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الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 والثالثون الخامساالجتماع 

 2105نيساف/أبريل  24-22، نكوؾبا

 عرض عام للمسائل المتعلقة بمركبات الكربون الهيدروفلورية وإدارتها
 مذكرة من األمانة

 مقدمة -أوالً 
لطبقة  اؼبستنفدةبشأف اؼبواد  يف بركتوكوؿ مونًتياؿ اعتمد االجتماع السادس كالعشركف لألطراؼ - 0

جيا كالتقييم االقتصادم اؼبتعلق دبعلومات عن بدائل اؼبواد بشأف تقرير فريق التكنولو  26/9األكزكف اؼبقرر 
فريق ل التابعةفرقة العمل  الصادر عن ،2104لشهر تشرين األكؿ/أكتوبر  ألكزكف )التقرير النهائيل اؼبستنفدة

 اؼبستنفدةاؼبواد بدائل  عنمعلومات إضافية ’’، 25/5 اؼبقرر عن ،التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم
 بالتسلسلحلقة عمل ؼبدة يومُت  أف تعقد ،يف الفقرة الثانية من اؼبقرر ،. كقد قررت األطراؼ((2)(0)‘‘ألكزكفل

ؼبواصلة اؼبناقشات بشأف صبيع  ،2105ثالثة أياـ يف عاـ  مدتولفريق العامل اؼبفتوح العضوية لمع اجتماع 
الًتكيز على درجات اغبرارة احمليطة العالية  اؼبسائل اؼبتعلقة بإدارة ميرىكبات الكربوف اؽبيدركفلورية، دبا يف ذلك

فريق ل تقرير يف ستيقدَّـاليت اؼبعلومات  األخذ يف االعتباركمتطلبات األماف ككفاءة استخداـ الطاقة، مع 
 .كاؼبعلومات األخرل ذات الصلة ،اؼبقررذلك من  0لفقرة ل كفقان  كالتقييم االقتصادم التكنولوجيا

 اؼبستنفدةبدائل اؼبواد  ربديد صبيع الفريق لتحقيق صبلة أمور من بينهايعده كيهدؼ التقرير الذم س - 2
كتقدًن من نوعو مغاير، لتحديد التطبيقات اليت ال تتوفر ؽبا بدائل مناسبة  تكنولوجياتألكزكف، دبا يف ذلك ل

تعلق باؼبناطق ذات الطاقة يف قطاع التربيد كتكييف اؽبواء، خصوصان فيما ي ةمستويات كفاء معلومات إضافية عن
، مع أف ينقح الفريق إىل كذلككقد طيلب   .اؼبعايَت الدكلية، دبا يف ذلك من حيث درجات اغبرارة احمليطة العالية

 التقريرلطلب اغبايل كاؼبستقبلي الواردة يف ااؼبوجودة، سيناريوىات  تالتكنولوجياأنواع  شىت استيعابمراعاة 
                                                           

(0) http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/TEAP_Task%20Force%20XXV5-  
.October2014.pdf 

 .يف اؼبرفق األكؿ التقارير اؼبشار إليها يف ىذه اؼبذكرةبترد قائمة   (2)

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/TEAP_Task%20Force
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اؼبعلومات  كتعزيز 25/5اؼبقرر  عن 2104 كتوبرأتشرين األكؿ/لتابعة لو يف الذم أصدرتو فرقة العمل االنهائي 
 يف إطارالذم مت ربديده  بالتقدـ فيما يتعلقالواردة يف ذلك التقرير اؼبتعلق بالتكاليف كالفوائد، دبا يف ذلك 

درككلورية فلورية مركبات الكربوف اؽبي التخلص التدرهبي مناؼبرحلة االكىل كاؼبرحلة الثانية من خطط إدارة 
مل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو افريق العالفيو  لكي ينظرالتقرير كسييتاح بركتوكوؿ مونًتياؿ.  يف ألطراؼل

لالجتماع السابع كالعشرين  مستكمل؛ كيعقب ذلك تقدًن تقرير 2105سبوز/يوليو السادس كالثالثُت يف 
امل اؼبفتوح العضوية فريق العلالجتماع اػبامس كالثالثُت للتقرير يف العرض على أساس أنو سيتم تقدًن  لألطراؼ

 .2105يف نيساف/أبريل 
 نطاق ىذه المذكرة

 دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبذكرة إىل تقدًن ملخص للمعلومات األساسية اؼبتعلقة ىذه هتدؼ -3
لفريق لثناء االجتماع اػبامس كالثالثُت أف تضعها يف االعتبار يف مداكالهتا أ يف اليت قد ترغب األطراؼك كإدارهتا، 

دبركبات الكربوف مناقشات األطراؼ بشأف اؼبسائل اؼبتعلقة  إىلمل اؼبفتوح العضوية. كيستند اؼبلخص االع
كفريق التكنولوجيا كالتقييم  التقييم العلمي كاؼبعلومات اغبديثة اليت قدمها فريق اليت جرت حىت اآلف اؽبيدركفلورية

العاملة يف إطار اؼبؤسسات  إضافةن إىللتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ، األطراؼ انة الصندكؽ اؼبتعدد االقتصادم كأم
. مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية تتعامل معاتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَتي اؼبناخ كمبادرات دكلية أخرل 

 اؼبذكرة من األقساـ التالية: ىذه كتتكوف
 مقدمة أكالن:
 سرد تارىبي للعالقة بُت األكزكف كاؼبناخ :ثانيان 

فلورية ذات ك بدائل مركبات الكربوف اؽبيدر  عنرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم اتق ثالثان:
 القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي

 فلوريةك اؼبستويات العاؼبية ؼبركبات الكربوف اؽبيدر  رابعان:
لتحكم يف مركبات الكربوف ل الرامية بادراتاؼبك  اتيةتدابَت السياسالية، ك التنظيم األيطر خامسان:

 اؽبيدركفلورية
يف إطار بركتوكوؿ  اؼبقًتحة للتحكم يف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية النػُّهيجمناقشات بشأف  سادسان:

 مونًتياؿ
 خ لمنا ل اؼبراعيةسبويل الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لالنتقاؿ للبدائل  سابعان:
 كتغَتي اؼبناخ األنظمة اؼبالية لألكزكفاؼبعتمد يف إطار الدعم  ثامنان:

 اؼبرافق التالية:على الوثيقة كذلك  كتشتمل -4
فلورية ك بدائل مركبات الكربوف اؽبيدر  عنتقارير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم  - اؼبرفق األكؿ

 ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي
 أبلغت عنهاكإنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اليت  عن انبعاثاتبيانات ال - اؼبرفق الثاين

 األطراؼ اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ التفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغيَت اؼبناخ
 يف إطاردركفلورية اؼبقًتحة للتحكم يف مركبات الكربوف اؽبي النُّهج مناقشات بشأف - اؼبرفق الثالث

 كجهات نظر عرب عنها اػبرباء كاؼبراقبوف. - برتوكوؿ مونًتياؿ
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التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كأمانة  كفريق التقييم العلمي تود األمانة أف تيعرب عن تقديرىا لفريقك   -5
ؼبناخ كاؽبواء النقي كمركز اؼبناخ غَتي اؼبناخ، كائتالؼ ابشأف ت كأمانة االتفاقية اإلطارية الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ

 يف إعداد ىذه اؼبذكرة. كالتكنولوجيا ؼبسانباهتم القًيمة
 لعالقة بين األوزون والمناخل سرد تاريخي -ثانياً 

 اؼبستنفدةلمواد ل ؾبديةظلت األطراؼ، طيلة تاريخ تنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ، تبحث عن بدائل  -6
. كقد أيسًتشد يف اؼبقررات اؼبتعلقة باعتماد مثل ىذه منها التخلص التدرهبي اػباضعة للرقابة اليت يتعُتألكزكف ل

كاليت البدائل اليت ييقدمها فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم سنويان ككل أربع سنوات،  عنالبدائل باؼبعلومات 
قدمها فريق التقييم العلمي كفريق يي الستنفاد األكزكف ثار البيئية كاآلألكزكف ااستنفاد عن علم بتحديثات  تيستكمل

 كل أربع سنوات.التابعاف للربكتوكوؿ  تقييم األثار البيئية 
لبحث عن بدائل للمواد ؾباؿ االىتماـ الرئيسي يف رحلة اطبقة األكزكف ب كقد شكل عدـ اإلضرار  -7

أف ان، كما اىتمامان إضافي ت تشكللتلك البدائل أصبح يةاؼبناخ اآلثار الشواغل بشأفأف  بيدألكزكف. ل اؼبستنفدة
ربقيق  دراسة كيفيةز اغباجة إىل عز  0997بشأف تغَتي اؼبناخ يف عاـ اعتماد بركتوكوؿ كيوتو لالتفاقية اإلطارية 

 .معان  اؼبناخك ألكزكف ل تكوف مراعيةألكزكف ل اؼبستنفدةربوؿ إىل بدائل للمواد 
، 09/9، اؼبقرر 2117يف أيلوؿ/سبتمرب  اؿ،اعتمد االجتماع التاسع لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتيك  -8

 ُتإلنتاج كاالستهالؾ العاؼبيكتوكوؿ، تسريع التخلص التدرهبي من اكالذم قرر دبوجبو، عن طريق تعديل يف الرب 
لربكتوكوؿ. كمع التخلص التدرهبي على من ا 2من اؼبادة  9ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية دبوجب الفقرة 

اؼبسرَّع على مستول العامل كالتخلص التدرهبي  2101مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف عاـ ي من اؼبستول العاؼب
بدرجة  زداد ربوف اؽبيدركفلورية كمواد بديلة امركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، فإف استخداـ مركبات الك من

ىذه  ف معظمإال أ ال تستنفد طبقة األكزكفة مركبات الكربوف اؽبيدركفلوريكرغم أف العامل.  يف كل أكباء كبَتة
عقد قلق األطراؼ كأفضى إىل  أثارقد اؼبتزايد ف استخدامها إلذلك ف، ك فعالة احًتار عاؼبيىي غازات  اؼبركبات

 مالءمة استخدامها ككيفية ذبنبو. بشأفقشات انم
لكربوف اؽبيدركفلورية كبدائل كيف كاقع األمر، فإف اؼبناقشات اؼبتعلقة بكيفية ذبنب استخداـ مركباف ا -9

 ثاراآلسعت األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ لفهم  0998ألكزكف ؽبا تاريخ طويل. ففي عاـ ل اؼبستنفدةللمواد 
مركبات الكربوف إلجراءات اؼبتخذة يف إطار برتوكوؿ كيوتو للتحكم يف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية )ك ل احملتملة

 من جانب 01/06إىل اعتماد اؼبقرر  ذلكالرامية لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ. كقد أدل ( علي جهودىا البَتفلورية
نوفمرب من ذلك العاـ، بشأف تنفيذ بركتوكوؿ وكوؿ مونًتياؿ، يف تشرين الثاين/االجتماع العاشر لألطراؼ يف بركت

ر األطراؼ يف االتفاقية ، الذم اعتمده مؤسبCP.4/13اؼبقرر  كعلى غرارمونًتياؿ على ضوء بركتوكوؿ كيوتو. 
العالقة بُت اعبهود ’’الشهر ) بعنواف  كقت سابق من ذلك االطارية بشأف تغَت اؼبناخ يف اجتماعو الرابع يف

اؼببذكلة غبماية طبقة األكزكف يف الغالؼ اعبوم كاعبهود اؼببذكلة غبماية اؼبناخ العاؼبي، خصوصان باإلشارة إىل 
أشياء  صبلة دعا، من بُت 01/06(، فإف اؼبقرر ‘‘فلوريةبَت مركبات الكربوف الك مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 

كفريق التكنولوجيا  تغَت اؼبناخب اؼبعٍتاغبكومي الدكيل الفريق  من جانبحلقة عمل مشًتكة عقد أخرل، إىل 
. فلوريةبَت كربوف المركبات المركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ك  خيارات لتقليص انبعاثات بشأفكالتقييم االقتصادم 

كفريق  تغَت اؼبناخب اؼبعٍتاغبكومي الدكيل الفريق اؼبسائل الحقان يف اجتماع اػبرباء الذم نظمو  ىذهمت تناكؿ كقد 
 يف بينت هبولندا. 0999التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم يف عاـ 
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يف الذم عقد اجتماعو الثامن،  يفالتفاقية االطارية بشأف تغَت اؼبناخ يف امؤسبر األطراؼ  كقد اعتمد -01
ركفلورية يف التخلص دكر استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدكاضعان يف اعتباره ، 2112كتوبر تشرين الثاين/أ
تغَت ب اؼبعٍتاغبكومي الدكيل الفريق  الذم دعا دبوجبو ،CP.8/12ألكزكف، اؼبقرر ل اؼبستنفدةاد و ؼبالتدرهبي من ا

 الصلة بالسياسات ككثيق كتقٍت كمتوازفلتقييم االقتصادم إلعداد تقرير خاص علمي اؼبناخ كفريق التكنولوجيا كا
إجراءاهتا ؼبعاعبة استنفاد تأكد من أف على أف ت’’. كقد شيجعت األطراؼ يف نفس اؼبقرر 2115يف أكائل عاـ 
باذباه إجراء عمل أف ت’’ ك ‘‘بطريقة تساىم كذلك يف ربقيق أىداؼ بركتوكوؿ مونًتياؿ كاالتفاقية األكزكف تينفَّذ

اليت ربمي طبقة األكزكف كيف نفس الوقت تساىم يف ربقيق  تالتكنولوجياؾباؿ يف  حبوث كتطوير بشكل مستمر
مع اؼبؤسسات  اؼبشاركة يف حواراتعلى ’’ أيضان  اغبكومات كشيجِّعت. ‘‘أىداؼ بركتوكوؿ مونًتياؿ كاالتفاقية

 استبداؿاؼبعلومات اؼبتعلقة خبيارات  تعزيزىذه اغبوارات هبدؼ  تمرار يفأك االس الصناعية كأصحاب اؼبصلحة
 .‘‘ألكزكف بطريقة تساىم يف ربقيق أىداؼ بركتوكوؿ مونًتياؿ كاالتفاقيةل اؼبستنفدةؼبواد ا

اؼ يف بركتوكوؿ ، اعتمد االجتماع الرابع عشر لألطر 2112يف تشرين الثاين/نوفمرب أم كبعد شهر،  -00
فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف  إىلكطلب  CP.8/12، الذم رحب فيو باؼبقرر 04/01مونًتياؿ اؼبقرر 

لذلك أعد فريق  تغَت اؼبناخ يف اعداد التقرير اؼبذكور أعاله. كاستجابةن ب اؼبعٍتاغبكومي الدكيل مع الفريق يعمل 
تقرير خاص ’’ناخ تقييمان مشًتكان بعنواف اؼب تغَتب اؼبعٍتاغبكومي الدكيل الفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم ك 

العاؼبي: مسائل متعلقة دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كمركبات الكربوف  ينظاـ اؼبناخالك  ضباية طبقة األكزكف عن
أعده فريق التكنولوجيا كالتقييم  2115لعاـ . كقد جاء بعد ىذا التقرير اػباص تقرير تكميلي ‘‘البَتفلورية

ثار استنفاد األكزكف للمسائل اليت تناكؽبا التقرير اػباص، كيف آ اشتمل على معلومات إضافية عنك االقتصادم 
ن التقرير اػباص كالتقرير أت عاليت نشك  التدابَت العملية اؼبتعلقة باستنفاد األكزكفبع الفريق قائمة صبَّ  2116عاـ 

الفوائد البيئية، دبا يف ذلك تلك اؼبتعلقة بتغَت التكاليف اؼبصاحبة لذلك ك  عنالتكميلي، باإلضافة إىل معلومات 
 اؼبناخ.

