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مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 والثالثون الرابعاالجتماع 

 2014 يوليو /سبوز 18 - 14 ،ريسبا
 *من جدول األعمال ادلؤقت 7البند 

الكربون  اتإدارة مركبب المعنيةنتائج حلقة العمل 
 ةالهيدروفلوري

ة: االستنتاجات وتحديد نقاط الكربون الهيدروفلوري اتإدارة مركبب المعنيةالعمل حلقة 
 المناقشات الالحقة

 من المقررينموجز 

 مقدمة - أوالا 
بشأن  يف بروتوكول مونرتياللالجتماع اخلامس والعشرين لؤلطراف  25/5من ادلقرر  2للفقرة  وفقاً  - 1

دلواصلة  2014سبوز/يوليو  12و 11، عقدت أمانة األوزون حلقة عمل يومي ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزون
وجز ادلسائل الرئيسية اليت ويقدم ىذا ادل .ادلتعلقة بإدارة الكربون اذليدرو فلوري المسائلادلناقشات بشأن 

حللقة العمل كما خلصها ادلقررون، دبا يف ذلك مسائل دلواصلة حبثها من األربع  لساتنوقشت واستنتاجات اجل
 األطراف يف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية.جانب 

 الجوانب التقنية: األولى الجلسة - ثانيا  
اذلواء  ادلتاحة يف قطاعات التربيد وتكييف ةبدائل احلالية دلركبات الكربون اذليدروفلورييوجد كثري من ال - 2

أو ليست ذلا أي قدرة، ولكنها  والرغاوي. وكثري من ىذه البدائل ذلا قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العادلي

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/1. 
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لخدمة من أجل زبفيض ومعاجلة ل ،أو منشآت خاصة ،قابلة لالشتعال وربتاج إىل تصميم خاص بالتخفيف
. وغالبًا ما تنطوي ىذه البدائل يف الوقت احلاضر على تكاليف رأمسالية أو تكاليف تشغيل أعلى من ادلخاطر

بدائل جديدة دلركبات الكربون وجيري أيضًا طرح . من أجل التخفيف من سلاطرىا ةاذليدروفلوريمركبات الكربون 
بات غري وتنطوي ىذه ادلرك ض التجارية وتطويرىا لتلك القطاعات.لؤلغرا غري قابلة لالشتعال ةاذليدروفلوري

، كما أن توافرىا على تكاليف تشغيل عالية للغاية يف الوقت احلاضر ةفلوريكربون اذليدرو ادلشبعة من مركبات ال
ن يف ادلاضي، ستكون ىناك حاجة إىل مربدات سلتلفة م خالفًا دلا كانو يف ىذا الوقت.  العادلي ليس واضحاً 
مساعدة ادلشاريع الصغرية وادلتوسطة احلجم  نولوجيات ذات أحجام سلتلفة. وُتشكلوتك أجل تطبيقات سلتلفة

 جلميع البلدان. بالنسبة ربدياً على االنتقال 
يف األطراف العاملة دبوجب ادلادة  ةفلوريمركبات الكربون اذليدرو  ويتوقع حدوث منو كبري يف استخدام - 3
والكهرباء واالستهالك. وسيؤدي النمو يف استخدام ادلربدات أيضاً إىل  ين، وأمناط التحضربسبب النمو السكا 5

 .االحتباس احلراريزيادة يف استهالك الطاقة وانبعاثات غازات 
ويوجد اآلن يف عدد من البلدان واألقاليم عدد من السياسات واللوائح اخلاصة دبراقبة مركبات الكربون  - 4

 د أثارت ىذه السياسات واللوائح االىتمام باألسواق لتطوير البدائل.وق. ةاذليدروفلوري
وسيتطلب احلجم الكبري من ادلربدات الالزمة للتطبيقات ادلختلفة يف ادلستقبل إدارة متأنية من جانب  - 5

بدائل ياً حال لديهاالقطاعات الفرعية للرغاوي وتكييف اذلواء والتربيد اليت ليست األعمال التجارية. فهناك بعض 
رذاذ الرغاوي وأجهزة االستنشاق على إحداث االحرتار العادلي )مثل  أو بدون قدرات ذات قدرة منخفضة ذبارية

قننة.. وبعض البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحرتار العادلي  م تبل  بعد مرحلة ادلرعات اجلب
 النضوج. 

