10و 9أيضا  مبوجب املقرر(، اليت نظمتها األمانة يف فيينا يومي 

فقد نظر الفريق ، (53-49، الفقرات UNEP/OzL.Pro.30/2) ةوعلى النحو املشار إليه يف مذكرة األمان -32
لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن  التابعةالعامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني يف تقرير فرقة العمل 

، وقدم املزيد من التوجيهات إىل (13)ةكفاءة استخدام الطاقة أثناء اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلوري
سؤاال  )مستنسخة يف املرفق األول مبذكرة األمانة( ينبغي تناوهلا يف التقرير النهائي  23التكنولوجيا يف شكل فريق 

 املستكمل للفريق.
واستجابة  لطلب األطراف قدم الفريق تقريره النهائي املستكمل، وهو متاح على البوابة اإللكتونية  -33

رد الفريق على األسئلة اإلضافية املطروحة، مبا يف ذلك موجزه  . ويتضمن التقرير(14)لالجتماع الثالثني لألطراف
عن حلقة العمل بشأن كفاءة استخدام الطاقة )املرفق جيم(. ويشري مرفق إضايف إىل أجزاء التقرير اليت تتناول كل 

فق ابلشكل الذي (. ويستنسخ املوجز التنفيذي للتقرير يف املرفق الرابع هلذه اإلضافة. ويُعرض املر دالسؤال )املرفق 
 قدمه به الفريق من دون حترير رمسي من األمانة.

أدانه موجز لبعض النقاط البارزة الواردة يف املعلومات اإلضافية املعروضة يف التقرير  3ويرد يف اجلدول  -34
ا، . وأُدرجت النقاط حتت كل سؤال من التوجيهات اإلضافية إىل فريق التكنولوجيالعملالنهائي املستكمل لفرقة 

 مع األخذ يف االعتبار إحاالت الفريق املرجعية الواردة يف املرفق دال من تقريره.

                                                           
تقرير فرقة العمل عن املسائل املتعلقة  29/10رر : املق5، اجمللد 2018أاير/مايو  ،فريق التقييم التقين واالقتصاديتقرير   (13)

 .ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية
تقرير فرقة العمل عن املسائل املتعلقة  29/10: املقرر 5، اجمللد 2018أيلول/سبتمرب  ،االقتصاديالتقين و  فريق التقييمتقرير   (14)

 التقرير النهائي املستكمل. -ة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ابلكفاء
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يف النظر يف تقرير الفريق عن هذه املسألة خالل اجلزء التحضريي وتقدمي توصيات  األطرافوقد ترغب  -35
 ، حسب االقتضاء.بشأن سبل املضي قدما  

رباء والرتشيحات األخرى لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي النظر فيما تقدمه األطراف من ترشيحات لكبار اخل -هاء
 من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي( 1٣)البند 

ترد معلومات عن حالة عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له يف  -36
، ونوقشت هذه املعلومات يف االجتماع (15)8201ر/مايو من التقرير املرحلي للفريق الصادر يف أاي 3اجمللد 

األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. وُسلط الضوء يف مذكرة األمانة على املسائل اليت يتوقع النظر فيها يف إطار 
ليت من جدول األعمال من جانب االجتماع الثالثني لألطراف، إىل جانب مصفوفة اخلربات املطلوبة ا البندهذا 

والذين  2018أعدها الفريق، وقائمة الرؤساء املشاركني للفريق واألعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يف هناية عام 
انظر ) يتطلب تعيينهم قرارا  من جانب االجتماع الثالثني لألطراف، ومقتطفات من االختصاصات ذات الصلة

UNEP/OzL.Pro.30/2 واملرفق الثاين( 80-76، الفقرات. 
االقتصادي فإن األمانة، حىت اآلن، تلقت إفادة  و  التقين إىل فريق التقييم املقدمةما يتعلق ابلتشيحات وفي -37

كبري خرباء يف الفريق، ملواصلة العمل يف   من اجلزائر بتشيح السيد سيدي ميناد سي أمحد، الذي يعمل حاليا  
االقتصادي، و  التقين فريق التقييمل حاليا   الرئيسة املشاركة ،بيزانو السيدة مارات فيها كولومبيا ترشح، وإفادة  من  الفريق

 .واصلة العمل يف هذا الدور لفتة أربع سنوات إضافيةمل
األطراف يف أن تواصل مناقشة مسألة التشيحات للفريق أثناء اجلزء التحضريي، آخذة يف  ترغبوقد  -38

 االعتبار مصفوفة الفريق للخربات املطلوبة.
 

                                                           
 /http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents متاح على الرابط: (15)

TEAP-Progress-Report-May2018.pdf. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/presession/Background-Documents/
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 ٣اجلدول 
 األطراف بشأن املسائل املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقةاستجابة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي للتوجيهات اإلضافية من موجز 

جرى تناوهلا يف الفرع  ( أ)اإلضافيةالتوجيهات 
 )الفروع(

 املزيد من املعلومات عن قطاع املضخات احلرارية ووفورات اثين أكسيد الكربون -1
يف املائة،  35إىل  14إىل أن حتسني كفاءة الطاقة، من خالل استخدام املضخات احلرارية الفعالة، ميكن أن يتاوح من  ( ب)ةريوهات املنمذجة ذات االفتاضات احملددتشري السينا •

 من مكافئ اثين أكسيد الكربون، على التوايل. 1080إىل  63أي ما يعادل وفورات من اثين أكسيد الكربون تتاوح من 
2-5-3 

 جداول توضح مصادر التمويل -2
. وتشمل املعلومات من تقرير فرقة العمل حتديدا  ملصادر متويل مشاريع التربيد اليت تركز على اخلفض، مبا يف ذلك تسع فئات عامة رئيسية وفئة واحدة خريية 5-3يتضمن الفرع  •

، وعدد املشاريع يف السنة، والتمويل املقدم حسب مصدر 2015-2014ملشاريع املمولة خالل الفتة املعروضة حملة  عامة عن املؤسسات يف إطار كل فئة، وأمثلة على أنواع ا
كان أكرب مصدر لتمويل املشاريع اليت تركز على اخلفض هو املسامهات الثنائية املقدمة   2015-2014التمويل ومتوسط له لنفس الفتة. ويظهِّر التحديد أنه خالل الفتة من 

 دان واملؤسسات.من فرادى البل
رب قدر من التمويل خالل الفتة ويرد كذلك حتديد للتمويل العام حبسب نوع اجلهة املستفيدة من التمويل )منخفض، ومتوسط أدىن، ومتوسط أعلى(، ويظهِّر هذا التحديد أن أك •

 ُقدم إىل املستفيدين ذوي الدخل املنخفض. 2014-2015
 خلريي حسب نوع املشروع أن أكرب متويل يتعلق ابخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ومشاريع السلسلة الباردة.يظهر التحديد اإلضايف للتمويل العام وا •
احلصول على  يف قطاعات خبالف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، مثل قطاعات ( ج)فويف الوقت الراهن تعمل معظم صناديق املناخ الكبرية املتعددة األطرا •

 الطاقة، والطاقة املتجددة، واملشاريع االستثمارية األخرى ذات الصلة.

3-5 

                                                           
 ، املرفق الثالث(.UNEP/OzL.Pro.WG/1/40/7التوجيهات اإلضافية املقدمة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن الكفاءة يف استخدام الطاقة )  ( أ)
أثر العوازل داخل املباين يف تلك املناطق  ستخدم يف تدفئة مكتب صغري منوذجي يف ثالث مناطق مناخية خمتلفة ابستخدام براجميات احملاكاة الستخدام الطاقة يف املباين، مع مراعاةحماكاة استهالك الطاقة امل  ( ب)

 واستخدام التدفئة الداعمة املطلوبة.
 خية، وصندوق املناخ األخضر.مثل مرفق البيئة العاملية، وصندوق االستثمارات املنا  ( ج)
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جرى تناوهلا يف الفرع  ( أ)اإلضافيةالتوجيهات 
 )الفروع(

مليون دوالر( على التربيد، مما يشري إىل االخنفاض الشديد يف  19)ما يعادل  2015و 2014يف عامي  ( د)ةيف املائة من مشاريع املساعدة اإلمنائية الرمسي 0.1ركزت أقل من   •
 تربيد مقارنة  ابجملاالت اإلمنائية األخرى.التكيز الدويل على ال

  دا  وفعالية .ميكن إيالء االعتبار للخيارات املتعلقة إبنشاء هيكل مايل جديد ميكن عن طريقه أن تتدفق موارد كفاءة استخدام الطاقة بصورة أكثر أتكي •

 ع أجهزة تكييف اهلواء املتنقلةاملزيد من املعلومات عن الفرص املتاحة والتحسينات لكفاءة الطاقة يف قطا  -٣
حلمل احلراري من خالل الزجاج هناك عدة خيارات لتحسني كفاءة الطاقة يف قطاع أجهزة تكييف اهلواء املتنقلة تركز على ضغط البخار وعلى النظام أبكمله )مثل احلد من ا •

ت احلرارية مبا يف ذلك التربيد ابلسوائل(. وتبعا للخيار املستخدم ميكن حتقيق خفض يف الطلب والطالء العاكسني، وزايدة كفاءة احملركات املروحية والضواغط، وحتسني املبادال
 يف املائة، على التوايل. 5و 35على الطاقة واستهالك الوقود يصل إىل 

 (4-املرفق ألف )ألف

 إلضافية يف كفاءة الطاقة واملوارداملزيد من املعلومات عن الدروس املستفادة من عمليات االنتقال السابقة من حيث املكاسب ا -4
يف املائة من مواد التربيد  5± دود من املتوقع أن تكون ملواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحتار العاملي أتثري على كفاءة النظام من املرجح أن يكون يف ح •

يف كفاءة استخدام الطاقة يف نظم التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية املصممة حديثا عن طريق األساسية من حيث أداء الطاقة. وميكن حتقيق القدر األكرب من التحسن 
 االستفادة املثلى من العناصر اجلديدة واملتطورة واستخدامها، وال سيما الضاغطات واملبادالت احلرارية وأدوات التحكم.

2-1 ،2-2-9 
اد التربيد العالية القدرة على إحداث االحتار العاملي من خالل تعديل كيغايل ابستخدام معدات أقل كفاءة من حيث استهالك وميكن معاوضة الفوائد املباشرة للحد من مو  •

ة من كل من املصادر ربون اهليدروفلوريالطاقة. بيد أنه إذا أدى التعديل إىل استخدام معدات أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة فإن إمجايل االخنفاض يف انبعااثت مركبات الك
 املباشرة وغري املباشرة ميكن أن يضاعف من منافعه.

املضخات احلرارية. ومن شأن تطبيق هناك إمكانية كبرية لتحقيق قدر كبري من وفورات الطاقة ابستخدام معدات معروضة ابلفعل يف األسواق يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء و  •
 اع أخرى من سياسات حتويل السوق )مثال احلوافز أو املشتايت أو التعويضات( أن يؤدي إىل ختفيض االحتياجات من الطاقة يف البلدان اليتمعايري وعالمات أكثر طموحا وأنو 

 أصبحت فيها الطاقة ابلفعل شحيحة.

                                                           
من هذه املساعدة القروض واالئتماانت تستبعد تُعرَّف املساعدة اإلمنائية الرمسية أبهنا املساعدة احلكومية الرامية إىل تعزيز التنمية االقتصادية والرفاه يف البلدان النامية. و  https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm  ( د)

 املخصصة ألغراض عسكرية.

https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
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جرى تناوهلا يف الفرع  ( أ)اإلضافيةالتوجيهات 
 )الفروع(

رة املطلوبة على توليد الطاقة. بيد أن تطبيق معايري كفاءة شديدة من شأن خفض الطلب على الطاقة من خالل تطبيق معايري دنيا صارمة ألداء الطاقة أن يؤدي إىل اخنفاض القد •
ابري السوق ومنها املعايري الدنيا ألداء الطاقة الصرامة قد يؤدي، عن غري قصد، إىل رفع األسعار إذا مل تطبق هذه املعايري بعناية. وللتقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلاثر السلبية لتد

 لة.تدابري مع األخذ يف االعتبار وجود هدف طويل األجل وجدول زمين يتماشى مع وترية تطور التكنولوجيا ودورات االستثمار يف القطاع ذي الصفإنه ينبغي تصميم هذه ال

، مؤسسية وتنظيمية، كفاءة اخلدمة، وغريها. وتقع العوائق احملتملة اليت حتول دون اعتماد تدابري كفاءة استخدام الطاقة ضمن الفئات التالية: عوائق تقنية، مالية، سوقية، إعالمية •
 ويورد التقرير، فيما خيص كل فئة، تدابري ختفيف على املديني القصري واملتوسط.