بتسريع التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية  القاضي 2117 عاـ أدل مقرركقد  -02
إىل عدد من اؼبقررات األخرل اليت تدعو إىل مزيد من  (09/6ألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ )اؼبقرر من جانب ا

على كبو ، 09/8اؼبقرَّر كقد طلب ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية.  ؾبديةبتوفر بدائل  فيما يتعلق الوضوح
كقبوؿ  بآفاؽ تعزيز لتحديد النطاؽ تتعلقإىل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف يضطلع بدراسة خاص، 

األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة  لدلد كتكييف اؽبواء التربي كلورية فلورية يف قطاعبدائل مركَّبات الكربوف اؽبيدرك 
 .لظركؼ اؼبناخية احملدَّدة كظركؼ التشغيل الفريدة يف بعض البلدافل إيالء االعتبار الواجبمع  ،5من اؼبادة  0

للبدائل  العديدة وانباعب عنالفريق أف يقدـ معلومات إضافية شاملة  إىلطيًلب الالحقة كيف سلسة من اؼبقررات 
 نظر القسم الثالث أدناه(.)ا ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية لسليمة بيئيان ا

ؼ يف ألطرال العادية االجتماعاتإىل معاعبة اؼبسائل اؼبتعلقة دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف  كإضافةن  -03
يسة: حلقة عمل يف ثالث حلقات عمل رئبشكل مكثف اؼبسائل تلك األطراؼ ناقشت  بركتوكوؿ مونًتياؿ،

ت يف ، عيقدالتكنولوجيا كالتقييم االقتصادم تغَت اؼبناخ/فريقب اؼبعٍتالدكيل  لفريق اغبكوميلالتقرير اػباص بشأف 
ذات القدرة حلقة عمل بشأف البدائل ك (؛ 2115) 07/09استجابةن للمقرر  2116 مونًتياؿ يف سبوز/يوليو

جبنيف استجابةن  2119 عيقدت يف سبوز/يوليوألكزكف، ل ؼبستنفدةالمواد العالية على إحداث االحًتار العاؼبي ل
 2104 يدركفلورية، عيقدت يف سبوز/يوليوكحلقة عمل بشأف إدارة مركبات الكربوف اؽب ،(2118) 21/8للمقرر 

قبل االجتماع اػبامس كالثالثُت  ستعقدحلقة عمل رابعة ىناؾ (. ك 2103) 25/5بباريس استجابةن للمقرر 
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(، 2104) 26/9اؼبقرر  طيًلب عقدىا دبقتضىعامل اؼبفتوح العضوية لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ، للفريق ال
بإدارة مركبات باؼبسائل التقنية ذات الصلة  اليت تتعلق بصورة أساسية ،زيد من اؼبعلوماتاؼبـ قدِّ أف تي  اؼبنتظرمن 

 .الكربوف اؽبيدركفلورية
ذات القدرة  لمركبات الكربون الهيدروفلورية بدائل عنتقييم االقتصادي رير فريق التكنولوجيا والاتق -ثالثاً 

 االحترار العالميالعالية على إحداث 
ما ذيكر أعاله، فقد طلب اجتماع األطراؼ على مدار سنوات إىل فريق التكنولوجيا كالتقييم ك -04

دركفلورية دبا يف ذلك اؼبسائل اؼبتعلقة دبركبات الكربوف اؽبي اؼبسائل ذات الصلة عنمعلومات  أف يقدـ االقتصادم
أعد  لوالياتوالعاؼبي. كاستجابةن  االحًتارببدائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث 

 التوفرمثل مهمة تعاًف مسائل  لألكزكف اؼبستنفدةللبيئة للمواد  مراعية بدائل عنالفريق عددان من التقارير الشاملة 
كمتطلبات  الكلفة كفعاليةالبيئية كاالقتصادية،  كاعبدكلالطاقة اؼبناسبة،  ككفاءةجارم، كاعبدكل التقنية، الت

ربت درجات اغبرارة احمليطة  السالمة. كمت كذلك تناكؿ البدائل ؼبربدات مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية
 بينما أدرجت، على التوايل( 2101ك 2118مي )قيدمتا لألطراؼ يف عا لتحديد النطاؽالعالية يف دراستُت 

الفريق دبركر  الصادرة عنمصارؼ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف العديد من التقارير  اؼبسائل اؼبتعلقة بإدارة
 الزمن.

أف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم سيقدـ قريبان معلومات اضافية  كإذ تالحظ األمانة مرة أخرل -05
لألطراؼ فرصان للمشاركة  ستتيح 2105نيساف/أبريل ، كأف حلقة العمل اليت ستيعقد يف 26/9ةن للمقرر استجاب

ذات قدرة منخفضة على إحداث بدائل  يف اؼبناقشات اؼبعمقة اؼبتعلقة باعبوانب التقنية ذات الصلة باعتماد
 التقييمية التقنية ؼبذكرة التقاريرؽبذه افق األكؿ تيدرج يف اؼبر  فإهناؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية،  االحًتار العاؼبي

الرجوع إىل  يف ترغب األطراؼ كقدؼبقررات اجتماع األطراؼ. الصادرة حىت اآلف استجابةن ة ذات الصلة يالرئيس
 عناؼبسائل موضوع النقاش، باإلضافة إىل تقرير الفريق بشأف تلك التقارير للحصوؿ على معلومات مفصلة 

 ؽبا لالجتماع اغبايل. عرض أكيلدًن ، كاليت سيتم تق26/9يف اؼبقرر اؼبطلوب ألكزكف ل اؼبستنفدةبدائل اؼبواد 
 فلوريةو المستويات العالمية لمركبات الكربون الهيدر  -رابعاً 

ية مفلورة يصنعها اإلنساف كال تستنفد طبقة األكزكف ئمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ىي مواد كيميا -06
ضرارىا بطبقة األكزكف، فقد استيخدمت كبدائل لكثَت من تباس حرارم فعَّالة. كبسبب عدـ إحلكنها غازات ا

ستنفدة لألكزكف دبا يف ذلك مركبات الكربوف الكلوركفلورية كالػهالونات كمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية 
ي
اؼبواد اؼب
سوؿ. إف ك ر يكاؼبذيبات كاأل اغبرائق، يف قطاعات تكييف اؽبواء، كالتربيد، كعوامل نفخ الرغوة، كإطباد فلورية

 ناتجيف الغالب ىو ىو  ة،الكربوف اؽبيدركفلوري اتمركب ، كىو أحد(HFC-23) 23-مركب الكربوف اؽبيدركفلورم
، كييستخدـ على كبوو (HCFC-22) 22-يتكوف عند إنتاج مركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم عرىضيثانوم 

 أيخرل. ؿبدكد يف تطبيقات
 للنواتجانبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية من عمليات التصنيع، كاإلطالقات غَت اؼبقصودة  شأكتن -07

 عدات كاؼبنتجات أثناء االستخداـ كاالختبارالثانوية، كالتطبيقات االنبعاثية اؼبتعمدة كالتبخر كالتسرب من اؼب
 لصيانة كفبارسات هناية الصالحية.كا

 خالؿزيادات كبَتة  حدكث يف مستويات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية إىل ىبيةالتار تيشَت االذباىات ك  -08
. كبدكف تدخل، معتادةكسيناريوىات  زيادات فباثلة يف اؼبستقبل حدكثالتقديرات  تتوقع بينماالعقود األخَتة، 
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القدر  تضاىي ( قد2151عاـ انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف اؼبستقبل )فلنقل حبلوؿ  فإف الزيادة يف
 (3)ألكزكف.ل اؼبستنفدةزبفيضات سابقة يف اؼبواد  ربققت من خالؿاؼبناخية اليت  الفوائدمن  األكرب

تقرير كانوف األكؿ/ديسمرب  صورة ؿبدثة لالذباىات يف مستويات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يفكترد  -09
تقرير ك ( ‘‘2104عاـ تقرير التقييم العلمي ل’’) (4)‘‘2104 التقييم العلمي الستنفاد األكزكف:’’بعنواف  2104

 فرقةتقرير  25/5اؼبقرر ’’فريق التكنولوجيا كالتقييم العلمي بعنواف  الصادر عن 2104كتوبر أتشرين األكؿ/
، تلك التقاريرلة يرئيسالعناصر الكتيعرض أدناه  .‘‘ألكزكفل اؼبستنفدةبدائل اؼبواد لومات إضافية عن عالعمل: م

مواضيع خاضعة يف  ضيمِّنتكمعلومات ذات صلة قدمتها أمانة االتفاقية االطارية بشأف تغَت اؼبناخ كنتائج 
 (5).شرت يف كقت الحقالستعراض النظراء ني 

 في الغالف الجوي هاوكمياتمركبات الكربون الهيدروفلورية  انبعاثات -ألف
ركبات الكربوف اؽبيدركفلورية السنوية ؼبنبعاثات اال عن غَت اؼبًتابطة، فإف البيانات الوطنيالصعيد على  -21

درجة يف اؼبرفق األكؿ من االتفاقية اإلطارية بشأف  كالبلداف اؼبتقدمةيف البلداف 
ي
اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ كاؼب

تفاقية يف قاعدة تغَت اؼبناخ )األطراؼ اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ(، متوفرة يف السجالت اليت ربتفظ هبا أمانة اال
يف  اؼبدرجةكيتم استعراض انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اليت أبلغت عنها األطراؼ  بياناهتا اؼبفتوحة.

. كتيعرض أرقاـ االنبعاثات موثوقيتهااالستعراض للتأكد من معنية ب أفرقة خرباء من جانباألكؿ بانتظاـ  اؼبرفق
، باستثناء بلدين أنو من اؼبرفق الثاين يف ىذه اؼبذكرة. كتيبُت البيانات 0اعبدكؿ  اليت أيبلغ عنها لسنوات ؿبددة يف

 2102حبلوؿ عاـ  فيها اليت خفضت انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿمن البلداف 
كفيما الزمن.  بلداف األهخرل دبركرعنها كل ال تزيادات كبَتة أهبلغىناؾ ف قارنة دبستويات السنة األساسية، فإباؼب

غَت اؼبدرجة يف  األطراؼتغَت اؼبناخ )بشأف غَت اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ لالتفاقية اإلطارية  الناميةلبلداف ا ىبص
الستعراض اػبرباء. ككفقان ألمانة االتفاقية  كغَت خاضعةاؼبرفق األكؿ(، فإف بيانات االنبعاثات اليت أيبلغ عنها قليلة 

يف تقارير  االطالع عليهامن ىذا النوع يبكن مبلغ عنها تغَت اؼبناخ، فإف أم معلومات بشأف طارية اإل
 0-باء -خامسان  يف اؼبرفق األكؿ )انظر أيضان القسم غَت اؼبدرجةاليت تيقدمها األطراؼ  الوطنيةاالتصاالت 

 أدناه(.
أف االنبعاثات يبكن تقييمها إما ييبُت  2104تقرير التقييم العلمي لعاـ  فإف قليميالصعيد اإلأما على  -20

من  قياساتموزعة على مستول العامل أك عن طريق استخداـ  قياساتعن طريق استخالص اؼبعلومات من 
اؽبيدركفلورية. فعلى سبيل قليمية لبعض مركبات الكربوف إنبعاثات الاألقاليم اؼبصدر. كيقدـ التقرير تقديرات 

ا كالواليات تيقدر بأهنا األعلى يف آسي (HFC-134a)أ 034- الكربوف اؽبيدركفلورم فإف انبعاثات مركب اؼبثاؿ
من االنبعاثات العاؼبية على  يف اؼبائة 07ك يف اؼبائة 28، يف اؼبائة 29تيشكل ك تليهما أكربا، اؼبتحدة األمريكية، 

                                                           
‘‘ اؼبتحدة للبيئة امج االممنتقرير الًتكيب لرب  - مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية: رابط مهم يف ضباية اؼبناخ كطبقة األكزكف’’  (3)
(2100.) 

(4)  http://ozone.unep.org/en/scientific_assessment_2014.php. 

انبعاثات العديد من يف اؼبنشورات كاؼبؤلفات يف السنة القادمة ربدد كميات  سيكوف ىناؾ اؼبزيد من األكراؽ اليت تظهر   (5)
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية من عدة أجزاء يف العاـ. مثل ىذه األكراؽ موجودة سلفان  يف شكل ما قبل الطبعة لكنها غَت 

 ميضمنة ىنا ألهنا ال توجد بعد يف اؼبؤلفات اؼبنشورة.

http://ozone.unep.org/en/scientific_assessment_2014.php
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فتحدث بصورة رئيسية يف شرؽ  (HFC-23) 23-أما االنبعاثات اغبالية ؼبركب الكربوف اؽبيدركفلورم (6).التوايل
أ 052-أىم مصدر يف العامل حاليان النبعاثات مركب الكربوف اؽبيدركفلورمالواليات اؼبتحدة  بينما تعتربآسيا 

(HFC-152a).  انبعاثات العديد من مركبات  عنالبيانات  تعمل على استكماؿ أحدثكتكشف دراسات
تقييم فريق التقييم العلمي  عنعدـ كجود اختالفات كبَتة عن لعامل الكربوف اؽبيدركفلوربة من أجزاء ـبتلفة من ا

 للوضع.
تتزايد كما  الغالؼ اعبوميف أىم مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كميات  ، فإفالصعيد العالميكعلى  -22

فإف  2104. ككفقان لتقرير تقييم منظمة األرصاد العاؼبية/برنامج االمم اؼبتحدة للبيئة 0ىو موضح يف الشكل 
 ،(HFC-134a)أ 034-ىو مركب الكربوف اؽبيدركفلورم، ك األكفر كميةن  فلورمك ركب الكربوف اؽبيدر الكسر اؼبويل ؼب

ليوف يف السنة )ما يعادؿ يأجزاء من الًت  5 قدرىا بزيادة، أم 2102ليوف يف عاـ يجزءان من الًت  68 زىاء بلغ
 ، كمركب(HFC-125) 025-لكربوف اؽبيدركفلورمكؼبركب ا. 2102-2100خالؿ العامُت  (يف اؼبائة 7,6

زيادة معدالت  (HFC-32) 032- ، كمركب الكربوف اؽبيدركفلورم(HFC-143a)أ 043-الكربوف اؽبيدركفلورم
. جدان  ، إال أف كمياهتا اغبالية قليلة(HFC1-34a)أ 034-مشاهبة أك حىت أعلى من مركب الكربوف اؽبيدركفلورم

الغالؼ  قياسات إىلالعاؼبية لكل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ذات الصلة استنادا كقد مت حساب االنبعاثات 
النبعاثات كما ىو ميبُت الشكل يف الغالؼ اعبوم. كتزداد تلك ا اؼبتعلقة بفًتة عمرىااعبوم، باستخداـ البيانات 

2. 
 0الشكل 

 (ليونيالتر  ء مناز جأ)غالف الجوي ة في اليكميات مركبات الكربون الهيدروفلورية الرئيس
 
 
 
 

 

 2الشكل 
 رام في السنة(ية )بالجيغاغاالنبعاثات العالمية لمركبات الكربون الهيدروفلورية الرئيس

 

 
 
 
 

                                                           
ية لغازات االحتباس اغبرارم: دراسات كتطبيق ربليلي لتحديد االنبعاثات االقليمية كالعاؼب انعاكسمنهج ’’ كآخركفؿ تو اس  (6)

 (.2119، الذرات، كالكيمياء، كالفيزياء. )‘‘اغبساسية للهالوكركبونات
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فلورية، كمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كمركبات ك كانت انبعاثات مركبات الكربوف الكلور ك  -23
من طن من حيث تأثَتىا على اؼبناخ )معرب عنها جبيغا 2102اـ يف عمتساكية تقريبان الكربوف اؽبيدركفلورية 

لكن يف الوقت الراىن تتزايد انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية  انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربوف(.
مركبات الكربوف انبعاثات ، كظلت الكلوركفلوريةمركبات الكربوف انبعاثات بوتَتة متسارعة، بينما تنخفض 

 ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتمركب زيادةعوض كت (7)يف الوقت اغبايل. دكف تغيَت إىل حد كبَتيدرككلورية فلورية اؽب
ال تزاؿ لورية اغبالية ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفنبعاث اال بيد أف. الكلوركفلوريةجزئيان االلبفاض يف مركبات الكربوف 

يات القرف العشرين )أقل يف أكائل تسعين الكلوركفلوريةالكربوف  اتمركب من ذركة انبعاثاتيف اؼبائة  01أقل من 
 ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتمكافئ ثاين اكسيد الكربوف يف السنة(. ككاف ؾبموع انبعاثات مركبمن اطن جيغ 8من 

يف  0.9± 6.8 دبقدار توسطكزاد يف اؼب 2102 اطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف يف عاـجيغ 1,69±1,02
 .2102 عاـ إىل 2118عاـ من خالؿ الفًتة يف السنة  ةاؼبائ
، كىو غاز احتباس حرارم (HFC-23) 23-قد كصلت االنبعاثات العاؼبية ؼبركب الكربوف اؽبيدركفلورمك  -24