أن تتصدى دلسألة االستدامة البيئية )دبا يف ذلك فيما  ةلوريوينبغي لبدائل مركبات الكربون اذليدروف - 6
، واألداء ادلماثل أو احملسن، بينما تتصدى دلسائل األمان والتكلفة. فمعدات تكييف يتعلق دبسائل بيئية أخرى.

اذلواء اليت تعمل يف ظروف درجات حرارة زليطة عالية تتطلب اىتمامًا خاصًا من أجل احلفاظ على نفس 
 .22-كفاءة مركب الكربون اذليدروكلوري فلوري  مستوى

على التوافر التجاري، والبحث والتطوير  ةالكربون اذليدروفلوري مركبات بدائلوتتوقف مواعيد نشر  - 7
، وكفاءة استخدام الطاقة، وربديث ادلعايري اخلاص بادلعدات وادلكونات اجلديدة، وادلوافقة الرقابية ألغراض األمان

 باستخدامها وخدماهتا. دولية واحمللية دبا يسمح وادلدونات ال
ويتطلب استخدام البدائل القابلة لالشتعال إعادة تقييم اإلجراءات التقليدية ووضع وتطوير وتنفيذ  - 8

ادلعايري وادلدونات ادلتعلقة باستخدام ادلربدات، وادلعدات، وكفاءة استخدام الطاقة. ويعتمد كثري من البلدان 
، كما أن وىو ما ديكن أن يكون مقيدًا أكثر من الالزمحبكم العادة،  5ري البلدان غري العاملة بادلادة النامية معاي

 ديكن أن يكون غري متناسق. تفسري ىذه ادلعايري داخل البلدان النامية

وطرحها لؤلغراض التجارية  ةفلورير بدائل دلركبات الكربون اذليدرو وتشمل العقبات اليت سبنع تطوي - 9
إشارة أوجدت تشكيلة من الُنهج وحالة عدم اليقني يف األسواق، واالفتقار إىل للوائح الوطنية ادلختلفة اليت ا

 متسقة عادلياً. وقد أدى ىذا إىل إحجام ادلنتجني وشركات التربيد عن االستثمار. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/3 

3 

قال عدة مرات؛ غري أنو وهتتم األعمال التجارية يف البلدان النامية بادلتطلبات احملتملة لعملية االنت - 10
لوحظ أثناء حلقة العمل أن عمليات االنتقال تُعد يف بعض األحيان جزءًا من العمل التجاري. وىناك أيضاً 

 .5وإسنادىا إىل بلدان عاملة دبوجب ادلادة شاغل بشأن التخلص التدرجيي من تكنولوجيات 
من أجل  ة لتوفري إمكانية التنبؤ والثقةوبالنسبة للصناعة، فإنو يلزم ربديد ىدف عادلي أو إشار  - 11

االستثمار يف البحوث والتطوير، واالرتباط بأموال لتطوير تكنولوجيات بديلة وطرحها على ادلستوى التجاري. 
 فوضع إطار عادلي من شأنو أن يؤدي إىل تغيري عادلي أسرع. 

يات البديلة على ادلستوى التجاري فإنو يلزم وقت إلتاحة التكنولوج ،لعادلياوباالقرتان مع اذلدف  - 12
ألسواق البلدان النامية. وديكن ازباذ هنج مؤقت ذباه إدخال التكنولوجيات البديلة  لكي تصبح متوفرة واعتمادىا

 يف القطاعات اليت توجد فيها بالفعل تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العادلي.
ن ادلشاريع اإليضاحية ستساعد على بناء الثقة يف التكنولوجيات اجلديدة وبالنسبة للبلدان النامية فإ - 13

وتربيد وسائل  تكييف اذلواءوالنظم اجلديدة ل)مثل عرض منتجات ثاين أكسيد الكربون يف ادلتاجر الكبرية، 
دات، وادلعدات النقل.. وربتاج البلدان النامية إىل حبث مواءمة ادلعايري وادلدونات الدولية أو غريىا بشأن ادلرب 

وكفاءة استخدام الطاقة اليت تناسب ظروفها بداًل من زلاولة اعتمادىا بصورة مباشرة. فالتكنولوجيات اليت تفي 
بطائفة من ادلعايري البيئية وتواجو ربديات السياسات اجلديدة ستحقق الثقة يف إجراء عمليات االنتقال 