 

 معلومات إضافية عن املكاسب احملققة من حتسني خدمات الصيانة -٥
املخاطر؛ وحتسني التحكم يف درجة احلرارة والراحة احلرارية لشاغلي العقار؛ وحتسني فوائد الصيانة عديدة منها: اخنفاض تكاليف الطاقة؛ وحتسني السالمة عن طريق القضاء على  •

متديد العمر النافع للمعدات؛ إنتاجية شاغلي العقار عن طريق احلفاظ على نوعية بيئة داخلية جيدة؛ وأتجيل النفقات الرأمسالية لتكاليف االستبدال واإلصالح من خالل 
يف األداء بنسبة ة ابحلد األدىن ملتطلبات الكفاءة للمباين القائمة واجلديدة على السواء. ومن شأن عمليات الصيانة واخلدمة السليمة أن تكبح االخنفاض واالمتثال لألنظمة املتعلق

 يف املائة وأن حتافظ على األداء املصنف على مدى عمر اخلدمة. 50تصل إىل 

2-6-2 

عايري لوحدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، وبوجه خاص فيما يتعلق ابلسالمة واألداء واآلاثر املرتتبة على زايدة تقدمي املزيد من التفاصيل عن التصميم وامل -6
 قدرة تلك الوحدات

ْم ميكن أن يصل 52ات حرارة تصل إىل ؛ ويف درج، خصوصا  يف الظروف املتطرفةميكن أن تؤدي ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية إىل تدهور األداء الديناميكي احلراري •
يف املائة. ونظرا  ألن هذا املستوى من درجة  20بينما ميكن أن يصل التأثري على كفاءة الطاقة إىل ْم، 35يف املائة مقارنة  ابألداء عند درجة حرارة  15-10االخنفاض يف األداء إىل 

 تأثري األرجح على األداء هو إمكانية حتلل مادة التربيد يف درجات احلرارة العالية هذه.ال احلرارة حيدث عادة  خالل أايم قليلة فقط من السنة فإن
لنظم أجهزة تكييف اهلواء واملضخات احلرارية  (IEC 60335-2-40)و (EN 378)و (ISO 5149)تتوفر معايري السالمة ملواد التربيد اجلديدة )معظمها قابل لالشتعال(، ومن هذه املعايري  •

 حاليا للتنقيح للسماح ابستخدام شحنات أكرب من مواد التربيد القابلة لالشتعال. (IEC 60335-2-89)ألجهزة التربيد التجاري؛ وخيضع املعيار  (IEC 60335-2-89) رواملعيا
يد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية املصممة لظروف درجات إن اختيار مادة التربيد املناسبة لتطبيق حمدد هو عامل حتكم يف مقدار الشحنة. ومن املنتظر أن تستخدم يف نظم الترب  •

 احلرارة احمليطة العالية مواد تربيد بديلة حمددة تالئم هذه الظروف.
زايدة تكاليف الشركات   السوق إىلستؤدي زايدة حجم الوحدات الالزمة لتلبية املتطلبات الدنيا لكفاءة الطاقة يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية عند بداية طرحها يف •

 انت النظام أن تؤدي إىل زايدة التكاليف.املصنعة، وسوف تصل هذه الزايدة يف التكاليف إىل املستهلك. وميكن أيضا  للمقادير األكرب من شحنات مواد التربيد البديلة واختيار مكو 

2-2-2 ،2-4-2 



UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1 

14 

جرى تناوهلا يف الفرع  ( أ)اإلضافيةالتوجيهات 
 )الفروع(

كربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروفلورية، وبدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية من البيان التفصيلي الشامل وتقدمي مقارنة واضحة بني مركبات ال -7
 حيث األداء والسالمة والتكاليف

2-1 ،2-2-2 

املضخات احلرارية وبدائلها، تشري إىل وجود اثنني من يف تطبيقات التربيد وتكييف اهلواء و  ترد إحاالت مرجعية إىل دراسات متعلقة بتحليالت شاملة ملواد التربيد املستخدمة حاليا   •
ة؛ واستخدام مواد تربيد فلورية ذات قدرة اخليارات التكنولوجية للتعامل مع اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية: تطوير وتصميم معدات جديدة تعمل مبواد تربيد طبيعي

تعديالت ابحلد األدىن على معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية األصلية. ويتميز كل اختيار بنقاط قوة وضعف  منخفضة على إحداث االحتار العاملي مع إدخال
 خاصة به، مبا يف ذلك فيما يتعلق ابألداء والتأثري البيئي الطويل األجل، والسالمة.

 .التربيد احملتوية على خالئط ذات قدرة منخفضة على إحداث االحتار العاملي خبالف تلك املعروفة حاليا   توجد فرص حمدودة لتحقيق زايدة يف الكفاءة فقط من خالل تغيري مواد •

د املستنفدة  مبا هو مستخدم حاليا  من املواركزت الدراسات البحثية اليت أجريت حىت اآلن على أداء مواد التربيد البديلة ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحتار العاملي مقارنة   •
للشحنة ‘‘ التشيد السلس’’من املنتجات مع  لألوزون والتكنولوجيات القائمة على مركبات الكربون اهليدروفلورية العالية القدرة على إحداث االحتار العاملي، ابستخدام ما هو متاح

ستفادة املثلى من املنتجات اجلديدة ابستخدام البدائل املنخفضة القدرة على إحداث االحتار وأجهزة التوسع. ويلزم إجراء املزيد من البحوث لدراسة األثر املتتب على حتقيق اال
 العاملي، مع إدخال تغيريات على الضاغطات واملبادالت احلرارية والعناصر األخرى.

 .6إىل الرد على السؤال  يرجى الرجوع أيضا  

التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، مع جتنب االزدواجية يف العمل املضطلع به يف إطار الكياانت الرتكيز على كفاءة استخدام الطاقة للمعدات يف قطاعات  -8
 الدولية األخرى، مثل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

 .7و 6و 4انظر الرد على األسئلة 
2-2-2 

األورويب( يف السنوات األخرية ملعاجلة التحدايت اخلاصة اليت تواجهها البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة  النظر يف التدابري املتخذة يف املناطق األخرى )مثل االحتاد -9
 العالية

افظ على كفاءة تتأثر التصاميم اليت حتتفرض ظروف درجة احلرارة احمليطة العالية حتدايت إضافية على اختيار مواد التربيد، وتصميم النظم وفرص حتسني كفاءة استخدام الطاقة. و  •
 ونة وتكلفتها.استخدام الطاقة ابختيار مادة التربيد بسبب اخلواص الديناميكية احلرارية، ومبتطلبات السالمة بسبب زايدة الشحنة، وتوفر العناصر املك

يف مجيع فئات املنتجات نفسه أن تساعد يف عملية التحقق  ومن شأن مواءمة إدارة معايري أداء الطاقة بني البلدان ذات الظروف املتماثلة من حيث االستخدام وتكلفة الطاقة •
 ضع معايري جديدة.و واالمتثال، وأن ختفف العبء الواقع على الدول واملتمثل يف 

2-2-2 ،2-4-
3 ،2-4-4 
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جرى تناوهلا يف الفرع  ( أ)اإلضافيةالتوجيهات 
 )الفروع(

 قة.الطا يعتمد التنفيذ الفعال لسياسات الكفاءة يف استخدام الطاقة لألجهزة واملعدات على استخدام املعايري والربوتوكوالت الدقيقة لقياس أداء •
لية، أثبتت إدارة معايري أداء الطاقة وبرامج الوسم يف حالة معدات تكييف اهلواء السكنية، اليت متثل أحد أعباء الطاقة األسرع منوا  يف البلدان اليت تتميز بدرجات احلرارة احمليطة العا •

 املعدات دون احلد من خيارات املستهلك أو فرض زايدة مطردة يف األسعار. وقد أهنا أداة سياساتية فعالة من حيث التكلفة للتشجيع على خفض متوسط استهالك الطاقة يف
 نُفذ معيار اختبار موحد لتكييف اهلواء يف منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا )آسيان( كوسيلة خلفض التكاليف وحتسني التجارة.

مليون طن من انبعااثت اثين أكسيد  5ترياواط ساعة وزهاء  11صميم البيئي ويتوقع هلا أن توفر ويف االحتاد األورويب ختضع وحدات تكييف اهلواء يف األسواق ملتطلبات الت •
 ، إىل جانب خفض التكاليف.  ويف هذا الصدد، سن االحتاد األورويب لوائح يف جمال وضع عالمات الطاقة واملعايري املنسقة ملكيفات اهلواء2020الكربون سنواي حبلول عام 

 ومراوح الراحة.
 الطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي التواصل مع خمتلف املناطق من أجل التوصل إىل فهم أفضل لظروفها اخلاصة -10

 يرحب فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ابلفرصة للقيام بذلك. •
1-3 ،2-3-2 

 دم والنتائج اليت حيققها ذلك اجملال من أجل التصدي لتحدايت درجات احلرارة احمليطة العالية.تقدمي تقرير بشأن ما حيدث يف جمال البحث والتطوير، والتق -11

عاملي يف حتقيق نتائج قابلة للمقارنة أظهرت البحوث اليت أجريت حىت اآلن يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية جدوى بعض البدائل املنخفضة القدرة على إحداث االحتار ال • 2-4-5
يد و ، وكذلك جهود القطاع اخلاص، التكيز على جتاملمولة من القطاع العام من حيث كفاءة استخدام الطاقة اليت تتميز هبا التكنولوجيات املوجودة. وتواصل البحوث اإلضافية

 التصميمات لتحقيق أوجه الكفاءة املستهدفة اخلاصة هبذه الظروف. ويناقش التقرير وضع املشاريع ذات الصلة.

 استخدام مواد تربيد أعلى زايرة فريق التقييم التقين واالقتصادي للمناطق من أجل التواصل مع أصحاب املصلحة بشأن التحدايت اليت تواجه املناطق عند االنتقال إىل -12
 كفاءة يف استخدام الطاقة

 يرحب فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ابلفرصة للقيام بذلك. •
1-3 

 دات لكل بلد/منطقة والظروف املناخية املرتبطة بكل منهاحساب عمر املع -1٣

واألداء املناخي للمعدات خالل دورة عمرها  (TEWI)أثر االحتار املكافئ الكلي  هناك العديد من املنهجيات اليت تقدر االنبعااثت الكلية خالل دورة نظام ما، وأكثرها شيوعا   •
(LCCP)مر املعدات على املستوى القطري أو اإلقليمي العديد من اخلطوات واالفتاضات اإلضافية، على سبيل املثال من حيث . ويتطلب حساب االنبعااثت خالل دورة ع

ستدامة واالنبعااثت املعلومات اإلضافية عن اال عمر املنتج واختيار مادة التربيد والتسرب، اليت تتجاوز اعتبارات الفوائد البيئية املتتبة على الكفاءة يف استخدام الطاقة. وسُتدرج
 الذي تصدره جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. 2018خالل دورة عمر املعدات يف تقرير التقييم الذي يصدر كل أربع سنوات لعام 

2-5-2 ،2-5-3 
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جرى تناوهلا يف الفرع  ( أ)اإلضافيةالتوجيهات 
 )الفروع(

لية. وتسلط النتائج الضوء على أمهية السياق احمللي، وعلى وجه التحديد ساعات وتعرض عدة سيناريوهات تبني جمموعة الفوائد يف ظل خمتلف ظروف املناخ والظروف احمل •
موعة من الظروف اخلاصة بكل االستخدام وعامل االنبعااثت يف توليد الكهرابء. وجيري تقدير حجم آاثر السياق احمللي لكل نوع من أنواع املعدات من خالل النظر يف جم

اعتمادا  على ساعات االستخدام وعامل االنبعااثت لتوليد  1000ة ميكن للفوائد البيئية وكفاءة استخدام الطاقة أن تتفاوت مبعامل قدره موقع. ويف نفس درجة حتسني الكفاء
 الكهرابء.