 15~ قصول قدرىا نسبة (HCFC-22) 22-ثانوم إلنتاج مركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم كناتجفعَّاؿ 
كمن مث زادت مرة أخرل  2119يف عاـ  طناجيغ 9~كالبفضت إىل ، 2116 يف عاـ طن يف السنةاجيغ

األطراؼ غَت  يفاعبهود اؼببذكلة  أف . كعلى الرغم من2102السنة يف عاـ يف  طناجيغيف  13~ إىل ككصلت
يف  (HFC-23) 23-قد خففت جزءان متزايدان من انبعاثات مركب الكربوف اؽبيدركفلورم 5العاملة دبوجب اؼبادة 

 اػبفضيتماشى نوعيان مع  2101ك 2115عامي ؤقت يف االنبعاثات بُت اؼبلبفاض اال إال أف، 2114اـ ع
 عاـ بعد 5من األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  (HFC-23) 23-اؼبتزايد النبعاثات مركب الكربوف اؽبيدركفلورم

قد (. ك دناهأ 3، باء، خامسان  ان القسمربكتوكوؿ كيوتو ) انظر أيضل التابعةآلية التنمية النظيفة  يف إطار 2116
، 2012ليوف يف عاـ يالًت  جزء من 25 (HFC-23) 23-العاؼبي ؼبركب الكربوف اؽبيدركفلورم  اؼبويل الكسركصل 
مل تستمر  2101ك 2115 عامي . كبُت2102ك 2101 عامي ليوف يف السنة بُتيًت جزء من ال 0قدرىا  بزيادة

يف الزيادة رغم الزيادة اؼبستمرة يف االنتاج الكلي العاؼبي ؼبركب  23-لورمانبعاثات مركب الكربوف اؽبيدركف
 .(HCFC-22) 22- الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم

لعاـ  بعد نشر تقرير التقييم العلمينيًشرت  (8)(،2104مونتزكا كآخركف ) أجراىاكقد كشفت دراسة  -25
اعبوم لكل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، عدا مركب الغالؼ  قياسات. كاستنادان على عن تأثَت فباثل، 2104

 2101 عامي ، تيبُت الدراسة أف انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية زادت بُت23- الكربوف اؽبيدركفلورم
مع توقعات تقريبان ، كىي ما تتماشى 2104باؼبعدالت اليت ذيكرت يف تقرير التقييم العلمي لعاـ  2102ك

ىي ك ( جديرة باؼبالحظة 2104ف )كىناؾ نتيجة أخرل خلص إليها مونتزكا كآخرك  (9)(.2119) فيلدرز كآخرين
                                                           

 ةالكربوف الكلوركفلوري اتي ؼبائة عاـ جملموع انبعاثات مركبحداث االحًتار العاؼبإالقدرة على ب اؼبقيسةاالنبعاثات  إصبايل بلغ  (7)
ثاين أكسيد الكربوف يف عاـ  مكايفءمن اطن غجي 2,2ة الكربوف اؽبيدركفلوري اتكمركب ةفلوري ةكلوريالكربوف اؽبيدرك  اتكمركب

 1,25 ± 1,73ي حداث االحًتار العاؼبإالقدرة على ب ة اؼبقيسةالكربوف الكلوركفلوري اتانبعاثات مركب إصبايل . كبلغ2102
يف اؼبائة يف السنة خالؿ  0,2±  00,1ض يف اؼبتوسط دبقدار ، كالبف2102ثاين أكسيد الكربوف يف عاـ  مكايفءمن  جيغاطن

 مكايفءمن  جيغاطن 1,02 ± 1,76ة فلوريية كلور يدرك الكربوف اؽب اتانبعاثات مركب إصبايل. كبلغ 2102إىل  2118الفًتة من 
 .2102إىل  2118، كمل يطرأ عليو تغيَت جوىرم خالؿ الفًتة من 2102ثاين أكسيد الكربوف يف عاـ 

االذباىات اغبديثة يف االنبعاثات العاؼبية ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كمركبات الكربوف ’’مونتزكا كآخركف،  واس. أي  (8)
 .(J.Phys. Chem.2014)،  ‘‘بركتوكوؿ مونًتياؿ على 2117تعديالت عاـ  دراسةاؽبيدركفلورية: 

عوامل اؼبسانبة يف تغَت اؼبناخ يف يف ال ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتت اؼبتوقعة ؼبركباؼبسانبة الكبَتة  لالنبعاثا’’فيلدز كآخركف،   (9)
 .(Proc. Natl. Acad. Sci. United States (2009), 106, 10949‘‘ )اؼبستقبل
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كىي  ،(الناميةاؼبرفق األكؿ )البلداف  غَت اؼبدرجة يفمن األطراؼ  ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتأف انبعاثات مركب
األطراؼ ، ردبا تساكم االنبعاثات من تغَت اؼبناخبشأف االتفاقية االطارية  ال يتم اإلبالغ عنها يف إطارانبعاثات 

فإف  2104االتفاقية. ككفقان لتقرير فريق التقييم العلمي لعاـ  عنها يف إطار تلك كاؼببلغاؼبرفق األكؿ اؼبدرجة يف 
بسرعة يف األطراؼ  ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتمركب استخداـتوقع أف يزداد من اؼبنظران ألف ىذا ليس مثَتان للدىشة 

 يف اؼبرفق األكؿ. درجةاؼبغَت 
ثار لتقييم اآل اؼبناخ اؼبستخدمة مكونات عنمعلومات ؿبدثة  2104يقدـ تقرير التقييم العلمي لعاـ ك  -26

تلك الغازات ؿبددة الًقيم احملدثة لقدرة  أنبية اؼبناخية لغازات االحتباس اغبرارم. كمن تلك اؼبعلومات اليت ؽبا
 (11)ية.العاؼباحداث تغَت يف درجات اغبرارة على  هتاقدر للقيم األخَتة كا (10)على احداث االحًتار العاؼبي

 يةاغبرارة العاؼب تغَت يف درجاتالقدرة على إحداث االحًتار العاؼبي كالقدرة على احداث  أدناه ييبُت 0اعبدكؿ 
 .ذات الصلة ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية

 0اعبدكؿ 
 يةالحرارة العالم تغير في درجاتلقدرة على احداث القدرة على إحداث االحترار العالمي وا

 المادة

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 

القدرة على إحداث  المناخ
 011االحترار العالمي خالل 

 عام

القيم المحدثة للقدرة على إحداث 
 عام 011االحترار العالمي خالل 

 (في المائة 91مدى عدم اليقين )

لقيم المحدثة للقدرة ا
على إحداث تغيير في 
درجات الحرارة العالمية 

 عام 011خالل 

 02411 02511 (8881-06311) 02811 (HFC-23اؼبركب )

 677 714 (453-0171) 98 (HFC-32اؼبركب )

 3071 3451 (2231-5041) 0081 (HFC-125اؼبركب )

 0311 0361 (857-2151) 204 (HFC-134aاؼبركب )

 4811 5181 (3461-7301) 2831 (HFC-143aكب )اؼبر 

 038 048 (96-200) 20 (HFC-152aاؼبركب )

، فمن اؼبتوقع أف يزداد استخداـ كانبعاثات كل مركبات الكربوف باالتجاىات المستقبليةفيما يتعلق ك  -27
تقرير توقعات ف تغيَت، فإف اغبايل ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دك  اؼبزيج. كإذا ظل بشكل سريع اؽبيدركفلورية

لورية مركبات الكربوف اؽبيدركف انبعاثات فإف، 2151 عاـ حبلوؿتشَت إىل أنو،  2104التقييم العلمي لعاـ 
النبعاثات القصول ؼبركبات الكربوف ل ستكوف مساكية تقريبان القدرة على احداث االحًتار العاؼبي اؼبقيسة ب

                                                           
،  فبزكجة جيدان  احتباس حرارمغازات ر، يقـو على اػبصائص اإلشعاعية لمؤش يالحًتار العاؼبي ىحداث اإالقدرة على   (01)
 ضمنفبزكج جيدان يف الغالؼ اعبوم اغبايل  احتباس حرارم معُت غازو من  الذم ربدثو كحدة الكتلةشعاعي اإل االختالؿقيس ت

االحًتار العاؼبي األثر احداث  القدرة علىسبثل ك ثاين أكسيد الكربوف.  مقارنةن باالختالؿ الذم وبدثوافق زمٍت يتم اختياره، 
 ربتشعة ىذه الغازات يف الغالؼ اعبوم كفعاليتها النسبية يف امتصاص  األخالؽبا  تظل يتالؼبختلفة االزمنية اؼبشًتؾ لألطواؿ 

مائة  قدره خالؿ إطار زمٍت نبضيةنبعاثات اعلى احداث احًتار عاؼبي من  قدرات علىيقـو بركتوكوؿ كيوتو ك . الصادرةاغبمراء 
 عاـ.

 متوسطؼ على أنو النسبة بُت جديد، ييعرَّ ات نسيب مقياس انبعاث لعاؼبية ىيتغيَت يف درجة اغبرارة احداث إالقدرة على   (00)
( مستدامةأك  ات )نبضيةانبعاثحدكث زمٍت ؿبدد يف اؼبستقبل وبدث بعد  ية العاؼبية اؼبتساكم يف أفقرارة السطحدرجة اغبتغَت 

 ثاين أكسيد الكربوف(. غاز مرجعي )مثالن ب مقارنةن ركب ؼب



UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/2 

10 

التقييم أيضان إىل االنبعاثات اؼبتوقعة من األطراؼ العاملة  كأشارقرف العشرين. شبانينيات الأكاخر الكلوركفلورية يف 
 .هاراؼ غَت العاملة دبوجبكاألط 5دبوجب اؼبادة 

 يف اؼبائة 0أقل من حاليان اؽبيدركفلورية تيسبب  مركبات الكربوفالتقديرات تشَت إىل أف ريغم أف ك  -28
، إذا مل يتغَت 2كاط/ـ 2,3 زىاء شعاعي الكلي ؼبناخ األرض، أكالتوازف اإليف ختالؿ اال( من 2كاط/ـ 1,12)

 شعاعي مناإلتوازف يف الف الطلب اؼبتزايد قد ينتج عنو اختالؿ ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، إال أاغبايل  اؼبزيج
القائمة كتشَت السيناريوىات  (12).2151 عاـ حبلوؿ 2كاط/مًت 1,4إىل  مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يصل

على توقعات أسواؽ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية إىل أف االختالؿ يف التوازف اإلشعاعي يًتاكح من 
اغبديثة )على سبيل الغالؼ اعبوم  قياساتكتتسق . 2151 عاـ حبلوؿ 2كاط/مًت 1,4إىل  2كاط/ـ1,06
 كتَتةن.األسرع  ة اؼبتوقعةلورياؽبيدركفالكربوف  اتانبعاثات مركبات ( مع زياد2104دراسة مونتزكا كآخرين اؼبثاؿ 

ية ذات القدرة العالية على احداث االحًتار ر اغبايل ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلو  كمن شأف استبداؿ اؼبزيج -29
يف اختالؿ التوازف االشعاعي  إىل البفاض ،العاؼبي دبركبات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي

السيناريوىات ب مقارنةن  2131 عاـحبلوؿ  2كاط/مًت 1,17 يصل إىل لقادمة، ردبا دبعدؿللمناخ يف العقود ا
البديلة ذات القدرة اؼبنخفضة على  ركباتاؼب، فإف اختالؿ التوازف الناتج من 2151 عاـ األساسية. كحبلوؿ

ات الكربوف بدالن عن مركبتلك اؼبركبات ، إذا استيخدمت العاؼبي سيكوف ضئيالن جدان االحًتار  إحداث
كبالنسبة لالستخدامات  اؼبستخدمة حاليان. اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار اغبرارم

 .مَت سفو ضئيل على األكزكف االسًتات سيكوف ؽبا على األرجح تأثَتفإف مثل ىذه البدائل  اؼبتوقعة،
يدخل يف بل  اليت سبثل مشكلة يف اؼبستقبل ة ىي كحدىاالكربوف اؽبيدركفلوري اتانبعاثات مركب تليسك  -31

 ،يةكتكييف اؽبواء، كـبزكنات اؼبواد الكيميائ اؼبوجودة يف معدات التربيد أيضان مركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةذلك 
. كإذا تيركت ‘‘ؼ مركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةمصار ’’ كالرغوات، كاؼبنتجات األخرل، كاليت تيعرؼ كلها باسم

 على اؼبناخ. للقضاء على تأثَتىايف اؼبستقبل  تدمَتىا، فردبا تكوف ىناؾ حاجة إىل صارؼ تعملىذه اؼب
باؼبركبات ذات القدرة اؼبنخفضة على  اؼبستخدمة حاليان مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية  أريد استبداؿإذا ك  -30

تشكل خطران كبَتان  لن ف اؽبيدركفلوريةإحداث االحًتار العاؼبي كبتكنولوجيات من نوع مغاير، فإف مركبات الكربو 
اغبايل ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية بعدة كسائل، مثل  اؼبزيج. كيبكن ذبنب استخداـ ينظاـ اؼبناخالعلى 

كتكنولوجيات من نوع  ؽبا قدرة صفريةاستخداـ بدائل ؽبا قدرة منخفضة على احداث االحًتار العاؼبي أك 
إحداث  ىاليت ؽبا قدرة منخفضة عل اؼبرشحةاؼبواد  إحدل (HFOs) اؽبيدركفلورية اتفينيمغاير. كتعترب األكل

أحد ىذه بالفعل، الذم أصبح متوفران  ،(HFO-1234yf)االحًتار العاؼبي. كييعترب مركب األكلفُت اؽبيدركفلورم 
عديد من مركبات ىذا اؼبركب يف البيئة إىل حامض اػبليك الثالثي الفلور، كما تفعل ال كيتحللاألكلفينات. 

حامض اػبليك الثالثي الفلور  اؼبستخدمة حاليان مثل البَتفلورككيتونات، كيزيد من تركيزاألخرل الكربوف الفلورية 
على الرغم لكن ك  مقاكمة للتحلل،مادة كيمياكية سامة ىو حامض اػبليك الثالثي الفلور  إف .اؼبائيغالؼ اليف 

الكربوف  كميات مركببدالن من كل   (HFO-1234yf) ذا استيخدـ اؼبركبإ فإف التقديرات تشَت إىل أنومن ذلك 
تصبح  لنفإف تركيزات حامض اػبليك الثالثي الفلور  ستخدمة حاليان اؼب (HFC-134a)أ 034-اؽبيدركفلورم

                                                           
سيناريوىات  عنتغَت اؼبناخ )التقرير اػباص اؼبعٍت بخدمة يف تقييمات الفريق اغبكومي ىات اؼبستلكل السيناريو   (02)

 2كاط/مًت 1,0يزداد دبعدؿ  الناتج عن مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اإلشعاعي اإلختالؿاالنبعاثات( كمسار تركيز اؼبمثل، فإف 
 لسوؽ اغبديثة.ااذباىات  ال تأخذ يف االعتبار إال أف تلك السيناريوىات ؛2151أك أقل من ذلك حبلوؿ 
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م أف تقرير التقيي بيد. ((03)فريق تقييم األثار البيئية الصادر عن 2104لعاـ مشكلة )انظر كذلك تقيَت التقييم 
حامض اػبليك الثالثي تج عن استخداـ ناؼبشاكل احملتملة األطوؿ أجالن اليت ستالحظ أف  2104العلمي لعاـ 

يف اؼبتوقعة لزيادة الكبَتة ا يف االعتبارخصوصان عند األخذ  ،تقييمتستلـز إجراء  اؼبماثلةركبات اؼبالفلور ك 
 (14)استخداماهتا.