 ..‘‘دلستقبلخاصية ادلواكبة يف ا’’)
تقنيي اخلدمة من أجل دعم تقين دلساعدة األعمال التجارية يف البلدان النامية على بناء مهارات ويلزم  - 14

التعامل مع الكثري من ادلربدات والتكنولوجيات القابلة لالشتعال اليت تُعلن بواسطة احلاسوب واليت ربتوى على 
 ى إحداث االحرتار العادلي.مربدات حالية ذات قدرة على استنفاذ األوزون أو تتسم بقدرة عالية عل

 العادليوستكون احلوافز ادلالية مفيدة لدعم إدخال بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار  - 15
تكاليف التشغيل عتبة لى سبيل ادلثال، فإن النظر إىل دبا يف ذلك عن طريق الصندوق ادلتعدد األطراف. وع

ري قابلة لالشتعال دلركبات الكربون اذليدرو فلورية عن طريق ديكن أن يساعد على إدخال بدائل غ اإلضافية
 .ةفلوري ةالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلوري

المتداعمة بين نظامي األوزون : الجوانب القانونية، وعلى وجه الخصوص التدابير الثانيةالجلسة  -ثالثاا 
 والمناخ

اذليدرو فلورية، فإن اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونرتيال، واتفاقية األمم فيما يتعلق بإدارة مركبات الكربون  - 16
منها اآلخر. وديكن الوفاء  كل  ادلتحدة اإلطارية بشأن تغري ادلناخ وبروتوكول كيوتو التابع ذلا ديكن أن يكمل

 بااللتزامات يف إطار كال النظامني يف نفس الوقت.
بني اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال واتفاقي األمم ادلتحدة  ولوحظ أثناء حلقة العمل وجود تآزر - 17

اإلطارية بشأن تغري ادلناخ وبروتوكول كيوتو التابع ذلا. والتصدي دلركبات الكربون اذليدرو فلورية يتيح فرصاً 
يتيح إضافية للتعاون والدعم ادلتبادل بني النظامني. وديكن أن يكون كل من النظامني مكماًل لآلخر، شلا 

لؤلطراف الوفاء بااللتزامات يف إطار النظامني يف نفس الوقت. غري أن ىذا يتوقف على قيام صبيع البلدان 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/3 

4 

وتطوير بتحديد أي منازعات زلتملة وتسويتها فيما يتعلق بتقاسم ادلسؤوليات، والتمويل، والتوقيت، واإلنصاف، 
 النظم ومسائل أخرى من أجل تنفيذ النظامني يف ادلستقبل.

ويُعد تداخل الوالية القضائية بني النظامني فرصة لبحث وحل قضايا من قبيل مبادئ اإلنصاف،  - 18
والتوقيت، وربديد ادلسؤوليات ادلشرتكة بني النظامني. وديكن حل مسائل النزاع يف ادلستقبل عن طريق األحكام 

 اخلاصة بادلنازعات والتوصل إىل اتفاق بشأن تقاسم ادلسؤوليات.
ال يزال توافر البدائل يبعث على القلق، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية وتلك البلدان ذات درجات و  - 19

احلرارة احمليطة العالية، حيث جيري العمل من أجل التصدي لالفتقار إىل بدائل. وتوجيو االشارات الصحيحة 
لتطبيق، والسليمة اقتصاديًا من أجل هتيئة للصناعة من شأنو أن يبدأ يف معاجلة مسائل البدائل ادلتاحة، والقابلة ل
 بيئة قادرة على السري ُقدماً بشأن مسألة مركبات الكربون اذليدرو فلورية.

ق دبركبات الكربون اذليدرو فلورية، فإن األمر حيتاج إىل إرادة ومع أنو ال تزال ىناك شواغل قانونية تتعل - 20
فلورية. ودبجرد أن تتوفر اإلرادة السياسية، فإنو ديكن أن درو اذلي سياسية من أجل التصدي دلسألة مركبات الكربون

فلورية. وتشمل ىذه ادلسائل بصورة مركبات الكربون اذليدرو تتصدى األطراف للمسائل القانونية دبا يسمح دبراقبة 
ئل األخرى، واإلنصاف وادلسا العادليغري حصرية تعريف القدرة العالية والقدرة ادلنخفضة على إحداث االحرتار 

كل طرف. وجيب حبث ىذه ادلسائل بعناية أثناء عملية وقدرات  دبا يف ذلك ادلسؤوليات ادلشرتكة ولكنها متباينة 
 التفاوض، إن وجدت، بشأن التعديالت ادلقرتح إدخاذلا على بروتوكول مونرتيال.