 

 وفرتات االسرتداد تقدمي مزيد من املعلومات عن الفوائد االقتصادية احملددة من حيث الوفورات مبا يف ذلك تلك املتحققة للمستهلكني، وحمطات الطاقة -14
ض احلجم لكفاءة استخدام الطاقة هي توفري الطاقة، والتكلفة، ووفورات غازات االحتباس احلراري، وخفض احلمل الذروي. وتشري التقديرات إىل أن خف إن الفوائد األكثر ذكرا   •

من  1 400املائة يف تكييف هواء غرفة سيغين وحده عن احلاجة إىل زهاء  يف 30الذروي على الصعيد العاملي من خالل إدخال حتسني على كفاءة استخدام الطاقة قدره 
. ومن شأن التحول إىل استخدام مواد 2050من حمطات طاقة احلمل الذروي حبلول عام  2 200وزهاء  2030ميغاواط حبلول عام  500حمطات طاقة احلمل الذروي بقدرة 

 املي أن يضيف إىل تلك الوفورات.التربيد املنخفضة القدرة على إحداث االحتار الع
يف املائة تضاف إىل الفوائد  350 – 75إضافة  إىل ذلك فإن الفوائد الصحية ذات الصلة )مثل تفادي التلوث وانبعااثت اثين أكسيد الكربون( ميكن أن توفر نسبة إضافية قدرها  •

 تقد أن من املمكن حتقيق جمموعة أكرب من الفوائد املشتكة.املباشرة لتوفري الطاقة النامجة عن كفاءة استخدام الطاقة، كما أنه يع

2-8-1 

 إلدراجها يف سياق التحول يف استخدام مواد التربيد 29/10تعاد صياغة استجابة فريق التقييم التقين واالقتصادي للمقرر  -1٥
ن أداء املواد البديلة هو نفس أداء املواد املستبدلة أو أفضل منه، وما إذا كانت هذه املواد يتطلب استبدال مواد التربيد األساسية احلالية النظر يف عدد من املسائل، مثل ما إذا كا •

النظر يف انبعااثت املعدات خالل فتة عمرها؛ والتأكد من أن الفنيني الذين ينفذون عمليات االستبدال هذه مؤهلون  متوافقة مع غريها من مكوانت النظام وآمنة. وينبغي أيضا  
 غيل.  ذلك؛ وضمان بناء قدرات اإلطار الوطين لدعم االنتقال إىل مواد بديلة؛ والتكاليف ذات الصلة املرتبطة بعمليات التحويل واملعدات والتشللقيام ب

 .7و 4الرد على السؤالني  انظر أيضا  

2-1 ،2-1-1 

 بكفاءة استخدام الطاقة:تقدمي املزيد من املعلومات عن الرسائل التالية املستفادة من حلقة العمل املعنية  -16
 ‘‘عقبة سعرية أولية’’ما تنشأ عنه  استحداث تكنولوجيات ذات كفاءة طاقة عالية كثرياا  –
 يتعني اختيار مواد التربيد من حيث كفاءة الطاقة وقابلية االشتعال وغري ذلك من العوامل ذات الصلة –
 بشكل فعال األموال متاحة، ولكنها ال تتدفق دائماا  –

ما يتسم إدخال  يف وجه استيعاهبا. وغالبا   هاما   إىل زايدة التكاليف الرأمسالية للمستخدِّم النهائي، األمر الذي يوجد حاجزا   وجيات املستحدثة العالية الكفاءة عموما  تؤدي التكنول •
ا اجلديدة من جانب العديد من اجلهات الفاعلة يف السوق وإدماجها يف أولية، تليها ختفيضات يف األسعار مع تبين التكنولوجي‘‘ عقبة سعرية’’التكنولوجيا العالية الكفاءة بوجود 

الل استخدام إدارة ملعايري أداء منتجات السلع األساسية نتيجة لسياسات الكفاءة يف استخدام الطاقة. وميكن التقليل إىل أدىن حد ممكن من حجم ومدة العقبة السعرية من خ

 املرفق جيم
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جرى تناوهلا يف الفرع  ( أ)اإلضافيةالتوجيهات 
 )الفروع(

ع الدعم املايل لتشجيع اجلهات اليت تنتقل إىل استخدامها بشكل مبكر. ومع ذلك، فليست مجيع الفرص اليت تتميز ابلكفاءة العالية تنشأ إىل جنب م الطاقة حمدثة ابنتظام جنبا  
 عنها عقبات سعرية؛ وبعض التدابري يف جمال الكفاءة ميكن حتقيقها دون زايدات يف التكاليف الرأمسالية أو حىت بتكاليف رأمسالية سالبة.

ءة يف استخدام الطاقة املرتبطة بغازات اختيار مواد التربيد إىل العديد من املسائل، مبا يف ذلك التأثري على حجم املعدات والتكلفة، والتأثري على السالمة وعلى مسائل الكفايستند  •
يف املائة( عن أتثري العديد من تدابري كفاءة الطاقة  10±و  5±الطاقة )بني االحتباس احلراري والقدرة على إحداث االحتار العاملي. ويقل أتثري اختيار مادة التربيد على كفاءة 

درة على إحداث االحتار العاملي أفضل من املتاحة األخرى. وميكن أن يؤدي اختيار مادة التربيد إىل تغيريات حمتملة يف الكفاءة. وهناك عدة أمثلة تبني أن البدائل املنخفضة الق
 (R-410A)بدال  من  (R-290) و(HFC-32)اقة مقارنة  مبواد التربيد ذات القدرة العالية على إحداث االحتار العاملي اليت حتل حملها )على سبيل املثال، حيث كفاءة استخدام الط

 يف تربيد املتاجر الكربى(. (R-404A) بدال  من ( R-449A)و (R-448A)و (R-744)يف معدات تكييف اهلواء الصغرية احلجم و
عدم إجراء الرصد والتحليل لألداء، ال األخذ بتدابري كفاءة استخدام الطاقة بطيئا  بسبب عدم فهم كيفية حتسني كفاءة استخدام الطاقة، ورداءة تصميم املعدات واختيارها، و ال يز  •

 وبسبب التحليل املايل الضيق الذي ال يعطي قيمة للفوائد املتعددة اليت حتققها كفاءة الطاقة.
للعديد من مشاريع كفاءة الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، مما  ائق الرئيسي أمام العديد من اهليئات االستثمارية يف احلجم الصغري نسبيا  ويتمثل الع •

كات خدمات الطاقة أن ييسر التدفقات املالية عن طريق جيعل تكاليف املعامالت مرتفعة من وجهة نظر املستثمرين. وميكن لالستثمار عن طريق خطط الشراء ابجلملة أو شر 
ت على املصارف وعلى املستثمرين حتديد احللول للتغلب على العقبات، وتقبل املخاطر التقنية، وجتميع أعداد كبرية من املشاريع الصغرية من أجل احلد من تكاليف املعامال

 اآلخرين.
ج إدارة جانب الطلب على املرافق العامة ميكنها التغلب على بعض العقبات اليت تعتض االستثمار يف كفاءة الطاقة. وميكن أما فيما خيص املعدات األكرب حجما  فإن برام •

 ء إىل سيولة نقدية.لشركات املرافق العامة أن توفر اخلربة التقنية والتمويل وأن حتول الفوائد املالية النامجة عن احلد من ذروة الطلب على شبكة الكهراب
 ق التقييم التقين واالقتصاديحتديد السياق/اآلاثر اخلاصة بكل موقع للفوائد البيئية من املعدات اليت تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، على النحو املبني يف تقرير فري -17

 3-5-2 .13انظر الرد على السؤال 

 تكاليف املرتبطة هباتقدمي مصفوفة من التدخالت التقنية املتعلقة بكفاءة الطاقة وال -18
سني كفاءة استخدام من تقرير فرقة العمل مصفوفة من التدخالت التقنية املمكنة الرامية إىل حتسني كفاءة استخدام الطاقة والتكاليف املرتبطة هبا. وميكن حت 14-2وترد يف اجلدول  •

لنوع املعدات ومكوانت املعدات  فر إىل منخفضة ومتوسطة االخنفاض ومتوسطة االرتفاع، تبعا  يف املائة يف حني أن التكاليف ميكن أن تتفاوت من ص 50الطاقة بنسبة تصل إىل 
 ونوع التدخل التقين املنفَّذ.

2-8-6 
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جرى تناوهلا يف الفرع  ( أ)اإلضافيةالتوجيهات 
 )الفروع(

 29/10إعطاء تفاصيل عن املعايري واملنهجيات اليت تستخدمها مؤسسات التمويل املعنية املشار إليها يف املقرر  -19
واملنهجيات والطرائق املالية واجلوانب األخرى ذات الصلة مبؤسسات التمويل. وقد وسعت فرقة العمل نطاق هذا الفصل حبيث يتضمن هذه من التقرير املعايري  3يناقش الفصل  •

لتابعة للوالايت املتحدة، والوكالة ، واملصرف األورويب لالستثمار، ووكالة التنمية الدولية ا( ه)ةاملعلومات ملؤسسات إضافية مثل صندوق االستثمار املناخي، ومصارف التنمية اإلقليمي
 الكندية للتنمية الدولية.

3-3-1 ،3-3-
2 ،3-3-3 ،3-
4 ،3-6 

 تفصيل االحتياجات لبناء القدرات وخدمات الصيانة فيما يتعلق ابلبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي -20
لقدرة على إحداث االحتار العاملي مبادرات لبناء القدرات والتدريب ملعاجلة مسائل حمددة متعلقة بتكيب املعدات يف قطاع اخلدمات يتطلب استخدام مواد التربيد املنخفضة ا •

 القائمة على مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحتار العاملي وتشغيلها وصيانتها.
ث االحتار العاملي اليت تتطلب بناء القدرات والتدريب التقين هي القابلية لالشتعال والسمية والضغط العايل اخلصائص الرئيسية ملواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحدا •

 .واملزائج اليت تنساب عند التعرض للحرارة

2-7-2 

ا خيارات لكفاءة الطاقة )كما تبينها األمثلة املنفذة يف استكشاف إمكانيات التربيد املركزي وقوانني املباين اخلضراء واملواد اهليدروكربونية يف التطبيقات التجارية بوصفه -21
 اإلمارات العربية املتحدة(

الطاقة، وبرامج التصنيف، يف حني أن التربيد تعتمد االستدامة الطويلة األجل يف األداء وجدوى اخليارات واملتطلبات التكنولوجية على البيئة التكنولوجية، واملعايري الدنيا ألداء  •
 قوانني البناء األخضر متثل سبال  إضافية لتحقيق حتسينات كفاءة استخدام لطاقة.املركزي و 

يف املائة. وقد وضع  50-40يف املائة ابملقارنة مع نظم تكييف اهلواء التقليدية ويستهلك طاقة أقل بنسبة  62-55وخيفض نظام التربيد املركزي من الطلب على الطاقة بنسبة  •
ائمة. وتوجد عدة نظم واإلقليمية والدولية )مثل قوانني البناء األخضر( وهي قيد االستخدام على الصعيد العاملي يف املباين اجلديدة وعند جتديد املباين القعدد من القوانني الوطنية 

ف اهلواء. وتبني األمثلة أن املباين اخلضراء املعتمدة بلدا  يف العامل لديها مشاريع تغطي أنظمة تكيي 84إلصدار رخص البناء يف أحناء العامل ومن املعروف أن هناك على األقل 
 حامسا   يف املائة مقارنة ابملباين التقليدية. وستؤدي كفاءة استخدام الطاقة يف املباين دورا   30-20يف املائة ووفورات يف املياه بنسبة  50-40تفضي إىل وفورات يف الطاقة بنسبة

 ليد الطاقة.يف احلد من انبعااثت الكربون يف قطاع تو 
احلرارية، مما يوفر أداء طاقة مساو أو  تقدم اهليدروكربوانت يف التطبيقات التجارية حال  مستداما  وطويل األجل ملختلف التطبيقات يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات •

 أفضل مقارنة  مبعدات التربيد األساسية.