 ة واستهالكهامركبات الكربون الهيدروفلوري إنتاج -باء
إنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف  عن غَت اؼبًتابطةالبيانات السنوية  ، فإفالوطنيالصعيد على  -32

يف يف اؼبرفق األكؿ  اؼبدرجةاألطراؼ  -انتقاؿ البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة ك اؽبيدركفلورية يف البلداف اؼبتقدمة 
ميسجلة يف قاعدة بيانات تلك االتفاقية. كىذه البيانات ميضمنة يف  -اخاالتفاقية االطارية بشأف تغَت اؼبن إطار

غازات االحتباس اغبرارم عن طريق إزالة عمليات حبسب اؼبصادر ك النبعاثات البشرية اؼبنشأ الوطنية لرد اعبقوائم 
ككما ذيكر سابقان،  ة سنويان.تفاقياألكؿ أف تيقدمها إىل أمانة اال يف اؼبرفقيتعُت على األطراؼ اؼبدرجة كاليت  البواليع

للتأكد من  معنية باالستعراض فإف البيانات اؼببلغ عنها يتم استعراضها بواسطة أفرقة خرباء متخصصُت
عن طريق تقارير  اليت تتوفر كمية قليلة من البيانات  فإف ىناؾ النامية األطراؼالبلداف  أما فيما ىبص .موثوقيتها

قدمة إىل الوطنية االتصاالت
ي
 .عرضي، إال أف ىذه اؼبعلومات ال يتم التحقق من دقتها  األمانة على كبوو اؼب

لتحديد  ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتمركب فرادل مكوناتع بيانات ليمذبقد مت فكألغراض ىذه الوثيقة،  -33
بلغت عنها أ اليت الكليُت إلنتاج كاالستهالؾاأف أرقاـ ، كما ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتاؼبستويات الكلية ؼبركب

اؼبرفق ب 3ك 2مبينة يف اعبدكلُت  2102-0991يف اؼبرفق األكؿ لسنوات ؿبددة يف الفًتة من  اؼبدرجةاألطراؼ 
بلغ عنها فإف بيانات الكربوف اؽبيدركفلوري اتانبعاثات مركبفيما ىبص اؿ ىو اغبؼبذكرة. ككما ذه االثاين ؽب

ي
ة اؼب

السنوات  كبَتة يف السنوات األخَتة مقارنة دبستويات  اتزياد ف تظهراػباصة دبعظم البلدا اإلنتاج كاالستهالؾ
 األساسية.

االتفاقية االطارية بشأف تغَت اؼبناخ، يبدك  يف إطاركاستنادان على بيانات اإلنتاج كاالستهالؾ اؼببلغ عنها  -34
العديد من األطراؼ  هباتوجد األقاليم اليت  يف لالستهالؾ كاإلنتاج المستويات االقليميةمن اؼبمكن تقدير 

 ل ىذا التحليل.ثدباألمانة  كمل تضطلع يف اؼبرفق األكؿ. اؼبدرجة
الطلب )االستهالؾ( على  بتقدير ، قاـ فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادمالصعيد العالميكعلى  -35

تصاعدم للفًتة من ج هن باستخداـ( 23-مركب الكربوف اؽبيدركفلورم باستثناءمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية )
                                                           

 .http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/EEAP/eeap_report_2014.pdf  انظر أيضان   (03)

. )انظر (HFO-1234yf) اؼبركب من حامض اػبليك الثالثي الفلور فتكوُّ نشر كازؿ كآخركف نتائجهم بشأف  مؤخران   (04)
-HFO) مركبستخداـ ايف الواليات اؼبتحدة األمريكية من  غبامض اػبليك الثالثي الفلورمياه األمطار كتركيزات  الًتسب’’

1234yf)‘‘ ،(J. Geophys. Res. Atoms. 2014) .اعبزء القارم من يف  اؼبًتسبة تبُت أف كمية حامض اػبليك الثالثي الفلور كىي
آثار األكزكف ’’كآخركف )انظر  (D. Luecken)نفس تلك الكمية اليت قدرىا يف السابق دم. ليوكُت تقريبان الواليات اؼبتحدة ىي 

‘‘ بديل ؿبتمل لغاز احتباس حرارم -(HFO-1234yf)اؼبركب  الناذبة عن ربللكحامض اػبليك الثالثي الفلور يف أمريكا الشمالية 
(Environ Sci. Technol., 44 (1), 343-348, doi: 10. 1021/ es902481f (2010)) أكرب، رغم أف كازؿ كآخركف استخدموا كمية 

 العمرقصَتة  فباثلةية أخرل ( كمواد كيميائHFO-1234yf) اؼبركب انبعاثاتتيبُت ىذه الدراسة أف جزءان أكرب من ك االنبعاثات. من 
االنبعاثات اؼبستقبلية ’’ كآخركف كىيٍتقاـ هبا ليوكُت كآخركف  سابقةتقديرات و مقارنةن بليم الذم تنبعث منقاإل تنتقل مننسبيان( 
-Env.Sci.Tech., 46(3), 1650)، ‘‘يف أكربا اؼبتنقلةاؽبواء  أجهزة تكييفمن الغالؼ اعبوم يف  (HFO-1234yf) اؼبركبكمصَت 

بعاثات يف الواليات اؼبتحدة كأكربا بصورة كبَتة أكثر من اؼبستويات اغبالية. كعلى اؼبتوقع أف تزداد االنغَت من ك . (2012) 1658
ذات النمو السريع ردبا  اؼبناطقزيد من الدراسات يف إجراء اؼبالرغم من ذلك يرل تقرير التقييم كالدراسة اليت أيجريت مؤخران أف 

 .يكوف ضركريان 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/EEAP/eeap_report_2014.pdf
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ألطراؼ غَت اك  5اؼبادة  كقسم الفريق االستهالؾ إىل استهالؾ كلي لألطراؼ العاملة دبوجب، 0995-2104
مركبات الكربوف على ، أف الطلب 3كتكشف االذباىات الناذبة، اؼببينة يف الشكل  (15)العاملة دبوجبها.

 2115عاـ بدأ يف البلداف النامية يف  بينما لداف اؼبتقدمةاؽبيدركفلورية بدأ يف تسعينيات القرف العشرين يف الب
الكربوف  اتمركبعلى كقيدر الطلب العاؼبي  .2104إىل عاـ  2115بزيادة حادة خالؿ الفًتة من عاـ  ،تقريبان 

-01طن. كزاد الطلب على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية بنسبة ألف  711 بزىاء 2104لعاـ  ةاؽبيدركفلوري
، كمن مث قيدر 2100-2110الفًتة من  خالؿ 5اؼبادة  غَت العاملة دبوجبيف السنة لألطراؼ ائة يف اؼب 02

العاملة ألطراؼ . أما يف ا2104إىل  2102خالؿ الفًتة من يف السنة  يف اؼبائة 3-0البفاض النمو بنسبة 
 يف السنة يف اؼبائة 32 بنسبة تصل إىلفقد زاد الطلب على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية  5اؼبادة  دبوجب
 .بعد ذلك يف السنة يف اؼبائة 21أقل من  إىلالبفض  مث، 2100 -2116الفًتة من  خالؿتقريبان 

 3الشكل 
 مركبات الكربون الهيدروفلورية )بالطن(الطلب العالمي على 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

االقتصادم اذباىات ، فقد قدر فريق التكنولوجيا كالتقييم باالتجاىات المستقبليةكفيما يتعلق  -36
يف  2131 عاـ االستهالؾ )االنبعاثات احملتملة( من الناحية اؼبناخية )مكافئ ثاين اكسيد الكربوف( حىت

كاثنُت من  ‘‘سيناريو العمل اؼبعتاد’’على أساس  العاملة دبوجبهااألطراؼ غَت ك  5اؼبادة  العاملة دبوجباألطراؼ 
أحد سيناريوىات  كيستند على التوايل. ،ف اؽبواء كقطاع الرغوةسيناريوىات التخفيف لقطاع التربيد كتكيي

خيارات التكنولوجيا اغبالية  إىل، بطريقة أسهل نسبيان ربقيقو  ييعتقد أف باإلمكاف، الذم (0-)التخفيف التخفيف
حدكد ما  كييعتقد أنو يكوف يف فهو أكثر تطوران  (2-الثاين )التخفيفكاالذباىات احملتملة. أما سيناريو التخفيف 

كالتربيد لقطاعي الرغوة  العمل اؼبعتاد مسيناريو . كتبُت مقارنة بُت 2131يبكن ربقيقو يف الفًتة اليت سبتد حىت 
الًتكيز على قطاع ب وفإن اىات العاؼبية ليست كبَتة. كعليويف ربديد االذب كتكييف اؽبواء أف مسانبة قطاع الرغوة

العاملة دبوجب ألطراؼ كسيناريو التخفيف يف ا سيناريو العمل اؼبعتاد 4الشكل ييبُت كتكييف اؽبواء، التربيد 
 .2131-2115للفًتة العاملة دبوجبها كلألطراؼ غَت  5اؼبادة 

                                                           
(05)  conf.montreal-protocol.org/meeting/workshops/presentations-opening/Presentations/0-Kuijpers_opening 

%20session.ppt.. 
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 4الشكل 
التبريد قطاع في الهيدروفلورية الكربون  اتالتخفيف الستخدام مركب وسيناريو سيناريو العمل المعتاد

الفترة  بموجبها خاللألطراف غير الواردة وا 5بموجب المادة العاملة ألطراف الهواء في اوتكييف 
 مكافئ ثاني أكسيد الكربون(من  ، بالكيلوطنيالمناخ األثر) 5115-5101

 

غَت العاملة ألطراؼ كا 5العاملة دبوجب اؼبادة لألطراؼ  سيناريوىات العمل اؼبعتادكحبسب الفريق، فإف  -37
ؿ للبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث ت أك تدابَت بشأف التحو أم سياسا ال تضع يف االعتبار دبوجبها

لذلك يبكن تعريفها كزيادة غَت مقيدة يب. ك ك كر األعضاء يف االرباد األ دكؿالاالحًتار العاؼبي يف بلداف أخرل غَت 
 ملة دبوجبهاكاألطراؼ غَت العا 5اؼبادة دبوجب  العاملةألطراؼ ختلف امبو اقتصادية ؼب باراميًتاتباستخداـ 

 2101من خالؿ الفًتة  االرباد األكريب. كتبٍت ىذه السيناريوىات على االذباىاتاألعضاء يف دكؿ ال خبالؼ
 الفرعية للتربيد كتكييف اؽبواء.قطاعات ال ـبتلفيف  اتربدػي يف حجم مصارؼ اؼب 2105إىل 
قدرة اؼبنخفضة على إحداث تشمل سيناريوىات التخفيف افًتاضات تتعلق بإدخاؿ البدائل ذات الك  -38

كاألطراؼ  5اؼبادة دبوجب  العاملةألطراؼ لاالحًتار العاؼبي يف قطاع التربيد كتكييف اؽبواء على كبوو منفصل 
 غبظرتواريخ عديدة  إىل 5العاملة دبوجب اؼبادة األطراؼ يف  كرغم أف السيناريوىات تستند. غَت العاملة دبوجبها

عمليات ألكزكف يف لعلى إحداث االحًتار العاؼبي للمواد اؼبستنفدة  عاليةرة استخداـ بدائل معينة ذات قد
 كإىل متباينةتواريخ  إىل 5اؼبادة  العاملة دبوجبألطراؼ ا يف تستندالسيناريوىات إال أف ىذه ، ةالتصنيع اعبديد

 .تدابَت ربفيزية تنظيمية يف ذات الوقت
عرب عنها بالطن كمكافئ ثاين مؼبربدات )طلب الكلي على ااؼبئوية يف ال الزيادات 2يف اعبدكؿ كترد  -39

 العاملةألطراؼ لالتخفيف  كسيناريو لسيناريو العمل اؼبعتاد 2131-2105الفًتة  خالؿأكسيد الكربوف( 
 .كاألطراؼ غَت العاملة دبوجبها 5اؼبادة دبوجب 
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 2اعبدكؿ 
السيناريوىات  في إطار 5101-5105الفترة  على المبردات خاللفي الطلب الكلي  الزيادة المئوية

 فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وضعهاالتي 
 5األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  5األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة  

 طن السيناريو
 طن متري

مكافئ ثاني أكسيد 
 الكربون

 طن
 طن متري

 مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 يف اؼبائة 411 يف اؼبائة 411 يف اؼبائة 38 اؼبائة يف 51 سيناريو العمل اؼبعتاد

 يف اؼبائة 365 يف اؼبائة 411 يف اؼبائة 04 يف اؼبائة 51 0-التخفيف

 يف اؼبائة 51- يف اؼبائة 51 2-التخفيف
411: (2105-2125) 

45: (2125-2131**) 

211: (2105-2125) 

-05: (2125-2131**) 

 .دؼبرب على االطلب الكلي  البفاض يف تدؿ على (-)عالمة ال  *
 .2125عاـ البفاض مقارنة دبستول   **

يف اؼبستقبل يزداد بنفس  على اؼبربدات الطلب الكلي باألطناف و على الرغم من أفأن 2اعبدكؿ  كيظهر -41
يف  51 قدرىا )زيادة من ؾبموعيت األطراؼلكل ؾبموعة صبيعها  السيناريوىات الثالثة اؼبئوية يف إطارالنسبة 

عندما (، إال أنو العاملة دبوجب تلك اؼبادةلألطراؼ  يف اؼبائة 411ك 5اؼبادة غَت العاملة دبوجب لألطراؼ  اؼبائة
أك حىت البفاضات يف  أقلزيادات  فإف من اؼبتوقع حدكثييعرب عن الطلب دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف فيكوف 

لك إىل االلبفاض يف مسانبة اؼبربدات ذات القدرة الطلب الكلي على اؼبربدات يف السنوات القادمة. كييعزل ذ
حداث على إ أقل البفاضان تدرهبيان ببدائل ذات قدرة  حيث هبرم استبداؽباعلى إحداث االحًتار العاؼبي  العالية

إىل  كحىت االلبفاضات يف االذباىات اؼبستقبلية األقلالزيادات  تيعزليف البلداف النامية ك االحًتار العاؼبي. 
(R-404A)اؼبركب  فاض يف مسانبةااللب

(16)
( لصاٌف 3911 زىاء تبلغعلى إحداث االحًتار العاؼبي )بقدرة  

R-407A/C/F اؼبركب
. أما يف بالكامل( للمربد 0911زىاء  تبلغبقدرة على إحداث االحًتار العاؼبي ) (17)

تيعزل إىل  يةاؼبستقبلاالذباىات يف أك االلبفاضات الكبَتة  األقل بكثَت فبا سبقالبلداف اؼبتقدمة، فإف الزيادات 
(R-410A)ك (R-404A)االلبفاض يف مسانبات اؼبركبات 

من التخلص التدرهبي  إضافةن إىل (HFC-134a)ك (18)
 .اؼبتنقلةؼبربدات ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي يف تطبيقات تكييف اؽبواء ا

، فقد قدرىا فريق التكنولوجيا كالتقييم 2131ًتاكمية حبلوؿ رات اؼبناخية الو فالو ب أما فيما يتعلق -40
بليوف  02 كيف حدكد 0-التخفيف يف إطاربليوف طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف  3,8 بزىاءاالقتصادم 

 .2-التخفيف يف إطارطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف 

                                                           
 .HFC-143a، ك,HFC-134a . ،HFC-125يتكوف من الػ اتمربد مزيج( ىو R-404Aاؼبركب )  (06)

 بنسب زبتلف اختالفان  HFC-32ك HFC-125ك HFC-134aمربدات تتكوف من  مزائجىي  Fك Cك R-407Aاؼبركب   (07)
 .ئيالن ض

 .HFC-32ك HFC-125يتكوف من  اتمربد مزيجىو  R-410 Aاؼبركب   (18)
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 للتحكم في مركبات الكربون الهيدروفلوريةالرامية  والمبادرات التدابير السياساتيةو  األطر التنظيمية - خامساً 
طبقت العديد من األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ سياسات كتدابَت إلدارة مركبات الكربوف  -42

ىذه السياسات كالتدابَت دبجموعة كبَتة من اػبيارات تتضمن تدابَت تنظيمية للتحكم يف كترتبط اؽبيدركفلورية. 
)فرض الضرائب، كاإلعانات،  اقتصادية كحوافزثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كانبعا استهالؾك  إنتاج

 كاعتمادالطاقة، كاالتفاقيات الطوعية،  كفاءة الرامية لتعزيزيف االنبعاثات( كمبادرات أخرل مثل التدابَت  كاالذبار
ىذه  كتنفذ مثل 5اؼبادة  جبالعاملة دبو البديلة كأنشطة رفع الوعي. كتطور العديد من األطراؼ  تتكنولوجيا

 ت. كقد أبلغةفلوريكلورية الكربوف اؽبيدرك  اتخطط ادارة التخلص التدرهبي من مركب جنبان إىل جنب مع التدابَت
 زبذت على مستول الشركات.ك عن عدد من اؼببادرات اليت اي القليل من األطراؼ كذل