توكول مونرتيال ونطاق ادلادة وقد أثريت مشروعية التصدي دلركبات الكربون اذليدرو فلورية يف إطار برو  - 21
من اتفاقية فيينا، وأحكامها لتوفري الدعم الكايف ألي تعديالت مقرتحة. ونظرًا ألن اتفاقية فيينا تستند إىل  2

ضرورة ضباية األطراف للصحة البشرية والبيئة، وىو ما ينعكس يف موادىا، فإن ىذا يشكل أساساً ألي عمل من 
لكربون اذليدرو فلورية. وعالوة على ذلك فإنو ديكن تسوية ىذه الشواغل عن جانب األطراف بشأن مركبات ا

 طريق تعديل مقرتح يتطلب مشاركة البلدان. 
وال يزال التصدي دلبدأ ادلسؤوليات ادلشرتكة وإن كانت متباينة، وقدرات كل طرف يف سياق التخفيض  - 22

األطراف، مع أن بروتوكول مونرتيال يقدم بالنسبة لبعض ، ديثل شاغاًل ةفلوريات الكربون اذليدرو التدرجيي دلركب
مثاًل طيبًا ذلذا ادلبدأ من حيث ادلمارسة. ويشمل التطبيق احملدد ذلذا ادلبدأ مهلة من أجل وضع جداول للتخلص 

، وعمليات لنقل التكنولوجيا، وتقدًن ادلساعدة ادلالية عن 5التدرجيي بالنسبة لؤلطراف العاملة دبوجب ادلادة 
طريق الصندوق ادلتعدد األطراف. غري أن مسألة ادلسؤوليات ادلشرتكة وإن كانت متباينة سيلزم حبثها من جديد 

 .ةفلوريات الكربون اذليدرو على ضوء الظروف اخلاصة احمليطة بأي تعديل يتم التفاوض بشأنو خبصوص مركب
ظام باعتباره ربديًا صباعياً، ولكن وكان ىناك تأكيد على التحدي اخلاص بضمان النزاىة وتطوير الن - 23

ديكن حلو يف سياق التفاوض بشأن إجراء تعديل زلتمل. وأثناء ىذه العملية، ديكن االستماع إىل وجهات 
النظر، واقرتاح إجراءات دلعاجلة ىذه الشواغل، واليت ديكن وضعها يف االعتبار بعد ذلك عن طريق اعتماد أي 

 نص.
ون اذليدرو فلورية بطريقة متداعمة ديكن أن ديثل هنجاً قيماً للربط بني النظامني والتصدي دلركبات الكرب - 24

بينما يتيح يف نفس الوقت فرصة للتعاون والدعم ادلتبادل. وديكن لؤلطراف يف كال النظامني ربديد وتطوير هُنج 
لنظامني مكماًل لآلخر، ا واحد من للتصدي دلركبات الكربون اذليدرو فلورية بصورة فعالة. وديكن أن يكون كل
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دبا يسمح لؤلطراف بالوفاء بااللتزامات يف إطار كال النظامني يف نفس الوقت. غري أن ىذا يعتمد على قيام 
صبيع البلدان بتحديد وحل أي نزاع زلتمل يتعلق بتقاسم ادلسؤوليات، والتمويل، والتوقيت، واإلنصاف، وتطوير 

  يف ادلستقبل.النظام وأي مسائل أخرى لتنفيذ النظامني
وترتك لؤلطراف حرية ازباذ قرار بشأن تعديل أي معاىدة أو االنضمام إىل معاىدة جديدة بشأن  - 25

إال إذا كان ىناك اتفاق بني صبيع األطراف، عن طريق  ادلعاىداتنفس ادلوضوع. ولوحظ أنو ال ديكن تعديل 
يل لربوتوكول مونرتيال، فإنو ديكن إدراج حكم يف وحيثما ينشأ نزاع بني نظام ادلناخ وأي تعدعملية تفاوضية. 