2-3-1 ،2-3-3 
 (3-املرفق ألف )ألف

 6-4-2 رجات احلرارةلومات عن تزايد الطلب على الطاقة إلنتاج نفس القدر من التربيد يف بلدان درجات احلرارة احمليطة العالية بسبب الزايدة املتوقعة يف دتقدمي املع -22

                                                           
 ومصرف التنمية للبلدان األمريكية. املصرف األورويب لإلنشاء والتعمريمصرف التنمية األفريقي؛ ومصرف التنمية اآلسيوي؛ (   ه)
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جرى تناوهلا يف الفرع  ( أ)اإلضافيةالتوجيهات 
 )الفروع(

، وحتدث معظم هذه الزايدة ا  مع والنمو يف الدخل تغري املناخ بسببيف املائة  70 تزيد عن بنسبة 2100من املتوقع أن يزداد الطلب على طاقة التربيد على الصعيد العاملي يف عام  •
يف املائة  30-10يطة العالية يف املدى من يف الطلب يف املناطق املدارية. ومن املتوقع أن تكون احلاجة إىل زايدة التربيد الفراغي بسبب تغري املناخ يف ظروف درجات احلرارة احمل

املذكورة أعاله عند إدراج عوامل أخرى تؤثر على قدرة التربيد والكفاءة يف استخدام الطاقة، مثل درجة احلرارة احمليطة، وجزر .  ومن احملتمل  أن تزيد التقديرات 2100يف عام 
لكتلة احلرارية، وحتسني النوافذ راري، وزايدة ااالحتار احلضرية، والتغريات يف تلوث الغالف اجلوي. ويف الوقت نفسه، ميكن لتدابري مثل التظليل، والغطاء النبايت، وزايدة العزل احل

 ومواد البناء والسقوف الباردة، أن تقلل من اآلاثر املذكورة أعاله وأن حتد من آاثرها املقدرة.
ربيد األخضر واهليدروكربوانت التيتعني على فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن ينظر يف زايرة اإلمارات العربية املتحدة ملعاينة نظام التربيد املركزي ومشاريع  -2٣

 لالسرتشاد هبا يف تقريره النهائي املستكمل
 يرحب فريق التقييم التقين واالقتصادي ابلفرصة للقيام بذلك. •

1-3 
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 املرفق األول
 التوصيات لقائمة من أنواع تكنولوجيا التدمري املعتمدة

)لتقييم مدى قابلية تطبيق  يف اجلدول أدانهاألمحر . وتُعرض التوصيات ذات الصلة هبذا التقييم ابللون األخضرل أدانه ابللون تُعرض القائمة احلالية لتكنولوجيا التدمري املعتمدة يف اجلدو 
التوصيات  حملهذا اجلدول  وحيلتمدة(. ا التدمري املعتكنولوجيا التدمري املعتمدة على مركبات الكربون اهليدروفلورية وأي أنواع تكنولوجيا أخرى إلدراجها احملتمل يف قائمة أنواع تكنولوجي

 .2018وأاير/مايو  2018يف نيسان/أبريل  ينالصادر  املعنية بتكنولوجيا التدمري فرقة العمل يالواردة يف تقرير 

 التكنولوجيا

 قابلية التطبيق
 املصادر املخففة املصادر املركزة

 املرفق واو  املرفق واو املرفق هاء املرفق جيم املرفق ابء املرفق ألف
 1اجملموعة   2اجملموعة  1اجملموعة  1اجملموعة  1 اجملموعة 3 اجملموعة 2 اجملموعة 1 اجملموعة 2 اجملموعة 1 اجملموعة

مركبات الكربون 
الكلوروفلورية 

 األولية
 اهلالوانت

مركبات الكربون 
الكلوروفلورية 

 األخرى

رابعي كلوريد 
 الكربون

كلوروفورم 
 امليثيل

الكربون  مركبات
اهليدروكلورية 

 فلورية
مركبات الكربون  بروميد امليثيل

 اهليدروفلورية
مركب الكربون 

 23-اهليدروفلوري
املواد املستنفدة 

 لألوزون
مركبات الكربون 

 اهليدروفلورية

 ٪ 95 ٪ 95 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 كفاءة التدمري واإلزالة
   إمكانية عالية إمكانية عالية مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة غري معتمدة معتمدة أفران األمسنت

   يوصي ابالعتماد يوصي ابالعتماد مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة األكسدة الغازية/البخارية
   يوصي ابالعتماد يوصى ابالعتماد مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة دةمعتم معتمدة معتمدة التميد ابحلقن السائل

 إمكانية عالية  معتمدة          ترميد النفاايت البلدية الصلبة

   إمكانية عالية يوصى ابالعتماد مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة املفاعل احلراري املسامي
   إمكانية عالية إمكانية عالية مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة غري معتمدة مدةمعت التكسري ابملفاعالت
  معتمدة إمكانية عالية إمكانية عالية مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة احلرق ابلفرن الدو ار

   إمكانية عالية يوصى ابالعتماد مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة قوس بالزما األرغون
بالزما ذات تردد راديوي 

 متقارنة حثيا  
   تعذر التقييم تعذر التقييم مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة
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 التكنولوجيا

 قابلية التطبيق
 املصادر املخففة املصادر املركزة

 املرفق واو  املرفق واو املرفق هاء املرفق جيم املرفق ابء املرفق ألف
 1اجملموعة   2اجملموعة  1اجملموعة  1اجملموعة  1 اجملموعة 3 اجملموعة 2 اجملموعة 1 اجملموعة 2 اجملموعة 1 اجملموعة

مركبات الكربون 
الكلوروفلورية 

 األولية
 اهلالوانت

مركبات الكربون 
الكلوروفلورية 

 األخرى

رابعي كلوريد 
 الكربون

كلوروفورم 
 امليثيل

الكربون  مركبات
اهليدروكلورية 

 فلورية
مركبات الكربون  بروميد امليثيل

 اهليدروفلورية
مركب الكربون 

 23-اهليدروفلوري
املواد املستنفدة 

 لألوزون
مركبات الكربون 

 اهليدروفلورية

   تعذر التقييم تعذر التقييم مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة بالزما املوجات الدقيقة
   يوصى ابالعتماد يوصى ابالعتماد مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة قوس بالزما النيتوجني

   تعذر التقييم إمكانية عالية مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة قوس البالزما النقال
التفاعل الكيميائي مع 
اهليدروجني واثين أكسيد 

 كربونال
   يوصى ابالعتماد يوصى ابالعتماد مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة

نزع اهلالوجني احلفزي يف الطور 
 الغازي

   إمكانية عالية إمكانية عالية مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة

   إمكانية عالية إمكانية عالية مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة تمدةمع مل حتدد معتمدة املفاعل البخاري الفائق احلرارة
   تعذر التقييم تعذر التقييم مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة التفاعل احلراري مع امليثان

   إمكانية عالية ةإمكانية عالي مل حتدد مل حتدد مل حتدد مل حتدد مل حتدد مل حتدد مل حتدد السخان الكهرابئي
      تعذر التقييم احملرقة الفرنية الثابتة

   تعذر التقييم األفران

 مل حتدد مل حتدد مل حتدد مل حتدد مل حتدد مل حتدد التحلل احلراري لربوميد امليثيل
إمكانية 

 عالية
   مل حتدد مل حتدد

      تعذر التقييم قوس البالزما اهلوائي
      تعذر التقييم دد بالزما التيار املت 

      تعذر التقييم بالزما اثين أكسيد الكربون
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 التكنولوجيا

 قابلية التطبيق
 املصادر املخففة املصادر املركزة

 املرفق واو  املرفق واو املرفق هاء املرفق جيم املرفق ابء املرفق ألف
 1اجملموعة   2اجملموعة  1اجملموعة  1اجملموعة  1 اجملموعة 3 اجملموعة 2 اجملموعة 1 اجملموعة 2 اجملموعة 1 اجملموعة

مركبات الكربون 
الكلوروفلورية 

 األولية
 اهلالوانت

مركبات الكربون 
الكلوروفلورية 

 األخرى

رابعي كلوريد 
 الكربون

كلوروفورم 
 امليثيل

الكربون  مركبات
اهليدروكلورية 

 فلورية
مركبات الكربون  بروميد امليثيل

 اهليدروفلورية
مركب الكربون 

 23-اهليدروفلوري
املواد املستنفدة 

 لألوزون
مركبات الكربون 

 اهليدروفلورية

      تعذر التقييم بالزما البخار
 تعذر التقييم           التدمري التحفيزي

الكلورة/نزع الكلور من كلوريد 
 الفينيليدين

   ال متثل تكنولوجيا تدمري

   تعذر التقييم تفاعل القلوي الصلب



UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1 

23 

 ثايناملرفق ال

 مدرجة يف املرفق األول تدمري كل تكنولوجياتقييمات  موجز 

 قابلية تطبيقها على مركبات الكربون اهليدروفلورية حيث تقييم التكنولوجيا املعتمدة من  -1

 األكسدة احلرارية 1-1
 أفران اإلمسنت 1-1-1

ت/الفوراانت معايري األداء املطلوبة يف املائة( وتليب البياانت املتعلقة ابلديوكسينا 99.998كفاءة التدمري واإلزالة )
. أ. ومل تتح البياانت عن االنبعااثت األخرى أو مل تستوف معايري األداء 134-لتدمري مركب الكربون اهليدروفلوري

لالستخدام يف تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا  إمكانية عاليةويوصى أبفران اإلمسنت بوصفها ذات 
 .2٣-ون اهليدروفلورييف ذلك مركب الكرب

 األكسدة الغازية/البخارية 1-1-2
األكسدة الغازية/البخارية لقابليتها للتطبيق على تدمري مركبات الكربون  اعتماديوصى ابملوافقة على 

، وذلك ابستخدام بياانت املركب اهليدروكلوري 2٣-اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري
 .ت بديلة ملركبات الكربون اهليدروفلورية األخرىكبياان  2٣-فلوري

 الرتميد ابحلقن السائل ٣-1-1
يف املائة( وتتاح بياانت االنبعااثت اليت تستويف مجيع معايري األداء الالزمة لتدمري  99.995كفاءة التدمري واإلزالة )

الذي  23-كربون اهليدروفلوريبياانت عن تدمري مركب الأيضا  تتوفر و أ.  134-مركب الكربون اهليدروفلوري
الرتميد ابحلقن السائل لقابليته للتطبيق على تدمري  اعتماديوصى ابملوافقة على و . يستويف مجيع معايري األداء

 .2٣-مركب الكربون اهليدروفلوري، مبا يف ذلك مركبات الكربون اهليدروفلورية

 ترميد النفاايت البلدية الصلبة 1-1-4
، وكانت 2018مري مركبات الكربون اهليدروفلورية لفرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام مل تتح بياانت من تد

االنبعااثت املسجلة للديوكسينات/الفيوراانت أعلى من معايري األداء املطلوبة لتدمري املواد املستنفدة لألوزون، على 
ويوصى برتميد النفاايت البلدية . 2002التدمري لعام النحو املشار إليه يف تقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا 

للتطبيق على تدمري املصادر املخففة ملركبات الكربون اهليدروفلورية  إمكانية عاليةالصلبة كتكنولوجيا ذات 
(، وبوجه خاص لتدمري عوامل النفخ القائمة على مركبات 2٣-)ابستثناء مركب الكربون اهليدروفلوري

 .رية يف الرغواتالكربون اهليدروفلو 

 املفاعل احلراري املسامي ٥-1-1
ويوصى ابملوافقة الالزمة إلجراء هذا التقييم.  23-مل تتح البياانت املتعلقة بتدمري مركب الكربون اهليدروفلوري

املفاعل احلراري املسامي لقابليته للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية ابستثناء  اعتمادعلى 
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 إمكانية عالية. ويوصى ابملفاعل احلراري املسامي كتكنولوجيا ذات 2٣-الكربون اهليدروفلوريمركب 
 .2٣-للتطبيق على تدمري مركب الكربون اهليدروفلوري

 التكسري ابملفاعل 1-1-6
 ويوصى بتكنولوجيا التكسريمل تتح بياانت حمددة عن انبعااثت اجلسيمات لتقييمها قياسا  على معايري األداء. 

للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب  إمكانية عاليةابملفاعل بوصفها ذات 
 .2٣-الكربون اهليدروفلوري

 احلرق ابلفرن الدوار 1-1-7
عدة مناقشات عقدت  2018فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام بني التقرير التكميلي لشهر أاير/مايو أن 

، مبا يف ذلك أحد 2018بعد صدور تقرير الفرقة لشهر نيسان/أبريل  مالكي التكنولوجياالعديد من مع متابعة لل
دم تقرير قُ وقد  .املشغل بياانت اختبار تتعلق بتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية وال ميلكمشغلي األفران الدوارة. 

ربون واإليثيلني الرابعي الكلور ابستخدام جمموعات متعددة من عن اختبار االمتثال يتعلق بتدمري رابع كلوريد الك
كفاءة التدمري واإلزالة وانبعااثت أول أكسيد الكربون والديوكسينات/ الفيوراانت واجلسيمات وتفي  الظروف. 

. اومة للصهرهذه املواد الكيميائية العضوية املهلجنة البديلة املق وكلوريد اهليدروجني مبعايري األداء اخلاصة بتدمري
ابستمرار الرقم اهليدروجيين )للتحكم يف األمحاض(، وأول أكسيد الكربون، وحقن الكربون املرفق املعين ويرصد 

)إلنتاج الديوكسيد/الفيوراانت(، والالنفاذية )ملراقبة اجلسيمات( ودرجة احلرارة )ملراقبة كفاءة التدمري واإلزالة( من 
ك مركبات الكربون اهليدروفلورية. وجيري التحكم أيضا  يف معدالت التغذية مبختلف أجل تدمري مجيع املواد مبا يف ذل

 للمتطلبات التنظيمية احمللية. أيضا   التكنولوجيا هتثل هذمتاملواد من أجل التحكم بشكل إضايف يف االنبعااثت. و 
أخرى كيميائية عضوية   دةمابتدمري لفرن دوار إلضافة التقرير تتعلق  آخر بياانت إضافية قدمها مشغلوهناك 

وأبلغ عن أن  .(1)عايل ثبات حراريذي يتميز بسادس فلوريد الكربيت، ال بديلة مقاومة للصهر، هيمهلجنة 
 يف املائة. 99,99هذا املركب ابستخدام هذه التكنولوجيا كانت أكرب من وإزالة كفاءة تدمري 

هذه املرافق )ذات الصلة ببياانت كفاءة التدمري واإلزالة وهناك معلومات إضافية قدمت إلضافة التقرير تشري إىل أن 
اخلاصة بسادس فلوريد الكربيت( ترصد بشكل مستمر الديوكسينات/الفيوراانت املكلورة، حيث تستويف املستوايت 

ري ( )أيضا  وفق معاي3من مكافئ السمية العاملي/اننومتاننوغم  0,08-0,01املقيسة املتطلبات التنظيمية احمللية )
التقييم اليت يستخدمها فريق التقييم التقين واالقتصادي(. وختضع امللواثت األخرى )فلوريد اهليدروجني/كلوريد 
اهليدروجني، أول أكسيد الكربون، اجلسيمات الدقيقة( للرصد املستمر وتستويف املتطلبات التنظيمية احمللية. ومل 

معلومات تؤكد تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية وقت  2018ام تتلقى فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لع
 2002بياانت من تقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام أيضا  وتتوفر إكمال عملية تنقيح إضافة التقرير. 