القائمة  اؼبتاحة كاؼببادرات السياساتيةلتدابَت ل موجزان كقدمت األمانة يف االجتماع السادس كالعشرين  -43
كتصف  (19).25/5من اؼبقرر  3عدد من األطراؼ استجابة للفقرة جانب من اؼبقدمة الطوعية  اإلفاداتعلى 
 تقععلى الصعيد العاؼبي الوطٍت كاالقليمي. ك على اؼبستويُت  التدابَت اؼبتخذةيف اؼبقاـ األكؿ  اإلفاداتتلك 

كييلخص الفرع طارية بشأف تغَت اؼبناخ. اتفاقية االمم اؼبتحدة اإل اتاختصاص ضمناؽبيدركفلورية مركبات الكربوف 
الفرع باء  كيرد يفكاإلقليمية اليت أبلغ عنها عدد من األطراؼ.  الوطنيةكاؼببادرات  التدابَت السياساتية ألف أدناه

 بشأف تغَت اؼبناخ. ةاإلطاري يةفاقتاال اليت حيددت يف إطار ةالعاؼبي لتدابَت الرقابةموجز نقاش 
 عنها األطراف تواإلقليمية التي أبلغ والمبادرات الوطنية التدابير السياساتية -ألف

ألكزكف لمن اؼبواد اؼبستنفدة  انتقاؿز يتعز ل التدابَت الرامية عنعلومات دباألمانة  ان أبلغ ثالثة كعشركف طرف -44
عدد من  عناالرباد األكريب، الذم أبلغ  كمن بُت تلك األطراؼ، ةير البيئاثإىل أدىن حد فبكن من اآليقلل 

دكؿ  ةمعلومات أكثر دقة نيابةن عن طبسعن عشرين، ك الاألعضاء الثمانية ك  ودكل يف اليت تسرمالتدابَت التنظيمية 
يف الواليات  اية البيئةككالة ضب أجرهتاقدمت الواليات اؼبتحدة األمريكية، عرب دراسة  إىل ذلك، إضافةن أعضاء. 
كاإلقليمية اليت  الوطنيةالتدابَت  كترد (21)ضافية تتعلق بعدد من األطراؼ ككالية كاليفورنيا.إ، معلومات اؼبتحدة

 قشت بإهباز يف الفقرات التالية.نيو ، كما 3اآلف يف اعبدكؿ عنها األطراؼ حىت  تغلأب
 ةالتنظيمي األطر -0

دبا يف  5،  العاملة دبوجب اؼبادةاله، فإف عشرة من األطراؼ غَت األطراؼ اليت ذيكرت أع إلفاداتكفقان  -45
 كقد تتفاكتاؽبيدركفلورية.  ق أطر تنظيمية للتحكم يف مركبات الكربوفيتطبأبلغت عن يب، ك ذلك االرباد األكر 

 :التاليةمن اػبيارات  ؾبموعةأك  تشتمل على كاحدف ألمن بلد آلخر لكنها سبيل  اؼبتخذة التدابَت
 ورية كاؼبركبات اؼبنتهيةمركبات الكربوف اؽبيدركفلتصنيع ات ك كصادر  اتكارد بة علىالرقا ( أ)

 ؛ةالكربوف اؽبيدركفلوري القائمة على مركباتعدات كاؼب منها صالحيةال

 ؛ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتاستخدامات معينة ؼبركب علىقيود أك حظر فرض  ( ب)

ر ؿبددة أثناء الصيانة، كاإلصالح، كإعادة بات( من مصاداإلطالقات )دبا يف ذلك التسر  حظر )ج(
 ر، كاالستعادة، كالتخزين كالتخلص؛االستخداـ، كإعادة التدكي

                                                           
(09)  UNEP/OzL.Pro.26/9. 

 ;UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4يف الوثائق األصلية اليت قدمتها األطراؼ اإلفادات االطالع علىيبكن   (21)

UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.1; UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.2; UNEP/OzL.Pro.26/INF/4; and 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/INF/2.. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/2 

16 

 ؛ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتعاثات مركباػبفض التدرهبي النب )د(
 شمل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية؛ت قد اليت ةاؼبلزم ةالسنوي الوطنيةمتطلبات أىداؼ االنبعاث  )ق(
 ؛لممارسات اعبيدة يف التعامل مع مركبات الكربوف اؽبيدركفلوريةل مدكنات ديدرب )ك(
، كاالستعادة، ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتمركب اتتسرب عمليات فحصاؼبمارسات اؼبطلوبة مثل  ()ز

القائمة دات عكاؼبمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية  مع يتعاملوفالذين  األفراد كاعتماد، عالكةن على التدريب كالتدمَت
 التقارير ككضع العالمات؛تقدًن لسجالت، ك ، كحفظ اعلى ىذه اؼبركبات

 ؛ؼبعداتا يف طاقةالتبُت ككضع عالمات  اإليكولوجيمتطلبات للتصميم  ()ح
من اؼبربدات غَت بيئيان  كالتخلص السليمالقائمة على الصناعة لضماف اإلدارة  الرعايةبرامج  (ط)

 اؼبرغوب فيها؛
إىل  للبيئة، كربسُت تصميم األنظمة، كزيادة فعالية الطاقة اؼبراعيةز الستخداـ البدائل اغبواف (م)

 ؛ات إىل أدىن حد فبكناؼبربد اتكتقليل تسرب أقصى حد فبكن
 بحوث كتطوير التكنولوجيا البديلة.دعم ال ()ؾ

مركبات الكربوف  لكبحالرامية  يب التنظيميةك كعلى الصعيد االقليمي، فإف تدابَت االرباد األكر  -46
سبعة تدابَت إلزامية تتعلق دبركبات الكربوف  عنكقد قدـ الطرؼ معلومات  اؽبيدركفلورية ؽبا أنبية خاصة.

اػبفض التدرهبي ؼبركبات  تنص على اليتلغازات اؼبهفلورة، بشأف ا 2104الئحتو لسنة اؽبيدركفلورية، دبا يف ذلك 
 كاألمر التوجيهي ؛2104مقارنةن دبستويات عاـ  2131 عاـ حبلوؿ يف اؼبائة 79الكربوف اؽبيدركفلورية بنسبة 

ؼبواد ذات قدرة ة على االكربوف اؽبيدرككفلوري اتاستخداـ مركب يقصر الذمأجهزة تكييف اؽبواء النقالة، بشأف 
ية، لكًتكنعدات الكهربائية كاإلاؼبنفايات بشأف  كاألمر التوجيهي؛ 051عن  تزيدال  على احداث احًتار عاؼبي

الكربوف  اتللمعدات اليت ربتوم على مركب كاالسًتجاعنفصل اؼبجمع للأنظمة تطبيق  الذم ينص على
؛ كاؼبشركع األالنهائُت ك  اؼبالكُت، كإرجاع النفايات إىل ةاؽبيدركفلوري اإليكولوجية  إلدارةليب ك كر اؼبوزعُت بدكف رسـو

، دبا يف بيئيةكتنفيذ أنظمة إدارة  إنشاءي للمنظمات عرب ، الذم يعزز التحسُت اؼبستمر يف األداء البيئاؼبراجعةك 
 كالنفايات. ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتبانبعاثات مركب فيما يتعلق ذلك

 الحوافز االقتصادية -5
للتقليل من استخداـ مركبات الكربوف  تقدمهااغبوافز االقتصادية اليت  عنالعديد من األطراؼ  أبلغت -47

اد األخرل ذات القدرة العالية على احداث االحًتار العاؼبي. كيبكن أف تكوف ىذه اغبوافز اؽبيدركفلورية كاؼبو 
؛ أك  ، كما ىوسلبيةن  ، كما ىو اغباؿ يف اسًتداد األمواؿ كاإلعانات. كيبكن أف إهبابيةن اغباؿ يف الضرائب كالرسـو
 تتم اؼبواءمة بُتاالمتثاؿ. كأحيانان  كاعتماداتيف االنبعاثات  االذبارمالية أيخرل مثل نيظم  اغبوافز إىل آلياتتيشَت 

السليب كاإلهبايب، كىذا من شأنو أف يسهم بشكل إضايف يف التقليل من استخداـ مركبات الكربوف اغبافز 
 اؽبيدركفلورية.

 المبادرات األخرى -0
مع ـ الطاقة أبرزت العديد من األطراؼ األعماؿ اليت قامت هبا لتعزيز اغبلوؿ الفعالة يف استخدا -48

 اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف. كاألمثلة تشمل:استخداـ ن االبتعاد ع
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انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم من  كخفضتطوير كاعتماد طرؽ لزيادة فعالية إدارة الطاقة  ( أ)
 اؼبباين؛

 لراميةاليت هتدؼ لدعم التدابَت اشراؾ اػبرباء التقنيُت كالعلميُت يف تطوير كتنفيذ كتقييم الربامج إ ( ب)
د من حداث االحًتار العاؼبي يف العديلى إالطاقة كتكنولوجيات اؼبواد اليت ؽبا قدرة منخفضة ع كفاءةلتحسُت  

 اؼبنشآت الصناعية كالتجارية؛

 ؛باؼبربدات الطبيعية اليت تعمل للطاقة عانات إلدخاؿ اؼبعدات اؼبهوفرةتقدًن اإل )ج(
الكربوف  اتبدائل خالية من مركبلوصوؿ إىل ية لدراسات اعبدكل كاؼبشاريع التجريب سبويل (د)
 الصلة؛ ؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف يف كل القطاعات ذاتكتتميز بكفاءة استخداـ الطاقة لتحل ؿبل ا ةاؽبيدركفلوري
 ؛الطاقة لألجهزة كاؼبباين لكفاءة استخداـكضع معايَت  (ق)
الكربوف  اتمركب القائمة على لتعزيز استبداؿ التكنولوجياتكتنفيذ اسًتاتيجيات  كضع (ك)
دائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ب قائمة على ت( يف األسواؽ احمللية بتكنولوجياالثالجاتمثل ة )اؽبيدركفلوري

 كتتميز بكفاءة استخداـ الطاقة.
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 3اعبدكؿ 
 للمناخ المراعيةلى البدائل من المواد المستنفدة لألوزون إ االنتقالالُمبلغ عنها لتعزيز  للتدابير السياساتية موجز

 األطراؼ* التدابَت السياساتية كاؼببادرات
  

 األخرل التشريعات، كاللوائح كالتدابَت اإللزمية

التحكم يف إنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف 
 اؽبيدركفلورية

 كالياباف ،ةكالواليات اؼبتحدة األمريكي ،ككندا ،كسويسرا ،كالدامبرؾ ،االرباد األكركيب**، كأسًتاليا

 ،ككركاتيا ،كصربيا ،كالسويد ،كصبهورية مقدكنيا اليوغوسالفية سابقا ،كاعببل األسود ،كتركيا ،بليز
 كالنمسا ،ككولومبيا

التحكم يف انبعاثات مركبات الكربوف 
 اؽبيدركفلورية

 ،تحدة األمريكيةكالواليات اؼب ،كىولندا ،كالنركيج ،ككندا ،كسويسرا ،كتوغو ،االرباد األكركيب، كأسًتاليا
 كالياباف

 كاليمن ،كنيوزيلندا ،ككولومبيا ،كالسويد ،كاعببل األسود ،أؼبانيا

 كتقدًن الشهاداتالتدريب 
 ،كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،كىولندا ،كالنركيج ،ككندا ،كصبهورية مولدكفا ،االرباد األكركيب، كأسًتاليا

 كالياباف

 ة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشماليةكاؼبملك ،كاعببل األسود ،إيطاليا

 حفظ السجالت كاإلبالغ
 ،كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،كىولندا ،كالنركيج ،ككندا ،كسويسرا ،كتوغو ،االرباد األكركيب، كأسًتاليا

 كالياباف
 كنيوزيلندا ،كمصر ،كاعببل األسود ،بليز

 كاليمن ،كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،كالنركيج ،بل األسودكاعب ،االرباد األكركيب، كبليز كضع العالمات
 اغبوافز االقتصادية

 كالنركيج ،كسلوفينيا ،كالدامبرؾ ،كبولندا ،إسبانيا اغبوافز السلبية

 كنيوزيلندا ،كالصُت ،كصبهورية مقدكنيا اليوغوسالفية سابقا ،بوركينا فاسو

 اسًتداد األمواؿ كاغبوافز اإلهبابية
كالواليات اؼبتحدة  ،كالنركيج ،كموزامبيق ،ككندا ،كالدامبرؾ ،كبلجيكا ،كإسبانياكأؼبانيا،  د األكركيب،االربا

 كالياباف ،األمريكية

 كولومبيا، كنيوزيلندا

 االرباد األكركيب، كالواليات اؼبتحدة األمريكية االمتثاؿ كاعتماداتاإلذبار يف االنبعاثات، 
 نيوزيلندا، كالصُت

 التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية خطط ادارة
إدخاؿ بدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية عرب 

 مشاريع يبوؽبا الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ
 كاؼبكسيك ،كسوازيلند ،كالسلفادكر ،كزمبابوم ،كصبهورية مولدكفا ،كبنغالديش ،باراغوام

 كملديف ،كتايلند ،البوسنة كاؽبرسك
 اؼببادرات األخرل

 كفاءة الطاقة
 ،كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،كىولندا ،كالنركيج ،كاؼبكسيك ،ككندا ،االرباد األكركيب، كبنغالديش

 كالياباف

 السويد
 كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،كىولندا ،االرباد األكركيب، ككندا االتفاقيات الطوعية
 األمريكية الواليات اؼبتحدة مبادرات الصناعة

 الدمبارؾ، ككنداأؼبانيا، ك  التكنولوجيات البديلة
 الربازيل، كاؽبند، كموريشيوس

 كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،كىولندا ،كالنركيج ،كالدامبرؾ ،يرلنداآاالرباد األكركيب**، ك  زيادة الوعي
 يف الواليات اؼبتحدة ككالة ضباية البيئةتقرير  من مستقاةاؼبعلومات اؼبقدمة يف اعبدكؿ ك  معلومات إىل األمانة بنفسها؛ تقدـاألطراؼ اؼبكتوبة حبركؼ مائلة مل   *

 الذم قدمتو الواليات اؼبتحدة.
لندا، كإيرلندا، كبو كمعلومات اضافية نيابةن عن طبس دكؿ أعضاء )الدمبارؾ،  ة كالعشرينالثماني دكلو األعضاءقدـ االرباد األكريب اللوائح اليت تنطبق على   **

 أما عن طريق االرباد األكريب أك بصورة فردية. قدمت معلوماتاليت كل الدكؿ األعضاء يف االرباد األكريب كترد يف اعبدكؿ  سبانيا(. إكسلوفينيا، ك 
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 االتفاقيات الطوعية -4
خرم أ ليت أبرمتها اغبكومات مع كياناتبعض اؼببادرات اؼبذكورة أعاله تقـو على االتفاقيات الطوعية ا -49

إىل ذلك، أبلغت  كإضافةن تشمل اؼبنظمات الدكلية، كاؼبنظمات غَت اغبكومية، كالقطاع اػباص كأطراؼ أخرل. 
مثل الصفقات ) النهائيُت القليل من األطراؼ عن اعبهود اؼببذكلة لتعزيز االتفاقيات الطوعية مع اؼبستخدمُت

ة كتوفَت منرب للتعاكف يصناع مع مؤسسات صلحةأصحاب اؼب ذبمعاليت  كبرامج الشراكة اػبضراء يف ىولندا(
للمربدات كبرنامج التخلص  اؼبتقدمة)مثل شراكة قرين تشل  ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتبشأف خفض انبعاثات مركب

 ن األجهزة يف الواليات اؼبتحدة(.اؼبسئوؿ م
فض ػبناخ كاؽبواء النقي ربالف اؼب ىي اتفاقيةرئيسية اتفاقية طوعية  فتوجد على الصعيد الدكيلأما  -51

التحالف يف شباط/فرباير  أنًشئ، دبا يف ذلك مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. كقد العمرقصَتة الملوثات اؼبناخ 
 إضافةن حكومات بنغالديش، ككندا، غانا، كاؼبكسيك، كالسويد، كالواليات اؼبتحدة األمريكية  من جانب 2102

 54منها شركاء قطريُت، ك 45، ان شريك 99كيتكوف ىذا التحالف اآلف من إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة. 
على  العمر ىو أمر ضركرمقصَتة ال ثار ملوثات اؼبناخآأف زبفيف كإذ يدرؾ التحالف شركاء من غَت الدكؿ. 