 التعديل يوضح آثاره على حكم آخر يف اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغري ادلناخ لتسوية النزاع. 
ادلناخ يف عادلنا دُيكن على  مركبات الكربون اذليدروفلوريةقبول اإلثباتات العلمية فيما يتعلق بتأثريات  -26

إىل جنب مع توفر اإللتزام  . وىذا، جنباً مركبات الكربون اذليدروفلوريةأن ُيشجع إجراء مناقشات دلعاجلة قضية 
. وينبغي مركبات الكربون اذليدروفلوريةالدويل واإلرادة السياسية أمر ضروري التباع هنج شامل ومتكامل يف إدارة 

 .لتلبية احتياجات البلدان صممة خصيصاً حلول مُ ضرورة وضع  البلدان و ختالفات بنيالتسليم بوجود ا

 الجلسة الثالثة: التمويل ونقل التكنولوجيا -رابعاا 
، ُأشري إىل أن اآللية ادلالية لربوتوكول مركبات الكربون اذليدروفلوريةويف إطار اآللية ادلالية إلدارة  -27

يف سعيها إىل التخلص  5العاملة دبوجب ادلادة دة التقنية وادلالية لؤلطراف مونرتيال ثبتت فعاليتها يف تقدًن ادلساع
وظهر الصندوق ادلتعدد األطراف من أجل بناء القدرات وادلعرفة واخلربة  .التدرجيي من ادلواد ادلستنفدة لؤلوزون

 ادلناسبة للتعامل مع التخلص التدرجيي من ادلواد الكيميائية يف القطاعات ادلعنية.
الطاقة وُأشري إىل أن دعم الصندوق ادلتعدد األطراف  استخدام مت التسليم بأمهية إيالء االعتبار لكفاءة -28

 الطاقة. استخدام أدى، تارخيياً، إىل زيادة كفاءة
من أجل  احلايل، فلورية يف إطار بروتوكول مونرتياليدرو مركبات الكربون اذلمعاجلة رغم وُشدد على أنو  -29

توجيهية البادئ ادليف الوقت احلاضر، توفر . و حلوافز ادلناسبةفالبد من ا، اذليدروفلورية الكربونزبطي مركبات 
وعالوة على . ادلناخ اتمن تأثري ألدىن حد لتقليل . نظري ايف ادلائة 25الـ ) حافز لصندوق ادلتعدد األطرافل

 .الزمةساعد على توفري بعض احلوافز اليربديد أىداف واضحة ديكن أن فإن ذلك، 
الفوائد ادلناخية للتخلص يف التعظيم ألقصى حد من  5ومساعدة األطراف العاملة دبوجب ادلادة  -30

وإدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية سيكون أمرًا معقداً، نظراً  التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية
 قطاعاتال، و دانظروف البل وذلك حبسبالتطوير،  قيدالبدائل متنوع من البدائل ادلتوفرة و  لوجود نطاق

حددة التطبيقاتو 
ُ
 .ادلستهدفة ادل

من منظور أوسع، مركبات الكربون اذليدروفلورية نظام ادلناخ  دبوجب ةادلالية والتكنولوجيوتُعاجل اآلليات  -31
القائم مثلة جيدة للتعاون ىناك أ. و هدف إىل مساعدة البلدان النامية يف االنتقال إىل مسارات منخفضة الكربوني

 .لنظامنييف ابني اآلليات ادلالية 
تواجو ىناك ربديات سلتلفة اذليدروفلورية. و  ضروري دلعاجلة مركبات الكربونأمر عترب نقل التكنولوجيا يُ  -32

ل نقاليت تُعيق  عوائقاحلاجة إىل تقييم ال ها. وُحددتقدميالتكنولوجيا ومُ  وُمتلقيمستخدمي التكنولوجيا، 
 .التكنولوجيا
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الستجابة اإليضاحية لبيان مدى اشاريع جبدوى ادلواسع  تسليمة على ذلك، كان ىناك زيادو  -33
 .ددة. احملالتقنية) للتحديات

يف ذات الوقت معاجلة توازن بني األىداف القائمة دبوجب بروتوكول مونرتيال و ال مراعاةومن الصعب  -34
احلوافز ادلالية  أي حد تكفييف مسألة إىل أيضاً ظر نُ اذليدروفلورية. و  لكربونمركبات ا وتفاديالتأثريات ادلناخية 

 .اذليدروفلورية مركبات الكربون مرحلة وغريىا لتجاوز
نظام آخر إلدارة مركبات الكربون ينبغي النظر يف مدى ضرورة القيام بأحد االختيارات لنظام ما أو ل -35

  يفبلدان النامية. أو ىل من ادلمكن أن نبين على التعاون بني اآلليات ادلالية دلواجهة التحديات يف الاذليدروفلورية 
 ؟ ونوسع من نطاقو كال النظامني