بتدمري املواد املستنفدة املتعلقة  فيما خيص انبعااثت اجلسيمات والديوكسينات/الفيوراانت اليت تستويف معايري األداء
 .لألوزون

                                                           
(1)  Philip H. Taylor & John F. Chadbourne (1987), “Sulfur Hexafluoride as a Surrogate for Monitoring Hazardous 

Waste Incinerator Performance”, Journal of Air Pollution Control Association (JAPCA), 37:6, 729-731, DOI: 

10.1080/08940630.1987.10466260. http://dx.doi.org/10.1080/08940630.1987.10466260. |  اطُّلِّع على هذه اليومية يف[
 [.2018تشرين األول/أكتوبر  11

http://dx.doi.org/10.1080/08940630.1987.10466260
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بياانت و كفاءة التدمري واإلزالة   ، ومع وفاءتدمري مركبات الكربون اهليدروفلوريةتتعلق ب بياانتظل عدم توفر يف و 
البديلة املقاومة للصهر )سادس فلوريد الكربيت، رابع تدمري املواد الكيميائية العضوية املهلجنة املتعلقة باالنبعااثت 

لتقييم اليت يستخدمها املعايري  عايري األداء وفقا  د الكربون، اإليثيلني الرابعي الكلور، املواد املستنفدة لألوزون( مبكلوري
للتطبيق  إمكانية عاليةحلرق ابلفرن الدوار كتكنولوجيا هلا ابيوصى ال يزال فإنه ، االقتصاديو  التقين فريق التقييم

 .2٣-رية، مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوريعلى تدمري مركبات الكربون اهليدروفلو 

 أنواع تكنولوجيا البالزما 1-2
 قوس بالزما األرغون 1-2-1

يف املائة( وتتاح بياانت االنبعااثت اليت تستويف مجيع معايري األداء لتدمري مركبات  99.994كفاءة التدمري واإلزالة )
-. وابلنسبة لتدمري مركب الكربون اهليدروفلوري23-هليدروفلوريالكربون اهليدروفلورية ابستثناء مركب الكربون ا

، فكفاءة التدمري واإلزالة وبياانت االنبعااثت تليب املعايري، ما عدا تلك املتعلقة أبول أكسيد الكربون، اليت مل 23
على تدمري قوس بالزما األرغون لقابليته للتطبيق  اعتماديوصى ابملوافقة على تلب معايري األداء. ولذلك، 

إمكانية ، وبوصفه تكنولوجيا ذات 2٣-مركبات الكربون اهليدروفلورية ابستثناء مركب الكربون اهليدروفلوري
 .2٣-لالستخدام يف تدمري مركب الكربون اهليدروفلوري عالية

 البالزما ذات الرتدد الراديوي املتقارنة حثياا  1-2-2
خلصت فرقة التطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، بسبب عدم كفاية البياانت فيما يتعلق بقابلية 

إىل تعذر تقييم انطباق البالزما ذات الرتدد الراديوي املتقارنة  2018العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام 
 .حثياا على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية

 بالزما املوجات الدقيقة ٣-1-2
 تعذر تقييمإىل  2018خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام اانت، بسبب عدم كفاية البي

 .انطباق بالزما املوجات الدقيقة على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية

 قوس بالزما النيرتوجني 1-2-4
ايري األداء لتدمري مركبات يف املائة( وتتاح بياانت االنبعااثت اليت تستويف مجيع مع 99.99كفاءة التدمري واإلزالة )

قوس  اعتماديوصى ابملوافقة على . ولذلك، 23-الكربون اهليدروفلورية مبا فيها مركب الكربون اهليدروفلوري
بالزما النيرتوجني لقابليته للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا فيها مركب الكربون 

 .2٣-اهليدروفلوري

 النقال قوس البالزما ٥-1-2
على الرغم من أن كفاءة التدمري واإلزالة وانبعااثت فلوريد اهليدروجني وأول أكسيد الكربون تستويف معايري األداء 
لتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مل تتح بياانت عن اجلسيمات وال عن انبعااثت الديوكسينات/الفيوراانت 

- تتوافر بياانت االنبعااثت املتعلقة بتدمري مركب الكربون اهليدروفلوريلتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية. وال
للتطبيق على تدمري  إمكانية عاليةويوصى ابملوافقة على قوس البالزما النقال بوصفه تكنولوجيا ذات . 23

ية . وخلصت فرقة العمل املعن2٣-مركبات الكربون اهليدروفلورية، فيما عدا مركب الكربون اهليدروفلوري
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قوس البالزما النقال فيما يتعلق بقابليته للتطبيق على تدمري  تعذر تقييمإىل  2018بتكنولوجيا التدمري لعام 
 .2٣-مركب الكربون اهليدروفلوري

 تكنولوجيا التحويل )اليت ال تستخدم احلرق( ٣-1
 التفاعل الكيميائي مع اهليدروجني واثين أكسيد الكربون 1-٣-1

يد تكون يف حالة نقاء مواد التربيد القابلة للبيع قبل معاجلتها. ويعاد تدوير مجيع الغازات النامجة ُتستصلح مواد الترب 
عن العمليات لتعاد إىل املفاعل. وتدل مميزات هذه العملية على أن كفاءة التدمري واإلزالة هي وحدها اجملدية 

ميائي مع اهليدروجني واثين أكسيد الكربون من ويوصى ابلتفاعل الكيللتقييم، وتستويف ابلتايل معايري األداء. 
 .2٣-على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري املوافقةأجل 

 نزع اهلالوجني احلفزي يف الطور الغازي 2-٣-1
، 2018نولوجيا التدمري لعام  تتوفر أي بياانت عن انبعااثت الديوكسينات/الفيوراانت لفرقة العمل املعنية بتكمل

 2002فيما خيص تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية. وأشار تقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام 
إىل أن الفرقة تعتقد أن انبعااثت الديوكسينات/الفيوراانت ستكون مماثلة لالنبعااثت من األفران الدوارة، على الرغم 

ويوصى بنزع اهلالوجني احلفزي يف الطور الغازي ألن يف التقرير أي بياانت فعلية عن االنبعااثت.  من أنه مل يتوفر
للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون  إمكاانت عاليةله 

 .2٣-اهليدروفلوري

 املفاعل البخاري الفائق احلرارة ٣-٣-1
يوصى معايري األداء للجسيمات، فإنه  االنبعااثت اليت تبني أن هذا املفاعل يستويفيف ظل عدم توفر بياانت 

للتطبيق على تدمري مركبات الكربون  إمكاانت عاليةابستخدام املفاعل البخاري الفائق احلرارة ألن له 
 .2٣-اهليدروفلورية، مبا فيها مركب الكربون اهليدروفلوري

 نالتفاعل احلراري مع امليثا 4-٣-1
مل تتمكن فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام بسبب عدم توفر بياانت كافية يف وقت كتابة هذا التقرير، 

من تقييم التفاعل احلراري مع امليثان للتأكد من إمكانية تطبيقه على تدمري مركبات الكربون  2018
 .اهليدروفلورية

قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة فيما يتعلق ابملواد اخلاضعة  أية تكنولوجيا أخرى ميكن إدراجها يفتقييم  -2
 للرقابة

 األكسدة احلرارية 2-1
 السخان الكهرابئي 2-1-1

تنطبق بياانت االنبعااثت املتاحة على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية. ومل تتح انبعااثت اجلسيمات الدقيقة 
ي معلومات لإلشارة إىل ما إذا كانت املواد األخرى اخلاضعة للرقابة )مركبات اليت تستويف معايري األداء. ومل تقدم أ

ويوصى ابستخدام السخان الكهرابئي بوصفه الكربون الكلورية فلورية، إخل( دمرت ابستخدام هذه التكنولوجيا. 
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ك مركب الكربون للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذل إمكانية عاليةتكنولوجيا ذات 
 .2٣-اهليدروفلوري

 احملرقة الفرنية الثابتة 2-1-2
خلصت فرقة العمل  تقدم أي بياانت أخرى لتقييم هذه التكنولوجيا. وبسبب عدم كفاية البياانت املتاحة، مل

ا يف من حيث إمكانية إدراجه احملرقة الفرنية الثابتة تعذر تقييمإىل  2018املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام 
 قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة.

 األفران املخصصة للتصنيع ٣-2-1
 تعذر تقييمإىل  2018خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام بسبب عدم كفاية البياانت املتاحة، 

 من حيث إمكانية إدراجها يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة. األفران املخصصة للتصنيع
 ل احلراري لربوميد امليثيل:يالتحل 2-1-4

يف ظل عدم وجود انبعااثت مقيسة من الديوكسينات/الفيوراانت املربومة ومع كون مجيع االنبعااثت األخرى 
إمكانية ل احلراري لربوميد امليثيل بوصفه تكنولوجيا ذات ييوصى ابلتحل والقدرات التقنية مستوفية ملعايري األداء،

 .ميد امليثيللتدمري برو  عالية
 أنواع تكنولوجيا البالزما 2-2
 قوس البالزما اهلوائي  2-2-1

 تعذر تقييمإىل  2018خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام بسبب عدم كفاية البياانت املتاحة، 
 من حيث إمكانية إدراجه يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة. قوس البالزما اهلوائي

 بالزما التيار املرتدد 2-2-2
 تعذر تقييمإىل  2018خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام بسبب عدم كفاية البياانت املتاحة، 

 من حيث إمكانية إدراجها يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة. بالزما التيار املرتدد

 بالزما اثين أكسيد الكربون ٣-2-2
خلصت فرقة العمل املعنية ياانت املتاحة، وعدم وجود أي بياانت تليب معايري األداء، بسبب عدم كفاية الب

من حيث إمكانية إدراجه  قوس بالزما اثين أكسيد الكربون تعذر تقييمإىل  2018بتكنولوجيا التدمري لعام 
بياانت لتدمري  2002تدمري لعام يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة. وأورد تقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا ال

املواد املستنفدة لألوزون تليب معيار األداء عن انبعااثت الديوكسينات/الفيوراانت وبياانت النبعااثت اجلسيمات ال 
 تليب ذلك املعيار.
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 قوس البالزما البخاري 2-2-4
وجيا. وبسبب عدم كفاية البياانت من االتصال مبالك التكنول 2018مل تتمكن فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا لعام 

من  قوس البالزما اهلوائي تعذر تقييمإىل  2018خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام املتاحة، 
 حيث إمكانية إدراجه يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة.