 فاضاتلبإحداث اإىل حفز  فإنو يسعى ،لفةالكخيارات كثَتة فعالة  كأف ىناؾ ؼبدم القريب ؼبعاعبة تغَت اؼبناخا
كاؼبناخ.  ،الطاقةئي كأمن الغذا كاألمن العمر من أجل ربسُت الصحة العامة،قصَتة الؼبلوثات اؼبناخ  ةسريع

 اضطلعكمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، فقد  الًتكبوسفَتمكزكف األًتكيز على غاز اؼبيثاف، كالكربوف االسود، ك الكب
 اتبدائل مركبقائمة على  كمعايَتتكنولوجيا تعزيز ادرة بشأف ، دبا يف ذلك مبحىت اآلفالتحالف بعدة مبادرات 

 .ةالكربوف اؽبيدركفلوري
قوائم جرد  كضع، يقـو شركاء التحالف حاليان بدعم ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتمبادرة مركب كيف إطار -50

التقنية، كاؼبشاريع كاؼبسائل  السياسات عن، كتبادؿ اؼبعلومات ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتمركب بشأف كدراسات
كتعزيزىا كالعديد من أنشطة بناء القدرات للبيئة  اؼبراعية كالتكنولوجيات التجريبية للتحقق كالتثبت من البدائل

مركبات الكربوف استخداـ من أجل االبتعاد عن  الناشئةكاؼبمارسات  تالتكنولوجيا عنلنشر اؼبعلومات 
الكربوف  اتمركب اتتسربإىل أدىن حد فبكن من  تقليلالاث االحًتار ك حدكفلورية ذات القدرة العالية على إاؽبيدر 

 .ةاؽبيدركفلوري
يف  الوطنيةكماؿ قوائم اعبرد ستا 2104يف عاـ  ةالكربوف اؽبيدركفلوري اتمبادرة مركب إقبازاتمشلت ك  -52

الكربوف  اتهالؾ مركباستعن  غَت اؼبًتابطةكإندكنيسيا )دبا يف ذلك البيانات  ،بنغالديش، كتشيلي، ككولومبيا
بغانا  اػباصةقوائم اعبرد (، كما أف 2121كالتوقعات حىت عاـ  2102-2118الفًتة  خالؿ ةاؽبيدركفلوري

التكاليف  ككفورات ت اجملديةتوضح التكنولوجيا طبس دراسات حالةك  أكشكت على االنتهاء،يا َت كنيج
مشارؾ.  911 أكثر من منها استفادريب ساعة تد 01 111يف قطاع التربيد التجارم ك كمكاسب الكفاءة

كسييشرع يف إجراء اؼبزيد من الدراسات االستقصائية اؼبتعلقة دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف عدد من البلداف 
إضافةن إىل (. كمنغوليا ،كملديف ،ككمبوديا ،كقَتغيزستاف ،كفييت ناـ ،كجنوب أفريقيا ،كجزر البهاما ،األردف)

اؼبنرب التنفيذ كأف  قيدف ييف اؼبالد اؼبركزم اؼبناطقيلتربيد ل دراسة جدكلىناؾ أف عن الف أبلغ التح ذلك،
ة الكربوف اؽبيدركفلوري اتاستهالؾ مركب عن اإلنًتنتلتوفَت معلومات على  قيد اإلنشاء (HFC-Ville) اؼبعريف

 .كعن البدائل
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 الشركاتمبادرات  - 5

ة ستداماال ةيف اسًتاتيجي ةالكربوف اؽبيدركفلوري ات مركباتمبادر ؤسسات بإدراج العديد من اؼبيقـو  - 53
فحسب بل كتستجيب  ةتوقعة ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورياؼب يةر اؼبناخاثالشركات اآلتدرؾ اػباصة هبا. كال 

ن اؼببادرات بصورة استباقية للقواعد اؼبتوقعة ؽبذه اؼبركبات يف اؼبستقبل، كتزايد قلق العمالء. كقد ظهر الكثَت م
اؼبؤسسية بشأف اؼبواد كالتكنولوجيات البديلة اليت تنخفض فيها القدرة على االحًتار العاؼبي، كأىداؼ اػبفض 

بيبسي الطوعي كمشركعات البحوث. كتعترب صناعة اؼبشركبات اػبفيفة )دبا يف ذلك شركات مثل الكوكا كوال كال
اػبايل التربيد غازات بدائل اليت تدفع عملية االنتقاؿ إىل  اصةللشركات اػب ريد بوؿ( على كجو اػبصوص مثاالن الك 

 .ةالكربوف اؽبيدركفلوريمركبات من 
كعالكة على مبادرات الشركات بصورة فردية، تتوفر برامج للصناعة ذبمع بُت اؼبؤسسات من كافة أكباء  - 54

ماؿ من خالؿ تقاسم اؼبعارؼ العامل. كيتمثل الغرض الرئيسي من ىذه اؼببادرات يف تعبئة قطاعات األع
كدعمها. كشبة مثالُت على مبادرات الصناعة ىذه يتمثالف يف غازات التربيد باؼبواد الطبيعية كمنتدل السلع 

 االستهالكية.
 اإلطار العالمي للسياسات واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ -باء 

ختصاصات اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت نطاؽ ا يف اؽبيدركفلوريةتقع مركبات الكربوف  - 55
كدخلت حيز النفاذ يف  0992اؼبناخ، كبركتوكوؿ كيوتو التابع ؽبا. كتضم ىذه االتفاقية اليت اعتمدت يف 

تثبيت تركيزات غازات االحتباس اغبرارم يف الغالؼ ’’طرفان. كيتمثل ىدفها النهائي يف  096، عدد 0994
. كاستنادان إىل ؾبموعة من اؼببادئ ‘‘مستول وبوؿ دكف التدخالت البشرية اػبطرة مع النظاـ اؼبناخياعبوم عند 

، كالنهج التحوطي ‘‘اػباصة بكل منها القدرات’’ ك ‘‘اؼبسؤكليات اؼبشًتكة كلكنها متباينة’’دبا يف ذلك 
التابع ؽبا، الذم وبدد اغبدكد القصول  كمردكدية التكاليف، تقدـ االتفاقية إطاران للتفاكض بشأف بركتوكوؿ كيوتو

اؼبلزمة دكليان لالنبعاثات، كأىداؼ خفض غازات االحتباس اغبرارم للبلداف الصناعية، كاؼبعركفة أيضان بأىداؼ 
 خفض االنبعاثات.

، مع االتفاقية يف تثبيت 2115كدخل حيز النفاذ يف  0997كيشًتؾ بركتوكوؿ كيوتو، الذم اعتمد يف  - 56
انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم يف الغالؼ اعبوم عند مستول وبوؿ دكف التدخل اػبطر يف النظاـ  تركيزات

، اليت كافق عليها 2102-2118اؼبناخي كفقان ؼببادئ االتفاقية. كخالؿ فًتة االلتزاـ للسنوات اػبمس األكىل، 
بلدان صناعيان كاالرباد األكركيب.  37لعدد طرفان، حدد الربكتوكوؿ أىدافان ملزمة قانونان ػبفض االنبعاثات  092

كبصفة عامة يتوقع أف تؤدم ىذه األىداؼ إىل خفض االنبعاثات الكلية للبلداف الصناعية لفًتة االلتزاـ األكىل 
 .0991بنسبة تصل إىل ما ال يقل عن طبسة يف اؼبائة من متوسط مستول انبعاثات عاـ 

يت أطلقت من خالؿ اعتماد الدكحة لربكتوكوؿ كيوتو يف كانوف كتتطلب فًتة االلتزاـ الثانية، ال - 57
من األطراؼ من البلداف الصناعية خفض انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم بنسبة تقل  2102األكؿ/ديسمرب 

. كمل تدخل 2121إىل  2103خالؿ فًتة السنوات الثمانية من  0991يف اؼبائة عن مستويات عاـ  08 عن
لثانية، اليت ىبتلف فيها تكوين األطراؼ اليت اضطلعت بالتزامات خفض االنبعاثات، عن أطراؼ فًتة االلتزاـ ا

 االلتزاـ األكؿ، حيز النفاذ بعد.
كتتفاكض الدكؿ األطراؼ يف االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ يف الوقت اغباضر خبصوص عناصر  - 58

يها بسلطة قانونية تتوالىا االتفاقية كفقان للتفويض اؼبمنوح ؽبا صك قانوين أخر أك نتائج متفق عل أك الربكتوكوؿ،
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. 2100الذم اعتمده مؤسبر األطراؼ يف االتفاقية يف دكرباف، جنوب أفريقيا، يف عاـ  CP.17/1دبوجب اؼبقرر 
كسوؼ يسرم الربكتوكوؿ أك الصك أك النتائج، لدل اعتماده، على صبيع األطراؼ. كذبرم اؼبفاكضات من 

ىيئة فرعية ؼبؤسبر األطراؼ تعرؼ باسم الفريق العامل اؼبخصص اؼبعٍت دبنهاج دكرباف لإلجراءات اؼبعززة. خالؿ 
لكي يعتمد االتفاؽ خالؿ الدكرة اغبادية  2105كيتوقع أف تستكمل ىذه اؼبفاكضات يف موعد ال يتجاكز عاـ 

 .2121كالعشرين ؼبؤسبر األطراؼ، كيدخل حيز النفاذ بدءا من عاـ 
كيف ذلك السياؽ، اعتمد مؤسبر األطراؼ خالؿ دكرتو التاسعة عشرة، يف كارسو يف تشرين الثاين/نوفمرب  - 59

، مقرران يدعو، ضمن صبلة أمور، األطراؼ إىل بدء أك تكثيف االستعدادات احمللية ؼبسانباهتا احملددة 2103
الثانية بغرض إبالغها لألمانة قبل الربع األكؿ كطنيان اؼبقررة لتحقيق ىدؼ االتفاقية على النحو الوارد يف مادهتا 

( تأكيد مقرره، كاتفق على أف سبثل 2104. كأعاد مؤسبر األطراؼ، خالؿ دكرتو العشرين، )2105من عاـ 
الًتاجع عن اؼبوقف ’’مسانبة كل طرؼ اؼبقررة احملددة كطنيان سبديدا يتجاكز تعهد الطرؼ اغبايل أم أهنا ال تتيح 

 .‘‘السابق
كتغطي األىداؼ احملددة لفًتة االلتزاـ األكىل الستة غازات االحتباس اغبرارم كؾبموعات الغازات  - 61

كمركبات  اؽبيدركفلوريةاؼبدرجة يف اؼبرفق ألف باالتفاقية، كىي اؼبيثاف كأكسيد النيًتكجُت كمركبات الكربوف 
قوم آخر من غازات االحتباس اغبرارم الكربوف اؼبشبعة بالفلور، كالكربيت سداسي الفلورة )كسوؼ ىبضع غاز 

للخفض خالؿ فًتة  07,211على قدرة على االحًتار العاؼبي تبلغ  مىو ثالث فلوريد النيًتكجُت الذل ينطو 
االلتزاـ الثانية(. كيرد كصف يف اؼبرفق باء بربكتوكوؿ كيوتو ؽبدؼ خفض االنبعاثات لفًتة االلتزاـ األكىل مقاسة  

ات غازات االحتباس اغبرارم الستة الواردة يف اؼبرفق األكؿ دبعادؽبا من ثاين أكسيد كنسبة مئوية من انبعاث
الكربوف كاؼبخفضة حبسب كمية الغازات اليت أيزيلت بواسطة البالوعات لكل طرؼ من أطراؼ اؼبرفق األكؿ عن 

 0991ؿ ىي عاـ سنة األساس التجميعية لألنشطة البشرية. كيف حُت أف سنة األساس احملددة يف الربكتوكو 
كمركبات الكربوف اؼبشبعة بالفلور كالكربيت سداسي الفلورة، هبوز  اؽبيدركفلوريةبالنسبة ؼبركبات الكربوف 
كألغراض حساب الكميات دبعادؽبا من ثاين أكسيد الكربوف، ينبغي  (21).0995لألطراؼ استخداـ عاـ 

لها الفريق اغبكومي الدكيل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ كاليت ضرب االنبعاثات بقدرة االحًتار العاؼبي ذات الصلة اليت قب
 كافق عليها مؤسبر األطراؼ يف دكرتو الثالثة.

، يتمتع كل طرؼ يف اؽبيدركفلوريةكنظران لعدـ ربديد ىدؼ دبفرده لالنبعاثات كمركبات الكربوف  - 60
الن عن القطاعات اليت ستتحقق فيها ربديد اؼبواد اليت سيسعى إىل خفض انبعاثاهتا، فض يفالربكتوكوؿ باؼبركنة 

ىذه االلبفاضات، بل أهنا تستطيع أيضان أف زبتار أف تتيح زيادة يف االنبعاثات من بعض غازات االحتباس 
اغبرارم ما داـ يتم ربقيق االنبعاثات الكلية يف هناية فًتة االلتزاـ. كنظران ألف الكربوف اؽبيدركفلورم كاف ال يشكل 

نبات طفيفة يف ؾبموع االنبعاثات باؼبقارنة بغازات االحتباس اغبرارم األخرل، فإنو يقابل حىت اآلف سول مسا
بالتجاىل أك عدـ اسناد األطراؼ أكلوية لو لدل اختيار الغازات اليت يتعُت خفضها. كلذا تزداد االنبعاثات من 

 الكربوف اؽبيدركفلورم.

                                                           
 كسنة أساس.  0991هبوز لألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ اختيار سنة أخرل غَت   (20)
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عت كحلل البيانات كاؼبعلومات اؼببلغة خالؿ فًتة الذل صب (22)2104كالواقع أنو كفقان لتقرير عاـ  - 62
 االلتزاـ األكىل يف البالغات الوطنية لألطراؼ يف اؼبرفق األكؿ باالتفاقية اليت ىي أطراؼ أيضان يف بركتوكوؿ كيوتو،
البفض كل غاز من غازات االحتباس اغبرارم اؼبتضمنة يف اؼبرفق األكؿ باستثناء الكربوف اؽبيدركفلورم خالؿ 

، كيف حُت البفضت االنبعاثات الكلية من مركبات الكربوف اؼبشبعة بالفلور بنسبة كبَتة 2102-0991الفًتة 
يف اؼبائة، كثاين أكسيد النيًتكجُت بنسبة  62,2يف اؼبائة، يليها الكربيت السداسي الفلور بنسبة  79تصل إىل 

يف اؼبائة، زادت االنبعاثات  8,7د الكربوف بنسبة يف اؼبائة، كثاين أكسي 09,6يف اؼبائة، كاؼبيثاف بنسبة  25,3
نظران ألف الزيادة يف استخداـ ’’يف اؼبائة عن نفس الفًتة.  075,8بنسبة  اؽبيدركفلوريةمن مركبات الكربوف 

ترجع بالدرجة األكىل إىل أهنا مادة بديلة للمواد اؼبستنفدة لألكزكف اليت زبضع  اؽبيدركفلوريةمركبات الكربوف 
كيالحظ التقرير أيضان أف انبعاثات الكربوف اؽبيدركفلورم يف األطراؼ  (23).‘‘بة من بركتوكوؿ مونًتياؿللرقا

يف اؼبائة من ؾبموع انبعاثات غازات االحتباس  1,6مقدار  0991اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ كاليت كانت سبثل يف 
 موع.يف اؼبائة من اجمل 0,7ما يقرب من  2102اغبرارم، أصبحت سبثل يف 

كيوجد يف إطار االتفاقية كبركتوكوؿ كيوتو التابع ؽبا عدد من اؼبؤسسات كاآلليات كالًتتيبات اليت هتدؼ  - 63
كىي ترتيبات اإلبالغ  اؽبيدركفلوريةإىل تيسَت التنفيذ. كسبثل ثالثة منها أنبية خاصة إلدارة مركبات الكربوف 

 يرد كصف موجز ؽبا يف الفقرات التالية. اليت كاالستعراض، كآلية التكنولوجيا كاآللية اؼبالية،
 والمعلومات ذات الصلة الهيدروفلوريةن انبعاثات مركبات الكربون عاالبالغ واالستعراض  - 0

. كيتعُت الوطنيةالبالغات تسمى كدكرية تقارير خاصة بإعداد كتقدًن تفاقية الصبيع األطراؼ يف ا لتـزي - 64
لخطوات اليت لككصف حتباس اغبرارم لديو عن انبعاثات غازات االمعلومات  يتضمن البالغ الوطٍت للطرؼأف 

 .لتنفيذ االتفاقيةاػبطط اليت كضعت ازبذت ك 
 أطراؼ اؼبرفق األكؿ أيضان أف تقدـ السادسة عشرة أثناء دكرتو ، قرر مؤسبر األطراؼ 2101يف عاـ ك  - 65

االنبعاثات، دبا يف ذلك معلومات عن ت اػبفض يف من تقدـ يف ربقيق عمليا توحرز ما أف عامُت بشأتقارير كل 
اليت ربققت من  اتضيخفالتك بأكملو لالقتصاد اؼبقننة الشاملة نبعاثات الإجراءات التخفيف لتحقيق أىداؼ ا

قرر ك  .لبلداف الناميةلألطراؼ من اكالتكنولوجيا كبناء القدرات الدعم اؼبايل ك  ،كاالنبعاثات اؼبتوقعة ،االنبعاثات
يف عاـ مستكملة لكل عامُت. ك  غَت اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ تقاريرتقدـ األطراؼ أف  األطراؼ أيضان مؤسبر 

لألطراؼ لكل عامُت إلبالغ بشأف امبادئ توجيهية  ،، اعتمد مؤسبر األطراؼ يف دكرتو السابعة عشرة2100
يف األكىل عامُت تقارير كل الي لتقدًن النهائربديد اؼبوعد مع  (24)اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ كاألطراؼ غَت اؼبدرجة

 .سنوات بعد تقدًن الدعم إلعدادىا ةثالثعامُت، ك كل لتحديث لتقارير الك  ،2104يناير كانوف الثاين/
طراؼ غَت اؼبدرجة يف األك  ،ألطراؼ اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿمن ااؼبختلفة بالغ اإلتطلبات وجز ؼبم كيرد - 66

 .اؼبرفق يف الفقرات التالية

                                                           
فاقية من األطراؼ اؼبتضمنة يف اؼبرفق األكؿ باالت عامُت كطنية كالتقارير األكىل اليت تصدر كل بالغاتذبميع كربليل ست   (22)

(FCCC/SBI/2014/INF.20). 