لتغطية تكلفة االنتقال، ال سيما بالنسبة للمؤسسات الالزمة توافر ادلوارد ادلالية مسألة وأشري إىل  -36
توفري  نُوقش تعذراحملددة. باإلضافة إىل ذلك،  التحدياتتلك واحدة من على أهنا الصغرية وادلتوسطة احلجم 

 مركبات الكربونللتحكم يف أىداف واضحة ربديد دون من ادلوارد يف إطار النظام القائم لربوتوكول مونرتيال 
كانت ادلوارد زلدودة أو   يف حال اذليدروفلورية ركبات الكربونخاصة دبقبول أىداف  تعذر وكذلك، اذليدروفلورية
 ة.غري مؤكد

دبا  خصيصاً  ُتصممجملموعة متنوعة من البدائل وفيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، ىناك شبة حاجة  -37
. قيد التطويرىي ويتمثل التحدي يف كيفية مواجهة حقيقة أن بعض البدائل . احتياجات البلدانيتناسب مع 

التكاليف ونقل التكنولوجيا و ر، توافالتعلق بتوربديات زلددة  ادلقاييس بتوحيدتتعلق  ربدياتوُحددت أيضًا 
الصندوق ادلتعدد  ادلرتفعة. ونوقش مدى معاجلة لبدائل يف قطاع تكييف اذلواء وادلناطق ذات درجة احلرارة احمليطةل

تقييم اذليدروفلورية ) عاجلة مركبات الكربونادلتعلقة دبميع اجلوانب ذات الصلة بنقل التكنولوجيا جلاألطراف 
  العوائق..البيئة و سبكني ، و تطويروجية، وبناء القدرات، والبحوث والاالحتياجات التكنول

فهم منفتح. وُأشري على األطراف بعدة باذليدروفلورية معاجلة مركبات الكربون ُشجعت األطراف على  -38
 :حبثهاخيارات دلواصلة 

لوضع . اليةادلالية وغري ادل) حلوافزافلورية لزيادة يدرو ركبات الكربون اذلدلوضع ىدف واضح  . أ)
 لطاقة؛والكفاءة يف استخدام ا ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحرتار العادليالبدائل  وتنفيذ

لؤلطراف غري العاملة دبوجب  قيادةوهنج  5ادلادة وجب لؤلطراف العاملة دب زبطيج وضع هنَ  . ب)
 ؛اذليدروفلوريةللتصدي إلدارة مركبات الكربون  5دة ادلا

 مركبات الكربون مرحلة ادلالية لتخطي ودلكتسبة من بروتوكول مونرتيال وآلياتاستخدام اخلربة ا )ج.
 ، ويف الوقت نفسو النظر يف كفاءة استخدام الطاقة؛اذليدروفلورية

 النظر يف: )د.
درجات تتميز بارتفاع احتياجات ادلناطق ذات التحديات ادلعينة )وال سيما تلك اليت  ‘1’

 يطة.؛احملرارة احل
 ، مع مراعاة الفعالية من حيث التكلفة وتوافر البدائل؛اعيقطهنج  ‘2’
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حلني توافر مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية يف قطاعات زلددة استخدام  إتاحة ‘3’
 ركبات الكربون اذليدروفلورية؛دلبدائل 

 ديات زلددة؛اإليضاحية اليت تعاجل ربشاريع مواصلة ادل ‘4’
على سبيل ادلثال، ، بدائلالتجارية اخلاصة بالعمال حاالت األدُيكن ربسني كيف  ‘5’

 ؛الشراكات بني القطاعني العام واخلاصإقامة من خالل 
عن كفاءة  فضالً  ركبات الكربون اذليدروفلوريةربديد اخليارات لنهج شامل يف معاجلة إدارة م )ىـ.

 استخدام الطاقة يف اآللية ادلالية، دبا يف ذلك الوفورات ذات الصلة؛
 تقييم سبل توسيع نطاق التعاون بني اآلليات ادلالية يف بروتوكول مونرتيال ونظام ادلناخ؛ .)و
 وهتيئة بيئة سبكينية لنقل التكنولوجيا؛عوائق تقييم االحتياجات وال )ز.
 .شامل وشفاف على ضلومناقشة سبل سبكني النقل الفعال للتكنولوجيات  )ح.