 تكنولوجيا التحويل )اليت ال تستخدم احلرق( ٣-2
 التدمري احلفزي 1-٣-2

 تعذر تقييمإىل  2018خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام بب عدم كفاية البياانت املتاحة، بس
 من حيث إمكانية إدراجه يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة. التدمري احلفزي

 الكلورة/نزع الكلور من كلوريد الفينيليدين 2-٣-2
 تصنيع املواد الكيميائية، وليست عملية تدمري.من عملية  متثل هذه التكنولوجيا جزءا  

 تفاعل القلوي الصلب ٣-٣-2
 تعذر تقييمإىل  2018خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام ، بسبب عدم كفاية البياانت املتاحة

 .من حيث إمكانية إدراجه يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة تفاعل القلوي الصلب
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 ق الثالثاملرف
 ( بشأن االستخدامات املختربية والتحليلية2)26/٥االستجابة للمقرر 

 موجز تنفيذي
تشمل االستخدامات املختربية والتحليلية للمواد اخلاضعة للرقابة ما يلي: معايرة املعدات؛ أو مذيبات االستخالص، 

مبا يف ذلك اآلاثر الصحية اخلاصة بنوع معني أو مواد التخفيف، أو املواد احلاملة اخلاصة بتحاليل كيميائية حمددة؛ 
من املواد الكيميائية ألغراض البحوث يف جمال الكيمياء احليوية؛ وكمواد حاملة للمواد الكيميائية املختربية؛ وألغراض 
 أخرى ابلغة األمهية يف جمال البحث والتطوير ال تتوفر هلا بدائل بسهولة أو عندما تتطلب املعايري اليت وضعتها

 الوكاالت الوطنية والدولية استخداما  حمددا  للمواد اخلاضعة للرقابة.
معايري وإجراءات تتيح إنتاج واستهالك مواد خاضعة للرقابة بعد التخلص التدرجيي من إنتاجها،  4/25وحيدد املقرر 

ستخدام ضروري من أذنت األطراف إبعفاء ال 6/9. ومبوجب املقرر 2فيما يتعلق بتدابري الرقابة مبوجب املادة 
للشروط احملددة يف االجتماع السادس لألطراف. وجتيز  هذه  االستخدامات املختربية والتحليلية للمرة األوىل، وفقا  

الشروط اإلنتاج لالستخدام الضروري لألغراض املختربية والتحليلية فقط إذا كانت املواد اخلاضعة للرقابة تصنَّع 
ت ميكن إعادة إغالقها وبكميات صغرية: وقد أصبح هذا يعرف إبعفاء االستخدام بدرجة نقاء عالية وتورد حاواي

 الضروري العاملي.
إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يقدم تقارير عن تطوير وتوفر  26/5من املقرر  2وتطلب الفقرة 

ضعة للرقابة )يف سياق متديد إعفاء االستخدامات املختربية والتحليلية اليت ميكن القيام هبا دون استخدام مواد خا
( وميثل هذا التقرير استجابة فريق التقييم التقين واالقتصادي 2021االستخدام الضروري العاملي حىت هناية عام 

 .26/5للمقرر 
ملرفقات وينطبق إعفاء االستخدام الضروري العاملي على املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعتني الثانية والثالثة اب

. 5لألطراف العاملة وغري العاملة ابملادة  2ألف وابء وجيم، واملرفق هاء، فيما خيص تدابري الرقابة الواردة يف املادة 
ويركز هذا التقرير يف املقام األول على املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة ابلفعل يف إعفاء االستخدام الضروري العاملي 

ية والتحليلية. ويقدم التقرير بعض املعلومات عن االستخدامات املختربية والتحليلية اخلاص ابالستخدامات املخترب 
 املعروفة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم، بيد أنه ال يشمل املواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو.

اخلاضعة للرقابة لالستخدامات املختربية  كان اإلنتاج العاملي من مجيع ما أبلغ عنه من املواد  ،2016ويف عام 
طن(. وكان رابع كلوريد الكربون هو املادة الرئيسية اخلاضعة للرقابة املنتجة هلذه  151) والتحليلية صغريا  نسبيا  

يف املائة(؛ أما إنتاج املواد األخرى اخلاضعة للرقابة فكان بكميات صغرية جدا   99.9االستخدامات )أكثر من 
يف املائة من  14)زهاء  طنا   21يساوي  5كان إمجايل اإلنتاج املبلغ عنه يف األطراف غري العاملة ابملادة نسبيا. و 

عن بياانت اإلنتاج اإلبالغ  5. وبدأت األطراف العاملة ابملادة 2016إمجايل اإلنتاج العاملي املبلغ عنه( يف عام 
هناك اخنفاض كلي تدرجيي عام يف اإلنتاج املبلغ عنه، ، وكان 2009لالستخدامات املختربية والتحليلية يف عام 

 .2016يف املائة( يف عام  86طنا  )زهاء  130إىل  2010طنا  يف عام  257من ذروة بلغت 
عن توفر  2011، و2010، و209، و2008وقدم فريق التقييم التقين واالقتصادي تقارير مفصلة يف األعوام 

تحليلية من املواد املستنفدة لألوزون. ويتناول هذا التقرير البدائل املتاحة، البدائل لالستخدامات املختربية وال
 .5والعقبات احملتملة اليت حتول دون اعتمادها يف األطراف العاملة وغري العاملة ابملادة 
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ملعايري. وقد أجري استعراض ملعايري اإلجراءات التحليلية ُأخذت فيه بعني االعتبار اهليئات الرئيسية ذات الصلة اب
 .5وقد ينجم عن الصعوابت و/أو التعقيدات املتعلقة ابعتماد البدائل املزيد من العقبات لألطراف العاملة ابملادة 

 (.4وابالستفادة من االستعراضات السابقة )انظر الفصل  إىل املعلومات املتاحة حاليا   وقدمت توصيات استنادا  
ءات املبينة يف اجلدول أدانه من اإلعفاء العاملي لالستخدامات وقد ترغب األطراف يف النظر يف حذف اإلجرا

 املختربية والتحليلية من املواد املستنفدة لألوزون، يف موعد حتدده األطراف. 
 1-اجلدول م.ت

 توصية ابإلجراءات املختربية والتحليلية اليت سُتحذف
 اإلجراءات نوع املادة املستنفدة لألوزون

 خدامات املختربية يف شكل عامل ميثلةاالست بروميد امليثيل
 مذيبات يف التفاعالت  رابع كلوريد الكربون

مذيب عند القياس الطيفي لألشعة حتت احلمراء ومطيافية رامان والقياس  الكربونكلوريد رابع 
 الطيفي للرنني املغنطيسي النووي

 يسي النوويإزالة الشحم وغسل أانبيب الرنني املغنط الكربونكلوريد رابع 
 جتارب تفرق اليود والتوازن الكربونكلوريد رابع 
 حتديد اهليدروكربوانت يف املاء أو اهلواء أو التبة أو الرواسب الكربونكلوريد رابع 
 حتديد الرطوبة واملياه الكربونكلوريد رابع 

 حتديد مؤشر الربوم اثلث كلوريد اإليثان-1،1،1
 حتديد مؤشر اليود الكربونكلوريد رابع 

قد ترغب األطراف يف اإلشارة إىل أن أي قرار يتخذ ابستبعاد استخدام ما من اإلعفاء العاملي  ،عالوة  على ذلك
لن مينع أي طرف من ترشيح استخدام حمدد إلعفاء مبوجب إجراءات االستخدامات الضرورية، على النحو املبني 

 .4/25يف املقرر 
نظر يف إقامة تعاون مع املنظمات املعنية ابملعايري من أجل تيسري وتسريع وضع أو تنقيح وقد ترغب األطراف يف ال

 معايري الستبدال املواد املستنفدة لألوزون يف االستخدامات التحليلية. 
 وقد ترغب األطراف يف النظر يف تقدمي ما يلي:

 عن االستهالك(؛ )مثال   بياانت أكثر مشوال   •
 لبدائل وبشأن تنقيح املعايري اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون؛تبادل املعلومات بشأن ا •
 الدعم احملتمل لوضع و/أو تنقيح املعايري، و/أو التدريب، عند االقتضاء. •

وال تزال هناك العديد من املعايري اليت تتطلب استخدام كميات صغرية من املواد املستنفدة لألوزون. وقد يصل 
مل أن يسبب فيها االستبعاد املستمر الستخدامات خمتربية وحتليلية حمددة على أساس كل األمر ملرحلة من احملت

حالة على حدة من اإلعفاء العاملي، التباسا  للممارسني العامني واهليئات التنظيمية. ومن شأن رصد استخدامات 
والتقيد هبذه االستخدامات أن  حمددة مسموح هبا للمواد املستنفدة لألوزون يف التطبيقات املختربية والتحليلية

 .يشكل حتداي  متزايدا  مع توسع نطاق قائمة االستخدامات املستبعدة
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 املرفق الرابع

املسائل املتعلقة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض تقرير فرقة العمل عن  29/10املقرر 
 ستكمل()التقرير النهائي امل التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية

 (1)يموجز تنفيذ
طلبت األطراف يف اجتماعها التاسع والعشرين إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي )فريق التكنولوجيا والتقييم 
االقتصادي( أن يقدم تقريرا  إىل االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية بشأن املسائل املتعلقة بكفاءة 

. 29/10لتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وذلك على النحو املبني يف املقرر استخدام الطاقة أثناء ا
فيما يتعلق إبدامة كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء  29/10ويطلب املقرر 

 واملضخات احلرارية، إجراء تقييم ملا يلي:
 ، مبا يشمل:خيارات ومتطلبات التكنولوجيا •

o ه األخذ هبا؛  التحدايت اليت تواجِّ
o أداءها وقدرهتا على االستمرار بشكل مستدام يف األجل الطويل؛ و 
o فوائدها البيئية من حيث مكافئات اثين أكسيد الكربون؛ 
o  االحتياجات من بناء القدرات واحتياجات قطاع خدمات الصيانة يف قطاعات التربيد وتكييف

 ارية؛اهلواء واملضخات احلر 
 التكاليف ذات الصلة مبا يف ذلك التكاليف الرأمسالية والتشغيلية؛ •

وطلب املقرر كذلك إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يقدم حملة عامة عن األنشطة واألموال اليت تسهم هبا 
ف اهلواء واملضخات املؤسسات املعنية األخرى اليت تعاجل الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكيي

احلرارية فيما يتعلق إبدامة كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها مع التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 
 مبوجب تعديل كيغايل.
إىل األمانة تنظيم حلقة عمل بشأن فرص حتقيق كفاءة استخدام الطاقة أثناء  29/10وأخريا ، طلب املقرر 

رجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، وبعد ذلك التخفيض التد
لكي يعد فريق التقييم التقين واالقتصادي تقريرا  هنائيا  حمدَّاث  لتقدميه إىل االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول 

 نها حلقة العمل.مونتايل، أيخذ يف اعتباره النتائج اليت تتمخض ع
واليت  29/10، أنشأ القرار فريق التقييم التقين واالقتصادي فرقة العمل املعنية ابملقرر 29/10واستجابة للمقرر 

عن خرباء خارجيني. ومتثل الكفاءة يف استخدام الطاقة  ضمت أعضاء من فريق التقييم وجلان اخليارات فضال  
االقتصاد والصحة، وقد نشر فيه كم هائل من املؤلفات واالستعراضات. موضوعا  عاما  ذا أمهية أساسية للبيئة و 

وعند إعداد االستجابة للمقرر، أشارت فرقة العمل إىل املعلومات اليت قدمت يف التقارير السابقة الصادرة عن فريق 
شرين األول/أكتوبر ت - 27/3التقييم التقين واالقتصادي )على سبيل املثال، تقرير الفريق العامل املعين ابملقرر 

( ونظرت بعناية يف البحوث والدراسات املستكملة املتاحة. وقدم اخلرباء اخلارجيون األعضاء يف فرقة العمل 2017

                                                           
 .مل ابللون الرمادية يف التقرير النهائي املستكدرجاملاجلديدة املعلومات تظهر   (1)
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معلومات ذات صلة ابملوضوع من البحوث اليت أجراها كل منهم وبشأن األعمال اليت ينفذها زمالؤهم ومنظماهتم 
 من أجل النظر فيها يف هذا التقرير.

. ويتناول الفصل ني، ويقسم إىل مقدمة وفصلني رئيسي29/10نظم هذا التقرير وفقا  للشكل املطلوب يف املقرر وي
الفرص املتاحة يف جمال التكنولوجيا من أجل احلفاظ على كفاءة الطاقة أو تعزيزها أثناء التخفيض التدرجيي  2

للفرص املتاحة للكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاع  ملركبات الكربون اهليدروفلورية. وينظر يف اجلوانب املختلفة
أيضا  يف املواضيع األخرى اليت يطلبها املقرر، مبا يف  2التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. وينظر الفصل 

ذلك االستمرار يف األجل الطويل وإمكانية بقاء الفرص يف جمال التكنولوجيا، والنظر يف ظروف درجات احلرارة 
احمليطة العالية، واملنافع املناخية املتتبة على اعتماد تدابري الكفاءة يف استخدام الطاقة للتربيد وتكييف اهلواء 

فينظر إىل املؤسسات  3واملضخات احلرارية، والنظر يف التكاليف الرأمسالية والتشغيلية ذات الصلة. أما الفصل 
م من أجل حتقيق أهداف كفاءة الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف املالية األخرى اليت قد تتقاطع مع الدعم املقد

اهلواء واملضخات احلرارية أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. وترد يف مرفقني معلومات عن 
رارية ابإلضافة الصعوابت املختلفة اليت تواجه األخذ ابلتكنولوجيا يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احل

عن حلقة العمل  ويقدم مرفقان إضافيان موجزا   إىل أمثلة عن األموال أو التمويل املقدمني للمشاريع ذات الصلة.
اليت نظمتها األمانة والتوجيهات املقدمة إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي من فريق االتصال التابع لالجتماع 

لعضوية للنظر فيها يف التقرير النهائي املستكمل املقدم إىل االجتماع الثالثني األربعني للفريق العامل املفتوح ا
ابللون  29/10عن املقرر  2018وترد املعلومات املستكملة يف تقرير فرقة العمل لشهر أاير/مايو  لألطراف.