بركتوكوؿ  ذبنبغازات احتباس حرارم قوية، على  أيضان  متنطو خالؿ عملية التخلص من اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف اليت   (23)
مليار طن من ثاين أكسيد الكربوف. كأدل ىذا اػبفض الكبَت إىل  035مونًتياؿ بالفعل غازات احتباس حرارم تعادؿ أكثر من 

 صبح الربكتوكوؿ من اؼبسانبُت الرئيسيُت يف العمل ضد االحًتار العاؼبي.أف ي

 .(FCCC/CP/2011/9/Add.1)، اؼبرفقات من األكؿ إىل الثالث 2100الصادر يف  CP.17/2أنظر اؼبقرر   (24)
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اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ( النامية كالبلداف البلداف تقدـ األطراؼ اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ ) - 67
بأربع سنوات(. كما يتعُت عليهم تقدًن  CP.17/2حدد فًتة التقدًن دبوجب اؼبقرر )صفة دكرية الوطنية ببالغاهتا 

ة سنوية كفقان للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدىا مؤسبر يات اعبرد الوطنية لغازات االحتباس اغبرارم بصور عمل
كضعها الفريق اغبكومي الدكيل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ. كتتطلب عملية االبالغ عن اليت األطراؼ، كاؼبنهجية 
ؿبددة  ةموحدبصيغة إبالغ سلسلة من اعبداكؿ  حتباس اغبرارم استكماؿغازات االاالنبعاثات الوطنية ل

لمنهجيات اؼبطبقة لكصف  فضالن عنمعلومات عن البيانات كاالذباىات تتضمن رد كطنية جمصحوبة بتقارير 
استعراض بواسطة أفرقة  ىذه سنويان رم استعراض عمليات اعبرد كهبيت هبرم إبالغها. الستخالص البيانات ال

ستعراض البالغات ا هبرم امتها. ككشفافيكتكاملها  ها،كاتساقتها كدق اماؽبكتسادل لتحديد ممكونة من خرباء 
كذلك زبضع  . ك تقديبهامكونة من خرباء لدل أفرقة استعراض عامُت بواسطة كل اليت تقدـ  تقارير الوطنية ك ال
األطراؼ اؼبدرجة يف اؼبرفق اػباصة بستعراض الا عملياتاألطراؼ كجزء من التقييم الدكيل ك  ةتقييم متعددعملية ل

 .األكؿ
 كطنية كفقان بالغات ( تقدًن تقدمةاؼب دافلبال)جة يف اؼبرفق األكؿ غَت اؼبدر تعُت على األطراؼ كي - 68

كبدىا الفورم للموارد اؼبالية لتغطية التكاليف الكاملة اؼبتفق عليها اليت تتاؼبختلفة رىنان بالتقدًن  ةزمنيالكؿ اجدلل
مستول الدعم اؼبقدـ كفقان ؼبسؤكلياهتا ك البلداف النامية . كما يتعُت على األطراؼ من تقاريرالإعداد لدل 

تقدًن تقارير ربديث كل عامُت تتضمن اؼبعلومات اؼبستكملة عن عمليات جرد غازات االحتباس  لإلبالغ،
اغبرارم دبا يف ذلك تقرير جرد كطٍت كمعلومات عن إجراءات التخفيف كاالحتياجات كالدعم اؼبتلقي. كيبكن 

امية تقدًن تقارير ربديث كل عامُت كفقان ؼبا تراه. كزبضع التقارير للبلداف األقل مبوان، كالدكؿ اعبزرية ة الصغَتة الن
اؼبستكملة كل عامُت اؼبقدمة من األطراؼ من البلداف النامية لعملية تشاكر كربليل دكلية هتدؼ إىل زيادة شفافية 

، كمن خالؿ إجراءات التخفيف كتأثَتاهتا من خالؿ التحليل بواسطة خرباء تقنيُت بالتشاكر مع الطرؼ اؼبعٍت
 عملية تبادؿ تيسَتية لوجهات النظر.

ككما أشَت أعاله، بأنو نظران ؼبتطلبات اإلبالغ من األطراؼ اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ كإجراءات  - 69
االستعراض اؼبعنية، تتوافر معلومات كطنية موثوؽ ؽبا عن انبعاثات الكربوف اؽبيدركفلورم بواسطة ىذه األطراؼ. 

ربت القسم اػباص بالعمليات  CRFلكربوف اؽبيدركفلورم موزعة حسب مكوناتو يف نظاـ كتظهر بيانات ا
. كتتوافر ىذه اؼبعلومات أيضان بالنسبة لبعض األطراؼ (25)الصناعية، كتتوافر من خالؿ قاعدة بيانات االتفاقية

 (26)البالغات الوطنية دبوجب االتفاقية. عَت اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ من خالؿ تقارير
 آلية التكنولوجيا - 5

، هبدؼ تعزيز 2101دكرتو السادسة عشرة، يف  أنشأ مؤسبر األطراؼ آلية التكنولوجيا لالتفاقية خالؿ - 71
لتحقيق التنفيذ التخفيف كالتكيف جراءات اؼبتعلقة بلدعم اإلكنقلها التكنولوجيا اإلجراءات اػباصة بوضع 

 .تكنولوجيا اؼبناخكشبكة لتكنولوجيا كمركز ليذية اللجنة التنف ألف منكتت. التفاقيةالكامل ل
مؤسبر األطراؼ التكنولوجيا حيث تزكد آللية اؼبكوف السياسايت لتكنولوجيا لاللجنة التنفيذية كسبثل  - 70
لطلبات . كتتمثل مهمتها األكىل يف االستجابة كنقل التكنولوجيااؼبسائل اػباصة بوضع توصيات اؼبتعلقة ببال

بغرض تيسَت إعداد كتنفيذ مشركعات كاسًتاتيجيات الوطنية اؼبعينة  اكياناهتاليت تقدـ من خالؿ  مية البلداف النا
                                                           

(25)  http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/3814.php. 

(26  )http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php. 
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التكنولوجيا. كيساعد اؼبركز كالشبكة من خالؿ ذلك البلداف النامية دبا يتسق مع قدرات كل منها كالظركؼ 
كتتألف الشبكة من مركز ن التكنولوجيا. كاألكلويات الوطنية السائدة كيعززاف من قدرهتا على ربديد احتياجاهتا م

 قادرة علىالأكباء العامل كافة ن، كشبكة من اؼبؤسسات يف  كوبنهاغ  مقره يفالذم يوجد تكنولوجيا اؼبناخ 
 .تكنولوجيا اؼبناخ كنقلهافيما يتعُت بوضع البلداف النامية ستجابة لطلبات الا

 حىتركز تلقى اؼب ،فلورميدرك الكربوف اؽببؼبناخ فيما يتعلق مركز تكنولوجيا امن  ةقدمللمعلومات اؼب ككفقان  - 72
أفريقية )غانا ككينيا كموريشيوس  افدبل ةمن أربع ان مشًتك ان الشبكة، طلبك ركز دبوجب اختصاصات اؼباآلف، 

خفيف الت غرضلتربيد األخضر بل ةفريقياؼببادرة األالبلداف يف  ىذهشاركة ؼبدعم ال توفَتلأىليتو، كأعلن  ،كناميبيا(
سواء من خالؿ ربسُت كفاءة التربيد كتكييف اؽبواء  ن أجهزةالصادرة عمن انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم 

غازات التربيد اليت ترتفع فيها القدرة على االحًتار العاؼبي. كتتمثل النتائج  تسربخفض  كأاستخداـ الطاقة 
الواقع السائد  التكنولوجية بُت ثغراتكربليل الاغبرارم  حتباسغازات االكبَت غباالت اغبصر لذبميع   يفاؼبتوخاة 

ارطة طريق خاصة خبكتنظيمي كتوصيات  ايتسياسبشأف إطار التوصيات ك كأفضل اػبيارات التكنولوجية اؼبتاحة 
مريكي دكالر أ 211 111ؾ دبيزانية قدرىا ككطنيان. كاقًتح اؼبشركع دعم كل بلد مشار  ان إقليمي مناسبة تكنولوجيال
 .2105ختلف األنشطة. كيتوقع أف يبدأ التنفيذ يف ؼب

ككفقان ؼبركز تكنولوجيا اؼبناخ، تتوافر مؤشرات على احتماؿ تقدًن طلبات أخرل تتعلق بالكربوف  - 73
اؽبيدركفلورم للحصوؿ على دعم لالستعاضة عن غازات التربيد اؼبعتمدة على الكربوف الفلورم يف نظم التربيد يف 

نيع األغذية كتصديرىا )الفاكهة كاػبضر( يف شيلي كاالستعاضة عن غازات التربيد اؼبعتمدة إنتاج عمليات تص
 على الكربوف الفلورم للمستخدمُت النهائيُت ألجهزة التربيد يف قطاع منتجات األلباف يف أكركغوام.

 اآللية المالية - 0
تعلقة بالتخفيف من الكربوف اؽبيدركفلورم لالتفاقية، سبويل اؼبشركعات اؼب اآللية الماليةهبرم يف إطار  - 74

يف البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ من خالؿ مرفق البيئة العاؼبية بالدرجة األكىل. كعالكة 
يف بركتوكوؿ كيوتو كنبا آلية التنمية النظيفة ‘‘ بآليات اؼبركنة’’على ذلك، يقدـ اثناف من ثالثة فبا يسمى 

التنفيذ اؼبشًتؾ )كالثالثة ىي االذبار الدكيل يف االنبعاثات( كسائل ػبفض انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم ك 
بتكاليف منخفضة. كتتوافر أيضان امكانيات للتمويل يف إطار صندكؽ اؼبناخ األخضر الذم أنشئ مؤخران كالذم 

 نو مل يبدأ عملو بعد.أ مليارات دكالر أمريكي إال 01لديو رأس ماؿ أكيل يزيد على 
طائفة عريضة من مشركعات تغَت اؼبناخ. كقد  0990نشائو عاـ موؿ مرفق البيئة العاؼبية، منذ إ كقد - 75

 ككفقان . (27)مليار دكالر 4,5إىل  2104أبلغ عن أف ؾبموع سبويل إجراءات التخفيف قد كصلت حىت عاـ 
بالكربوف اؽبيدركفلورم  اؼبتعلقة كعاترفق للمشر اؼب اؼبقدـ من تمويلبلغ ؾبموع المرفق البيئة العاؼبية، علومات ؼب

كفاءة الطاقة يف تركزت بالدرجة األكىل يف ربسُت   مشركعان  09دكالر أمريكي لعدد  012 572,582مقدار 
دكالر  489 952,912ا من البلد اؼبضيف قدره مشًتك سبويال كعاتىذه اؼبشر  . كما تلقتقطاع تكييف اؽبواء

كسبويل  01 951,111ناؾ مشركعاف من ىذه اؼبشركعات بتمويل من مرفق البيئة العاؼبية قدره مريكي. كىأ
يعاعباف على كجو اػبصوص التحوؿ إىل مركبات الكربوف  مريكي،أدكالر  29 395,111مشًتؾ قدره 

 اليت تنخفض فيها القدرة على االحًتار العاؼبي. اؽبيدركفلورية

                                                           
 .(FCCC/CP/2014/2)تقرير مرفق البيئة العاؼبية إىل مؤسبر األطراؼ ’’  (27)
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تحقيق التنمية يف اؼبرفق األكؿ ل مساعدة األطراؼ غَت اؼبدرجةإىل  فةآلية التنمية النظيكهتدؼ  - 76
مساعدة أطراؼ اؼبرفق األكؿ على  الوقت يف نفسمع العمل كاإلسهاـ يف اؽبدؼ النهائي لالتفاقية  ،اؼبستدامة

رفق األكؿ اؼبألطراؼ لية . كتتيح اآلدبوجب بركتوكوؿ كيوتواػباصة هبا نبعاثات الربقيق االمتثاؿ ألىداؼ ا على
 خفض اتعك اغبد من االنبعاثات دبوجب بركتوكوؿ كيوتو لتمويل مشر التزامات االنبعاثات أك يف فض ربقيق اػب

 ػبفض االنبعاثات معتمدةقركض  ات على أفعك ذه اؼبشر أف ربصل ىكيبكن . االنبعاثات يف البلداف النامية
طرؼ اؼبرفق األكؿ ستخدمها ياليت يبكن ك ، كربوفثاين أكسيد ال طنا كاحدا منكل منها يعادؿ   كقابلة للبيع،

 .تقييدهاغبد من التزامات اػبفض أك لتحقيق 
 كحدة من كحدات مليار 0,5عن قرب ما يكصدر  ،ان عك مشر  7,511كقد مت اآلف تسجيل أكثر من  - 77

من خالؿ  فبولة ان عك مشر  23 يشمل عدد ألمانة االتفاقية، ككفقان . ليةاآليف إطار نبعاثات الاػبفض اؼبعتمد ل
ؼبشركعات عن اأربعة من ىذه أعلن . ك 034 -كالكربوف اؽبيدركفلورم  23 -الكربوف اؽبيدركفلورم  لية تدمَتاآل
ماثلة يف نفس البلد اؼب اتعك شر اؼب أف مليوف دكالر امريكي. كإذا افًتض 08يبلع ؾبموعها ما يقرب ستثمارات ا
تكنولوجيا كلية يف استثمارات   إىلمشركعان  23البالغ عددىا كبَتة معادلة، يصل ؾبموع اؼبشركعات كلفة  بت

 .يأمريك مليوف دكالر 041لية ما يقرب من ن الكربوف اؽبيدركفلورم من خالؿ اآلالتخفيف م
منها عن تدمَت ما  (28)09 دد، أسفر عمشركعان  23كمن بُت اؼبشركعات اؼبشار إليها أعاله البالغة  - 78

 ىذه تكان ،2104كحبلوؿ عاـ . (29)سنويا. 23 -الكربوف اؽبيدركفلورم  طن من 311 يبلغ يف اؼبتوسط كبو
مع ما يقًتف هبا  23 -الكربوف اؽبيدركفلورم  طن من 35 111قد أسفرت عن تدمَت ما يقرب من  اتعك اؼبشر 

 (30)ثاين أكسيد الكربوف. مليوف طن من مكافئ 511خفض انبعاثات أكثر من  نم
للكربوف اؽبيدركفلورم  مشركعيتعُت على أم لية اغبالية يف إطار آلية التنمية النظيفة، ؼبعايَت األى ككفقان  - 79
قد عملت ؼبدة ال تقل عن  22 - مرافق الكربوف اؽبيدركفلورم لكي يسجل يف إطار اآللية، أف تكوف 23 -

ؤىلة اؼب 22-الكربوف اؽبيدركفلورم إنتاج كميةتقتصر  . ك 2114ك 2111بُت عامي فيما ثالث سنوات 
الفًتة  يفتشغيل الثالث األخَتة من العتماد على اغبد األقصى لإلنتاج التارىبي ؽبذه اؼبادة خالؿ السنوات الل

ؼبعاعبة احتماالت حدكث اغبوافز السلبية الناشئة عن إقامة قد كضعت ىذه الضمانات ك  .2111-2114
الكربوف  ىذه اؼبادة أك توليدإنتاج  ةأك زياد 22 -ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورم جديدة منشآت إنتاج 

يف اؼبنشآت القائمة الجتذاب التمويل من خالؿ اآللية. كلدل مشركعات الكربوف  22 -اؽبيدركفلورم 
من يف اؼبائة  99,99حيث تتخلص عادة من  يف إطار اآللية سجل أداء جيد جدان  23 -اؽبيدركفلورم 

خالؿ  23 -نشآت مواقع لًتميد الكربوف اؽبيدركفلورم ظم اؼبمعأقامت يف البلداف الصناعية، . ك االنبعاثات
 1,4يزاؿ يبلغ كبو  العقدين اؼباضيُت، غَت أف متوسط معدؿ االنبعاثات يف منشآت بلداف اؼبرفق األكؿ كاف ما

دة من يستفالبلداف النامية اؼبيف منشآت  مو ما يزيد بدرجة كبَتة عن ذلك اعبار ، كى2100يف اؼبائة يف 
 .اؼبمولة من آلية التنمية النظيفة اتعك اؼبشر 

                                                           
كاف أحد عشر مشركعا منها يف الصُت، كتسعة يف اؽبند، ككاحد يف األرجنتُت، ككاحد يف اؼبكسيك، ككاحد يف صبهورية    (28)

 كوريا.