 التدابير إلدارة مركبات الكربون الهيدروفلوريةالسياسات و الجلسة الرابعة:  - خامساا 
، ترتبط العوامل الرئيسية يف مركبات الكربون اذليدروفلورية وفيما يتعلق بالسياسات والتدابري إلدارة -39

ات مركبات استخدام مؤخرًا يفا على ادلناخ، ال سيما يف ضوء النمو ادلرتفع اهتحلد من تأثري بامعظم احلاالت 
تقييد وخفض انبعاثات مركبات الكربون  هبدفىذه السياسات والتدابري  ُوضعتوقد دروفلورية. الكربون اذلي
البلدان يف اعتماد سياسات وتدابري  بدائل أيضاً الزيادة توافر . ىذا، وساعدت واحلد من استخدامهااذلريوفلورية 

 .اذليدروفلورية على مركبات الكربون للرقابة
جيري ازباذ مثل ىذه السياسات والتدابري بالتزامن مع أنشطة التخلص  النسبة لبعض البلدان،وب -40

من التدابري  اً مزجي ُتطبقالسياسات يف كثري من األحيان . و مركبات الكربون اذليدروكلورية فلوريةمن التدرجيي 
نخفضة على إحداث ذات القدرة ادلبدائل الج الطوعية، مثل تدابري استباقية لتعزيز و هاإللزامية أو التنظيمية والنُ 

على عالية ذات القدرة البدائل الالرتكيز على التحول من يكون لقطاعات التصنيع، . وبالنسبة االحرتار العادلي
. أما بالنسبة لقطاع ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحرتار العادليبدائل إىل ال إحداث االحرتار العادلي

اجلديدة ذات الكفاءة  أجهزة التربيد وتكييف اذلواءتشجيع اللجوء إىل الرتكيز على االحتواء و اخلدمات، ينصب 
 .ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحرتار العادليمواد التربيد باستخدام لطاقة يف استخدام ا

 مثل كفاءة - لمناخالتصدي لعن  أىداف متعددة، فضالً  تحقيقلىذه السياسات والتدابري  وتسعى -41
بعض السياسات . وتعتمد والسالمة والقدرة على ربمل التكاليف والقدرة على ادلنافسة التجارية الطاقة استخدام

 مركبات الكربونمن  ، وتطبيقات زلددة أو أنواععينةقطاعات ملللتخلص التدرجيي سلتلفة جداول زمنية 
لتحديات توفري الدعم وتضمنت ا. ، وتوافر التقنيات وقبول الصناعةالبلدلوضع اذليدروفلورية، وذلك تبعًا 

 اذليدروفلورية مركبات الكربونلصناعة ودمج سياسات لعلى االبتكار، وربقيق قبول أوسع لتشجيعها للشركات 
 .ع السياسات الوطنية األخرى، دبا يف ذلك سياسات النقل والسالمةم

األجهزة. وىناك وسالمة أداء ب النهوضضمان من أجل  معايريمن األمهية تبين للصناعة، وبالنسبة  -42
لتشغيل اآلمن ألجل اجيدة  اتلضوابط مناسبة وإنفاذ التدابري الالزمة لضمان شلارسات صيانة وخدمحاجة 
 .اليت تستخدم بدائل قابلة لالشتعال لؤلجهزة
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وجهات رلموعة متنوعة من إىل صناعة اليف اآلليات القائمة على السوق، أشار شلثلو  بحثعند الو  -43
وُسلط الضوء  .آلية السوقا اعتمدت بشكل جزئي على تعريف فعاليتها، على الرغم من أهنمدى حول  النظر
مهية إشارة السعر كوسيلة لتغيري الطلب على السلع االستهالكية، مع األخذ بعني االعتبار توافر بدائل على أ
ؤدي إىل تأن  امن شأهناليت   -مواءمة ادلعايريآراء سلتلفة بشأن احلاجة إىل شبة كانت ىناك . و يف البالد جاىزة

إىل ارتفاع التكاليف غري  ؤدي أيضاً ت، ولكن قد يف األجهزةالطاقة استخدام فاءة ربسني وفورات احلجم وزيادة ك
 .الضرورية يف بعض األسواق

حاجة إىل قرار عادلي من أجل توفري فرص متكافئة ويقني شبة أن ىناك إىل وأشار أعضاء الفريق  -44
لوضع أسواق رلزأة نتيجة  ظهورمن  سلاوفعرب عن وأُ . اذ قرارات استثمارية طويلة األجلللصناعة الزب