 يها.للرجوع إل ، تيسريا  2018الرمادي يف كل هذا التقرير النهائي املستكمل لشهر أيلول/سبتمرب 
 وترد فيما يلي موجزات للفروع املختلفة من التقرير.

كفاءة استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية يف سياق االنتقال على صعيد 
 مواد التربيد

اءة النظام من من املتوقع أن تكون ملواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحتار العاملي أتثري على كف
وميكن أن تكون خالئط  يف املائة من مواد التربيد األساسية من حيث أداء الطاقة. 5± املرجح أن يكون يف حدود 

زنة بني معامل األداء والسعة احلجمية والقابلية امواد التربيد ذات قيمة يف حتسني أداء النظام ابلشكل األمثل واملو 
 حتار العاملي.لالشتعال، والقدرة على إحداث اال

وميكن حتقيق القدر األكرب من التحسن يف كفاءة استخدام الطاقة يف نظم التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية 
عن طريق االستفادة املثلى من العناصر اجلديدة واملتطورة واستخدامها، وال سيما الضاغطات  املصممة حديثا  

 واملبادالت احلرارية وأدوات التحكم.
يركز تعديل كيغايل لربوتوكول مونتايل يف املقام األول على وضع جدول زمين للخفض التدرجيي ملركبات الكربون و 

درجة مئوية من  0.5اهليدروفلورية العالية القدرة على إحداث االحتار العاملي لتفادي مسامهة مباشرة تصل إىل 
معاوضة الفوائد املباشرة للحد من مواد التربيد العالية  بيد أنه ميكن .2100االحتار العاملي الكلي حبلول عام 

القدرة على إحداث االحتار العاملي أثناء اخلفض التدرجيي ابستخدام معدات أقل كفاءة من حيث استهالك 
وعلى النقيض من ذلك فإنه إذا أدى هذا التعديل إىل استخدام معدات أكثر كفاءة من حيث استخدام  الطاقة.

إمجايل االخنفاض يف انبعااثت غازات االحتباس احلراري من كل من املصادر املباشرة وغري املباشرة ميكن الطاقة فإن 
 أن يضاعف من ذلك.
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الفرص والتحدايت يف احلفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها يف املعدات احلديثة للتربيد وتكييف 
 اهلواء واملضخات احلرارية

 يف جمال التكنولوجيا ودراسات تقييم تلك التكنولوجيات يف دعم االمتثال لتعديل كيغايل. يستمر البحث والتطوير
ميكن حتقيق أكرب قدر ممكن من فرص حتسني كفاءة الطاقة أو التقليل من استخدامها ابتباع هنج صارم ومتكامل 

 ا النهج ما يلي:يف تصميم معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية واختيارها. ويشمل هذ
 كفالة تقليل أمحال التدفئة/التربيد إىل أدىن حد ممكن؛ •
 واختيار مواد التربيد املناسبة؛ •
 واستخدام املكوانت وتصميمات النظم اليت تتسم ابلكفاءة العالية؛ •
 وكفالة التكيب على النحو املناسب، وحتقيق الرصد والتشغيل األمثل يف مجيع ظروف التشغيل الشائعة؛ •
 ميم امليزات اليت تدعم عمليات اخلدمة والصيانة.وتص •

وعلى الرغم من االعتاف واسع النطاق مبزااي الكفاءة العالية الستخدام الطاقة مثل الوفورات يف الطاقة وتكاليف 
التشغيل ابلنسبة للمستهلك، ومحوالت الذروة وانبعااثت غازات االحتباس احلراري، تظل هناك عقبات كثرية حتول 

األخذ مبعدات أكثر كفاءة. وهناك عدد من التحدايت املشتكة اليت تنطبق على مجيع أنواع معدات التربيد دون 
وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. وتعرض أيضا  مبزيد من التفصيل املشكالت اخلاصة بسوق معينة أو قطاع حمدد. 

تعلقة ابألسواق واملعلومات، واملؤسسية والتنظيمية وميكن تصنيف هذه العقبات إىل الفئات التالية: املالية، وامل
ويرد عرض للسبل الكفيلة ابلتغلب على العقبات، وتقديرات للفتة  والتقنية واملتعلقة بكفاءة اخلدمات وغريها.

 الزمنية الالزمة إلدخال بدائل.
ربيد ذات القدرة العالية على وميكن ألنواع التكنولوجيا اليت تؤدي إىل فرص لتحسني الكفاءة واملتاحة ملواد الت

إحداث االحتار العاملي أن تكون قابلة للتطبيق أيضا  على مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحتار 
 العاملي.

وتنتج أعلى إمكانيات حتسني كفاءة الطاقة من التحسينات اليت تدخل على كامل تصميم النظام وعلى عناصره، 
 10حتسينات للكفاءة )ابملقارنة مع تصميمات خط األساس( وميكن أن تتاوح نسبتها من  وهذه قد تسفر عن

ومن جهة أخرى، أييت أثر اختيار مادة التربيد صغريا  “(. األفضل يف فئتها”يف املائة )للوحدات املصنفة  70إىل 
جمموعة  عالوة على ذلك، توجد أيضا   .املائة زايدة أو نقصاان   يف 10و 5نسبيا  يف العادة، وتتاوح نسبته عادة بني 

وهناك أمثلة عديدة أشارت  واسعة من الفوائد املشتكة لكفاءة استخدام الطاقة ابإلضافة إىل جتنب احلمل الذروي.
إىل الفوائد التالية: تفادي الوفيات النامجة عن االفتقار إىل الطاقة، وتفادي األمراض النامجة عن االفتقار إىل الطاقة، 

فاض أايم املرض، واستحقاقات الراحة، وتفادي انبعااثت أكاسيد الكربيت وأكاسيد النيتوجني واجلسيمات واخن
الدقيقة العالقة، وتفادي انبعااثت اثين أكسيد الكربون إضافة إىل الفوائد االقتصادية املباشرة، حيث شكلت هذه 

من الفوائد املباشرة لوفورات الطاقة النامجة عن كفاءة يف املائة  350إىل  75الفوائد املشتكة اإلضافية ما نسبته 
 استخدام الطاقة يف احلاالت اليت خضعت لالستعراض.

 األداء والقدرة على االستمرار بشكل مستدام يف األجل الطويل
وجيا عند النظر يف تقييم األداء والقدرة على االستمرار بشكل مستدام يف األجل الطويل )ابلنسبة خليارات التكنول

ومتطلباهتا يف سياق احلفاظ على أداء كفاءة الطاقة أو التفوق عليه(، كان من الضروري لفرقة العمل أن حتدد 
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لتكنولوجيا التربيد وتكييف “ األجل الطويل”الشروط واألطر الزمنية هلذا التقييم. وفسرت فرقة العمل مصطلح 
عاما ، وهو ما يتسق مع التقييمات السابقة هلذا املصطلح  15 اهلواء واملضخات احلرارية على أنه يعين لفتة تصل إىل

 الذي يستخدمه ويبلغ عنه فريق التقييم التقين واالقتصادي.
)خالل النطاق الزمين لفتة األجل الطويل املمتدة “ األداء والقدرة على االستمرار بشكل مستدام”وابلنسبة لعبارة 

إذا كان يتوقع للخيارات واملتطلبات املتعلقة ابلتكنولوجيا، واملتاحة  عاما (، سعت فرقة العمل إىل تقييم ما 15
يف الوقت الراهن أو اليت جيري تطويرها جتاراي  لألجل األقرب )وتشمل مواد التربيد ذات القدرة املعدومة أو  جتاراي  

، واملتوافقة مع املؤلفة من مادة كيميائية وحيدة أو من مزائج -املنخفضة على إحداث االحتار العاملي 
األدوات/املعدات(، أن تليب على األقل احتياجات الكفاءة يف استخدام الطاقة )أي أن تكون قادرة على االستمرار( 
وما إذا كانت ستظل قادرة على االستمرار على مدى السنوات اخلمس عشرة املقبلة، مبا يف ذلك االعتبارات 

 املتعلقة خبدمات الصيانة.
 تكون اجلوانب ذات الصلة اليت ستؤثر على استدامة األداء لألجل الطويل على النحو التايل: ولذلك، يتوقع أن

 البيئة التكنولوجية، •
 وبرامج الوسم. واملعايري الدنيا ألداء الطاقة •

وعلى الرغم من أمهية معاجلة التحدي املتعلق ببحث احللول السليمة والتقنية وإجيادها، فقد يكون أهم من ذلك 
احلاالت كفالة التواصل مع العمالء وقطاع الصناعة والنظر يف قضااي سلسلة اإلمداد أبكملها من أجل  يف بعض

 ضمان أن عملية وضع تلك التكنولوجيا يف االستخدام العملي لن تتعرض للخطر.
 قة.ويشكل التربيد املركزي وقوانني البناء األخضر سبال  إضافية لتحقيق حتسينات يف كفاءة استخدام الطا

 االعتبارات املتعلقة بدرجات احلرارة احمليطة العالية
اختيار مواد التربيد، وتصميم صعيد تفرض بيئة درجات احلرارة احمليطة العالية جمموعة إضافية من الصعوابت على 

 النظم، والفرص احملتملة لتعزيز كفاءة الطاقة.
حتافظ على كفاءة استخدام الطاقة ابختيار مادة التربيد بسبب ويف درجات احلرارة احمليطة العالية تتأثر التصاميم اليت 

 اخلواص الديناميكية احلرارية، ومبتطلبات السالمة بسبب زايدة الشحنة، وتوفر العناصر املكونة وتكلفتها.
وقد أظهرت البحوث اليت أجريت حىت اآلن يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية جدوى بعض البدائل 

القدرة على إحداث االحتار العاملي يف حتقيق نتائج قابلة للمقارنة من حيث كفاءة استخدام الطاقة املنخفضة 
وتواصل البحوث اإلضافية املمولة، وكذلك جهود القطاع اخلاص، التكيز  اليت تتميز هبا التكنولوجيات املوجودة.

  البدائل. يد التصميمات لتحقيق أوجه الكفاءة املستهدفة اخلاصة هبذهو على جت
ويشكل ارتفاع درجات احلرارة خارج املباين بسبب تغري املناخ حتدايت حمددة ملعدات التربيد وتكييف اهلواء، وال 

 سيما يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية.
 الفوائد البيئية من حيث مكافئات اثين أكسيد الكربون

االحتار العاملي والنامجة عن نظم التربيد وتكييف اهلواء واملضخات يف املائة من اآلاثر املتتبة على  80ترتبط نسبة 
احلرارية ابالنبعااثت غري املباشرة املتولدة أثناء إنتاج الكهرابء املستخدمة لتشغيل املعدات )االنبعااثت غري املباشرة(، 
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ت املباشرة( ملواد التربيد احملتوية بينما تنخفض النسبة املقابلة لآلاثر النامجة عن االستخدام أو اإلطالق )االنبعااث
 على غازات االحتباس احلراري، يف املواقع اليت تستخدم فيها تلك املواد.

واألثر البيئي لتحسني كفاءة النظام هو عامل يرتبط بنوع املعدات، وعدد ساعات وأوقات استخدامها )وهذه 
(، وابالنبعااثت املرتبطة بتوليد الطاقة، اليت ختتلف األخرية تتأثر بظروف درجة احلرارة ونسبة الرطوبة يف احمليط

 ابختالف البلدان.
ومتثل األهداف املتعلقة ابملناخ واألهداف اإلمنائية عوامل تدفع احلكومات إىل اعتماد سياسات لتحسني كفاءة 

كلي لتقليل استهالك الطاقة يف املعدات. ويف قطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية من املهم اتباع هنج  
وميثل ختفيض أعباء التربيد/التدفئة أفضل فرص للتقليل من االنبعااثت غري املباشرة، من خالل  املعدات للطاقة.

ختفيض استهالك الكهرابء، وكذلك للتقليل من االنبعااثت املباشرة، من خالل ختفيض شحنة مواد التربيد املرتبطة 
  بعبء التربيد.

رير فإن النهج واألمثلة املقدمة أتخذ يف االعتبار الفوائد البيئية غري املباشرة ملكافئ اثين أكسيد وألغراض هذا التق
الكربون من التكنولوجيات ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة يف تطبيقات املتعلقة التربيد وتكييف اهلواء واملضخات 

 احلرارية املتعلقة بوحدة واحدة من املعدات.
 الصيانةاحتياجات قطاع 

، يتمثل الشاغل احلايل ضمن عملية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 5يف معظم البلدان العاملة ابملادة 
الفنيني على استخدام مواد التربيد اجلديدة. وتتطلب جوانب الكفاءة يف استخدام  يف تدريباهليدروكلورية فلورية 

 الطاقة املزيد من التدريب والتوعية.
بعض التدهور يف كفاءة الطاقة على مدى عمر املعدات؛ ولكن تتوفر سبل لتقليل التدهور عن طريق وال بد من 

 حتسني التصميم وتعزيز عمليات اخلدمة اليت تشمل خدمات التكيب والصيانة على حد سواء.
نظم على مدى عمر وتؤثر العمليات املناسبة للتكيب، والصيانة، واخلدمات أتثريا  كبريا  على كفاءة املعدات وال

 .ضئيلة التكاليف اإلضافية تكونخدمتها، يف حني 
وحتقق الصيانة السليمة فوائد ملحوظة. ومن شأن عمليات الصيانة واخلدمة السليمة أن تكبح االخنفاض يف األداء 

 يف املائة وحتافظ على األداء املصنف على مدى عمر اخلدمة. 50بنسبة تصل إىل 
خفض تكاليف الطاقة، وحتسني السالمة من خالل إزالة املخاطر، وحتسني التحكم يف وتشمل الفوائد األخرى 

 درجة حرارة وراحة شاغل املكان، واالمتثال لألنظمة.
 املتطلبات لبناء القدرات

يتوفر عدد من األنشطة التمكينية مثل بناء القدرات، والتعزيز املؤسسي، واملشاريع اإليضاحية واالستاتيجيات 
الوطنية، وتساعد هذه األنشطة على الربط بني أنشطة بروتوكول مونتايل املنفذة يف إطار تعديل كيغايل واخلطط 

والكفاءة يف استخدام الطاقة. وحيصل عدد من األنشطة التمكينية على الدعم من صناديق أخرى مثل برانمج 
هداف املتعلقة ابستنفاد األوزون وكفاءة كيغايل لكفاءة التربيد ومرفق البيئة العاملية، وتنهض هذه األنشطة ابأل

 الطاقة على حد سواء.
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ومن شأن األنشطة التمكينية اإلضافية اليت تنفذ يف إطار تعديل كيغايل أن تربط األنشطة احلالية املنفذة يف إطار 
زر احملتمل بروتوكول مونتايل مع تلك املوجهة حنو حتقيق كفاءة الطاقة، كما ميكن أن تستخدم كأمثلة على التآ

 بني التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية وفرص حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة.
ويف قطاع اخلدمات يتطلب استخدام مواد التربيد املنخفضة القدرة على إحداث االحتار العاملي مبادرات لبناء 

دات القائمة على مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة القدرات والتدريب ملعاجلة مسائل حمددة متعلقة بتكيب املع
 على إحداث االحتار العاملي وتشغيلها وصيانتها.

 التكاليف املتصلة ابخليارات التكنولوجية لتحقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة
تخدام الطاقة هي لكفاءة اس والفوائد األكثر ذكرا   ميكن لكفاءة استخدام الطاقة أن حتقق فوائد اقتصادية متعددة.

إضافة  إىل ذلك،  وفورات الطاقة والتكلفة وغازات االحتباس احلراري والتربيد الفضائي وخفض احلمل الذروي.
هناك اخنفاض يف حاالت املرض والوفيات النامجة عن االفتقار إىل الطاقة، واخنفاض أايم املرض وحتسني الراحة 

 يد الكربون.واحلد من التلوث وتفادي انبعااثت اثين أكس
يرد موجز لألساليب اليت وضعتها البلدان املختلفة اليت لديها برامج لتعزيز حتول األسواق من أجل تشجيع كفاءة و 

 الطاقة مبا يف ذلك برامج املعايري الدنيا ألداء الطاقة وبرامج التوسيم.
الكفاءة يف أي وقت من األوقات،  عن تكلفة حتسني“ حملة سريعة”وجتدر اإلشارة إىل أن املنهجية املعروضة تقدم 

ومتيل إىل تقدمي تقدير حمافظ )أي مرتفع( لتكاليف حتسني الكفاءة. وقد وجد يف التطبيق الفعلي أن أسعار املعدات 
األعلى كفاءة أتخذ يف االخنفاض مبرور الوقت يف أسواق خمتلفة مع بدء إنتاج املعدات األعلى كفاءة على نطاق 

فة خاصة على املعدات الصغرية املنتجة على نطاق واسع حيث تستوعب الشركات املصنعة واسع. وينطبق هذا بص
 حمددة تساعدها على بيع معداهتا.“ نقاط تسعري”بسرعة التكاليف األولية للتطوير وحتاول الوصول إىل 

ها يف املعدات اجلديدة وال ميثل سعر التجزئة للمنتجات مؤشرا  كافيا  لتكاليف احملافظة على كفاءة الطاقة أو تعزيز 
 لألسباب الواردة فيما يلي:

 جتميع ميزات خمتلفة ال تتعلق ابلطاقة يف املعدات األعلى كفاءة يف استخدام الطاقة، •
 واختالف املهارات واملعارف اليت يتمتع هبا املصن ِّعون، •
 ملصنعني، و واختالفات التسعري، واالستاتيجيات املتعلقة ابلتسويق والعالمات التجارية لدى ا •
 “.عالية القيمة”افتاض أن الكفاءة ميكن تسويقها كميزة  •

وقد يلزم حتليل صارم للتكاليف من أجل التوصل إىل فهم كامل آلاثر حتسينات كفاءة الطاقة. وتكون مثل هذه 
قة ومقارنتها مع التحليالت مهمة عند حتديد املعايري الدنيا ألداء الطاقة ألنه يلزم تقييم عدة مستوايت لكفاءة الطا

خط األساس. قد حتتاج هذه الدراسات إىل أكثر من سنة من أجل التوصل إىل استنتاج بشأن فئة واحدة من 
فئات املنتجات. وعلى ذلك، نود يف هذا التقرير أن حنيل األطراف إىل املنهجيات املقابلة ونقدم أمثلة مبسطة 

 تستند إىل منتجات سبق إدخاهلا ابلفعل يف السوق.
 ويرد عرض ملصفوفة من األنشطة التقنية املمكنة الرامية إىل حتسني كفاءة استخدام الطاقة والتكاليف املرتبطة هبا.
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 السوق العاملية لكفاءة استخدام الطاقة والتمويل
ائة يف امل 9يزداد منو سوق كفاءة استخدام الطاقة حيث ارتفع االستثمار العاملي يف كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 

 .2016بليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة يف عام  231ليصل إىل 
ومن بني املستخدمني النهائيني ال تزال املباين تشكل معظم االستثمارات العاملية يف كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 

 .2016يف املائة يف عام  58تبلغ 
حيث ُضخَّ  2016يف املائة يف عام  12البناء بنسبة  وقد ازدادت استثمارات كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع

بليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة يف شكل استثمارات إضافية يف كفاءة استخدام الطاقة يف  68مبلغ 
بليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة يف التدفئة والتهوية  22، ومبلغ 2016غالف جدران املباين يف عام 

بليون دوالر من دوالرات  2بليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة يف اإلضاءة، و 28اهلواء، ووتكييف 
 الوالايت املتحدة يف األجهزة. 

وتعمل معظم صناديق املناخ الكبرية املتعددة األطراف يف قطاعات خبالف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء 
الطاقة، والطاقة املتجددة، واملشاريع االستثمارية األخرى ذات واملضخات احلرارية، مثل قطاعات احلصول على 

 الصلة.
 وتؤدي الصناديق املتعددة األطراف دورا  رئيسيا  يف توفري التمويل عن طريق املنح لسد الثغرات يف املالية العامة. 

ل مرفق البيئة العاملية، ويف هذه املرحلة، تركز معظم الصناديق الكبرية املتعددة األطراف ذات الصلة ابملناخ مث
وصندوق االستثمارات املناخية، والصندوق األخضر للمناخ، على قطاعات احلصول على الطاقة والطاقة املتجددة 

 وليس على قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية.
على التربيد، مما يشري  2015و 2014يف املائة من مشاريع املساعدة اإلمنائية الرمسية يف عامي  0.1ويركز أقل من 

 .(2)إىل االخنفاض الشديد يف التكيز الدويل على التربيد مقارنة  ابجملاالت اإلمنائية األخرى
وعلى الرغم من اخنفاض مستوى متويل قطاعات التربيد/التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية إال أن هناك 

. وإضافة  إىل املؤسسات املمولة ريع يف جمال كفاءة استخدام الطاقة بشكل عامالعديد من املوارد املالية لتنفيذ املشا
اليت توفر املوارد على شكل منح موجهة، هناك مؤسسات ممولة تقدم الدعم التمويلي عن طريق القروض أو 

لتمويل السندات اخلضراء أو غري ذلك من الصكوك. وعالوة على ذلك، ميثل رأس املال اخلاص مصدرا  إضافيا  ل
 من خالل الشركات اليت قد تكون مهتمة بتمويل تنفيذ املشاريع مقابل استداد االستثمار. 

وسيكون من املهم النظر بشكل واسع يف عدد خمتلف من اجلهات صاحبة املصلحة املهتمة، ويف فرص إقامة 
للمشاريع احملتملة املتعلقة  شراكات ذات أهداف مشتكة، واخليارات املتاحة للتمويل املشتك، من أجل التخطيط

بكفاءة الطاقة يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون 
وللتشديد على هذه املسألة ينص تقرير فريق متويل حلقة عمل فيينا بشأن كفاءة استخدام الطاقة اهليدروفلورية. 

                                                           
(2)  oda.htm-https://data.oecd.org/oda/net ية أبهنا املساعدة احلكومية الرامية إىل تعزيز التنمية تُعرَّف املساعدة اإلمنائية الرمس

 االقتصادية والرفاه يف البلدان النامية. وتستبعد من هذه املساعدة القروض واالئتماانت املخصصة ألغراض عسكرية.
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من املعروف بشكل عام أنه على الرغم من توفر األموال الكافية لدعم تدابري كفاءة ’’: على ما يلي (3)(29)الفقرة 
. واقتح أن جيري وضع قائمة بفرص التمويل لتكون ال تتدفق بشكل فعالاستخدام الطاقة إال أن هذه األموال 

 ‘‘. مبثابة مصدر معلومات لألطراف
يف اعتبارها الطلب الوارد من حلقة العمل بشأن كفاءة  وقد أعدت فرقة العمل قائمة  بفرص التمويل واضعة  

استخدام الطاقة. غري أنه استنادا  إىل التحليالت األولية فإن فرقة العمل ترى أن هذا التحديد ال يكفي وحده 
اءة بدون النظر يف اخليارات احملتملة هليكل مايل جديد لكفاءة الطاقة ميكن من خالله أن تتدفق املوارد اخلاصة بكف

 استخدام الطاقة بصورة أكثر أتكيدا  وفعالية .  
وهناك حاجة ملعاجلة العقبات اليت حتول دون التنسيق مع املنظمات املالية القائمة )مثل مرفق البيئة العاملية، 
والصندوق األخضر للمناخ، وصندوق االستثمار املناخي، وما إىل ذلك( بغية إجياد جماالت تركيز استاتيجية هلا 
نوافذ/تدفقات مالية خمصصة، وضمن إطار زمين مبسط مصمم لتحقيق أهداف بروتوكول مونتايل وغاايت كفاءة 

 الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية.
التمويل  وابلنظر إىل املوارد املالية الكبرية اليت ميكن أن تكون متاحة فيما يتعلق بكفاءة الطاقة بشكل عام ومستوى

املنخفض حاليا  للمشاريع اخلاصة بقطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، قد ترغب األطراف يف النظر 
 فيما يلي:
تطوير اتصال مناسب مع مؤسسات التمويل الرئيسية ذات األهداف املشتكة، بغية دراسة إمكانية  •

أو أهنا تعاين من اخنفاض مستوايت  توجد حاليا   زايدة حجم وتعزيز تبسيط العمليات اليت إما أهنا ال
التمويل اليت تتاح لقطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. واهلدف من ذلك هو أتمني احلصول 
يف الوقت املناسب على التمويل الالزم للمشاريع واألنشطة ذات الصلة بربوتوكول مونتايل واليت تدمج 

 عمليات االنتقال يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية واخلفض كفاءة استخدام الطاقة يف
 التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية.

دراسة هياكل التمويل اليت ميكن أن تستفيد من آليات التمويل احلالية املألوفة يف إطار بروتوكول مونتايل  •
وأنظمة وهياكل إدارة واضحة ألي هيكل متويل وأن تستكملها، وأن توضع، عند الضرورة، قواعد 

جديد من هذا القبيل من شأهنا أن متك ِّن عمليات التمويل احلالية يف إطار بروتوكول مونتايل من 
 التواصل أبكرب قدر من الفعالية مع املوارد املالية األخرى.

____________ 
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