قرتح . وأُ وفورات احلجم نتيجة الختالف ادلطالب والبدائلعدم القدرة على ربقيق واليت من شأهنا  رلزأةسياسات 
تكنولوجيات جديدة يف جيري طرح  يف الوقت احلاضر. و مع السياسات واللوائحدونات ادلعايري وادلمواءمة 

قبول ب تتعلق ةمبكر دلؤشرات ىناك سلاطر . بيد أن األسواق نتيجة للسياسات الوطنية واإلقليمية اجلاري تنفيذه
 أن تُتيحالعادلي أو إشارة على الصعيد ومن شأن قرار . السمعةو السالمة سلاطر السوق، ونقص الفنيني ادلدربني و 

تكييف و تربيد أكرب لل أجهزةموعة كاملة من البدائل، دبا يف ذلك لتجاري جملاتسويق يف ال دلضي قدماً اللشركات 
  أن النموذج ادلعتمد من قبل بروتوكول مونرتيال قد أثبت صلاحاً  إىل يف ىذا السياق، أشار شلثلو الصناعة. و اذلواء
 .كبرياً 

 تحديد نقاط المناقشات الالحقة - سادساا 
 راء مزيد من ادلناقشات بشأن:إجاألطراف يف النظر يف قد ترغب  -45

كانت السياسات والتدابري الوطنية اإلقليمية كافية لتشجيع تطوير بدائل دلركبات  اذما إ )أ.
االستثمارات الالزمة ب لقياممن اتمكني الصناعة الكربون اذليدروفلورية أو كانت ىناك حاجة إىل إشارة عادلية ل

 اذليدروفلورية؛مركبات الكربون  لوجياتيف تطوير وتسويق بدائل لتكنو  للمضي قدماً 
بلدان التعدد األطراف دلساعدة ادلالصندوق  دُيكن أن يقوم بوما إذا كان ىناك ما ىو أكثر  )ب.
أو منعدمة القدرة على إحداث االحرتار ادلنخفضة  ذات القدرة على االنتقال ضلو البدائل 5ادلادة العاملة دبوجب 

مركبات الكربون اذليدروكلورية فلورية، دبا يف ذلك من خالل زيادة رجيي احلايل من العادلي يف إطار التخلص التد
قدمة احلوافز مع األخذ بعني االعتبار ادلستهدفة، اإليضاحية  شاريعادلتدريب الفنيني، و بادلساعدة 

ُ
لتحسني  ادل

ري تكاليف التشغيل ورأس ادلال من ادلرونة فيما يتعلق بتوف ربقيق قدر أكربكفاءة استخدام الطاقة يف البدائل أو 
 اإلضافية؛

على ادلستوى الوطين لتشجيع بدائل الالزمة اإلجراءات كان بإمكان األطراف أن تتخذ ما إذا   )ج.
فلورية، مثل يدرو مركبات الكربون اذل بتفضيل استخدامها علىاليت سيتم تناوذلا  اذليدروفلورية مركبات الكربون
وحوافز ربسني كفاءة استخدام الطاقة يف البدائل أو ربديد أولويات الدعم  ادلدونات، عايري أوادلاللوائح واعتماد 

أو منعدمة القدرة على ادلنخفضة  ذات القدرةمن شأهنا أن تسهل اعتماد البدائل اليت رشادات اإلالتقين أو 
 إحداث االحرتار العادلي.
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حدة اإلطارية بشأن تغري ادلناخ هبدف تعاون مع اتفاقية األمم ادلتما إذا كانت ىناك حاجة لل )د.
على إحداث االحرتار القدرة توضيح القضايا، مثل اجلوانب القانونية وتعريفات ادلواد البديلة ادلنخفضة والعالية 

 ؛ةالعادلي وإمكانية التعاون مع اآلليات ادلالية والتكنولوجي
يف حال نظرت يف اعتماد هنج  5ادلادة وجب طراف العاملة دبادلسائل اليت قد تواجهها األ )ه.

ارتفاع درجات احلرارة احمليطة، وتوافر البدائل يف قطاع اليت تتميز بمثل التحديات يف ادلناطق التخفيض التدرجيي، 
 .الصغرية وادلتوسطة احلجمالشركات تكييف اذلواء، وسبل تعزيز نقل التكنولوجيا و 
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