بقدرات يعتمد على التقديرات اػباصة  نوف تغَت اؼبناخ اليت أكضحت أأرقم امانة االتفاقية اإلطارية بشقدمت ىذا ال  (29)
لفًتة االلتزاـ الثانية يف  23 -بالنسبة للكربوف اؽبيدركفلورم  04,811بغازات االحتباس اغبرارم البالغة  اػباصة االحًتار العاؼبي

 .توكوؿ كيوتوك بر 

 يف اؼبائة من قدرات التخفيف اؼبسجلة ؽبذه اؼبشركعات. 84ىذا الرقم  يعادؿ  (31)
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من للوفاء جبزء التكلفة ربقق مردكدية ل مرنة ائألطراؼ كسلالتنفيذ اؼبشًتؾ يوفر فباثل،  ؾباؿكيف  - 81
كيتحقق . التكنولوجياارجي كنقل الستثمار اػبمع الًتكيج يف نفس الوقت لكيوتو دبوجب بركتوكوؿ   االتزاماهت
ات خبفض االنبعاثات أك اغبد منها دبوجب بركتوكوؿ كيوتو من التزامالذم لديو  خالؿ سبكُت الطرؼن مذلك 

االنبعاثات أك التخلص من  االنبعاثاتاغبصوؿ على كحدات خفض االنبعاثات من خالؿ سبويل مشركع ػبفض 
سبها اليت اكتاإلنبعاثات أف وبسب كحدات خفض ستثمر ؼبا طرؼيبكن لل. ك التزامات مقابلة لديويف طرؼ آخر 

ثاين أكسيد الكربوف صوب ربقيق أىداؼ اػبفض أك اغبد اػباصة بو يف حُت  كاحدا منكاليت يعادؿ منها طنا 
 .للمشركعالزمة كنقل التكنولوجيا اليستفيد الطرؼ اؼبضيف من االستثمار 

فض ة ػبمليوف كحد 811مشركع كأكثر من  711حىت اآلف، اؼبوافقة على ما يقرب من كقد مت  - 80
تدمَت  يفمباشرة بصورة  شاركت ة، ثالثاتعك ىذه اؼبشر بُت من . كىناؾ نبعاثات دبوجب آلية التنفيذ اؼبشًتؾاال

اؽبيدركفلورية. كيف حُت أف حجم االستثمارات يف تكنولوجيا اغبد من الكربوف اؽبيدركفلورم  مركبات الكربوف
مليوف طن من  4,5عن اغبد من  2102دبوجب ىذه اؼبشركعات غَت متوافر علنا، فإهنا أسفرت حبلوؿ عاـ 

 ثل كبوما يبكىو  فلوريةيدرك من مركبات الكربوف اؽب افطنأ 316عادالت ثاين أكسيد الكربوف أك ما يقرب من م
 ات.عك ات اؼبشر يمكانايف اؼبائة من  51
ـ باستخدا ،23 -يت اجريت مؤخران أف تكلفة خفض الكربوف اؽبيدركفلورم كقد أظهرت الدراسات ال - 82

عدالت ثاين أكسيد يورك للطن من م 1,17ما يقرب من  حيث بلغتض البفاؼبركنة، كانت شديدة اال آليات
 خفضككحدات  اغبدكد اؼبعتمدة لاللبفاضات، نتيجة اللبفاض الطلب علىفإنو كمع ذلك، الكربوف. 

منخفضان.   اتعك ر ىذه اؼبشكاف التخلص الذم ربقق يف إطار ،  2102منذ منتصف عاـ كأسعارىا االنبعاثات 
مل ربقق  اليت التوقف هنائيان يف عدـ توافر تشريعات ؼبنع ذلك. كيرجع إىل اؼبشركعات أك كما أهنا تتعرض للخطر

أم عائدات غَت اغبدكد اؼبعتمدة لاللبفاضات ككحدات البفاضات االنبعاثات كاليت بدكهنا لن يتحقق أم دخل 
 ربوف اؽبيدركفلورية.لتمويل عملية التدمَت اؼبستمرة ؼبركبات الك

مناقشات بشأن النهج المقترحة للرقابة على مركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب بروتوكول  -سادساً 
 مونتريال

لتعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ ػبفض إنتاج كاستهالؾ مركبات  2119كانت ىناؾ مقًتحات منذ عاـ  - 83
من كاليات ميكركنيزيا  2119قًتح األكؿ يف عاـ اؼب . كقدـللنظر، قدمت لألطراؼ فلوريةيدرك الكربوف اؽب
أكؿ األمر مت خالؿ السنوات الالحقة عدد قليل من األطراؼ )يشار موريشيوس يف تو يف رعايشًتؾ ااؼبوحدة، 

كندا كاؼبكسيك واسطة  ب 2101قًتح الثاين يف عاـ اؼبوحدة(. كقدـ اؼبكاليات ميكركنيزيا إليو فيما بعد دبقًتح 
، مع تعديالت طفيفة، فاؼبقًتحا(. كقدـ ىذاف قًتح أمريكا الشماليةبعد دبشار إليو فيما كياؼبتحدة ) كالواليات

 2104نوفمرب تشرين الثاين/لى ذلك، قدـ االرباد األكركيب يف عة الالحقة. كعالك  ألطراؼايف صبيع اجتماعات 
ج بديل يبكن أف ظرىا بشأف هنحيث تقاظبت كجهات نش لالجتماع السادس كالعشرين لألطراؼ انقللكرقة 

 :االرباد األكركيب األفكار التاليةككرقة  ُتقًتح. كيتقاسم تعديل اؼبشكل أساسا لتعديل الربكتوكوؿي
 جزءان اآلف لورية تشكل يدركفمركبات الكربوف اؽبتتوافر قرائن علمية كبَتة على أنو يف حُت أف  )أ(

كمعظم ذلك نتيجة  تزايد بسرعةتيف الغالؼ اعبوم هتا كفر إف ، فصغَتا من انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم
ىذه اؼبركبات ربل مكاف ألف نظران التربيد كتكييف اؽبواء، كخاصة يف البلداف النامية، ك  أجهزة الطلب علىلزيادة 
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َت على ىذه اؼبركبات كانبعاثاهتا دكف معاعبة، سيكوف ؽبا أثر كب استخداـ. كإذا ترؾ اؼبستنفدة لألكزكفاؼبواد 
 ؼبناخ األرض؛ يشعاعالالتأثَت ا

قبات بركتوكوؿ مونًتياؿ أم عاؽبيدركفلورية يف إطار  الكربوفال تفرض الرقابة على مركبات  ب()
بل أهنا ورية يدركفمركبات الكربوف اؽبن اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ عاألمم اؼبتحدة تعهدات اتفاقية  أماـ قانونية

 من خالؿ ربقيق منافع زبفيف كبَتة؛ تدعم كتستكمل كتعزز دكرىا
يضطلع متباينة،  كلكنهاسؤكليات اؼبشًتكة اص باؼبشيا مع مبدأ بركتوكوؿ مونًتياؿ اػباسب ج()

مع منح  اؽبيدركفلورية األطراؼ من البلداف اؼبتقدمة أكالن مركبات الكربوف اػباصة بالرقابة على اإلجراءات ب
 ؛التزاماهتابللوفاء ؿ النامية فًتة أطو األطراؼ من البلداف 

التقنية تُت الناحيفبكنة من لورية يدركفبدائل ؼبركبات الكربوف اؽبستحداث اتقدـ يف ربقق  (د)
 وافرة يف الوقت اغباضر لكل استخداـ؛ىذه البدائل ليست مت. غَت أف ربسُت كفاءة الطاقةتبُت ك  ،كاالقتصادية

مركبات الكربوف اتية للرقابة على السياس األطراؼ بطائفة من التدابَت يد منعداضطلع ال )ق(
االقتصادية كاؼبشاركة ة دبا يف ذلك اعتماد التشريعات كتوفَت اغبوافز كاإلقليمي ةالوطنياؼبستويات لورية على يدركفاؽب

صدار إشارات تنبيو كاضحة للصناعة إل هنج عاؼبييزاؿ يتعُت اعتماد  . غَت أنو مايف االتفاقات الدكلية الطوعية
دفعها إىل تكثيف عملية كضع البدائل اليت تنخفض فيها القدرة على االحًتار قطاع اػباص كاألسواؽ( ل)ال

 العاؼبي؛
ربكتوكوؿ الدبوجب اؽبيدركفلورية الكربوف للرقابة على مركبات للبلداف النامية يقدـ الدعم اؼبايل  )ك(

صبيع التكاليف اإلضافية اؼبتفق عليها  إنشائو لتغطيةاؼبتعدد األطراؼ كفقا إلجراءات عن طريق الصندكؽ 
 اتكاؼبساعدسنوات ثالث كل تجديد  ألىداؼ ىذه اؼبركبات يف سياؽ عمليات ال 5اؼبادة المتثاؿ أطراؼ 

 .التقنية
ألف كباء أدناه، على التوايل، يف قسمُت يف ال النقاشكرقة ك التعديل  يالعناصر الرئيسية ؼبقًتحكترد  - 84

 زبطيطيان.عرضان  6ك 5ك 4تتضمن اعبداكؿ ك قدمت فيها لألطراؼ للنظر. الًتتيب الزمٍت اليت 
 بروتوكولالالتعديالت المقترحة للرقابة على مركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب  -ألف 

نظرا  طفيفة،التغيَتات بعض الأمريكا الشمالية، مع اؼبوحدة كمقًتح  كاليات ميكركنيزياقدـ مقًتح  - 85
يف الفقرات التالية إىل الالحقة. كيشَت اؼبوجز الذم يرد  ألطراؼاصبيع اجتماعات  ،على كالن أقدما ا مألهن

 (30).2104نوفمرب تشرين الثاين/جتماع السادس كالعشرين لألطراؼ يف اللتُت قدمتا لال قًتحُتؼبانسخيت 
 مقترح واليات ميكرونيزيا الموحدة - 0

الكربوف من مركبات  مركبان  20خفض استهالؾ كإنتاج ة إىل اؼبوحدكاليات ميكركنيزيا مقًتح يهدؼ  - 86
غَت العاملة دبوجب . كبالنسبة لألطراؼ 9,801ك 4االحًتار العاؼبي تًتاكح ما بُت  ذات قدرة علىلورية يدركفاؽب

الكربوف مركبات  استهالؾ ستوياتم متوسطد خطوط أساس االستهالؾ كاإلنتاج على عتمت 5اؼبادة 
اؼبقًتح ، كيبدأ اعبدكؿ الزمٍت 2106-2104الفًتة خالؿ  ةفلوريكلورية الكربوف اؽبيدرك مركبات ك  ةيلور فاؽبيدرك 

يف اؼبائة حبلوؿ عاـ  01هتبط إىل  خط األساسمستويات يف اؼبائة من  85بنسبة تبلغ  2107يف  فضللخ

                                                           
(30)  UNEP/OzL.Pro.26/5 and UNEP/OzL.Pro.26/6. 
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عادؿ هبرم ٍت جدكؿ زميبدأ اػبفض بعد ذلك ببضع سنوات على أساس ، 5ألطراؼ اؼبادة كبالنسبة . 2135
 .ؼاطر األشأنو بواسطة لتفاكض با

 بدءان  23-اؼبنتجات الفرعية للكربوف اؽبيدركفلورمأحكاما للحد من انبعاثات كيتضمن اؼبقًتح أيضان  - 87
ىذه كاؼبنتجات اليت ربتوم على اؽبيدركفلورية حظر الواردات كالصادرات من مركبات الكربوف ، ك 2107عاـ من 

لمنتجات اليت لحظر أك تقييد الواردات من غَت األطراؼ امكانية ربديد َت األطراؼ، ك من جانب غركبات اؼب
نتج دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دكف أف ربتويها، كانشاء كتنفيذ نظاـ ؼبنح تراخيص الواردات كالصادرات من ت

 طراؼاألكسبكُت  كيرىا كاؼبستصلحة،مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اػباضعة للرقابة اعبديدة كاؼبستعملة كاؼبعاد تد
بالغ السنوم عن استهالؾ من تأخَت االمتثاؿ ؽبذه األحكاـ لفًتة زمنية معينة، كاإل 5اؼبادة العاملة دبوجب 

كإنتاج الكربوف اؽبيدركفلورم كانبعاثات اؼبنتجات الفرعية، كربويل حقوؽ االستهالؾ فيما بُت األطراؼ غَت 
لألطراؼ لتلبية االحتياجات احمللية األساسية  5عالكة إنتاج لألطراؼ غَت العاملة باؼبادة ، كمنح 5العاملة باؼبادة 

من خالؿ الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ ما مل  5األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ، كسبويل 5العاملة دبوجب اؼبادة 
األطراؼ قًتح أيضان على سبكُت آلية أخرل. كينص اؼبم يبوؿ أم جزء من التكاليف االضافية اؼبتفق عليها من أ

اليت زبتار أف تبدأ تنفيذ عملية خفض الكربوف اؽبيدركفلورم قبل اعبدكؿ الزمٍت اؼبتفق  5العاملة دبوجب اؼبادة 
 عليو من جانب األطراؼ من اغبصوؿ على التمويل دبوجب اآللية اؼبالية للربكتوكوؿ.

الت ثاين أكسيد داعدب نبعاثاتالطن من ا 011من  أف يبنع أكثر، قدميوؼب كفقان كيبكن للتعديل،  - 88
 1,5صل إىل دبقدار ي اغبرارة زيادة يف متوسط درجةال قيديكيبكن أف الكربوف من خالؿ العقود العديدة التالية، 

مركبات الكربوف يف  ‘‘قفزة’’ربقق  أسرع كتَتةاسًتاتيجية كيبكن أف تؤدم . 2011حبلوؿ عاـ درجة مئوية 
غيغا طن  64حىت نبعاثات الاة من الكربوف اؽبيدرككلورك فلورك إىل منع التخلص اغباليعملية  خالؿ لوريةيدركفاؽب

 معادالت ثاين أكسيد الكربوف. من ةإضافي
 مقترح أمريكا الشمالية - 5

ذات قدرة لورية يدركفمركبات الكربوف اؽبمن  مركبان  09 استهالؾ كإنتاج اؼبقًتح إىل خفض يهدؼ - 89
غَت ؽبذه القدرة. كيقًتح التعديل بالنسبة لألطراؼ  مرجح أساسعلى  9,801ك 02ؼبي تًتاكح ما بُت احًتار عا

استهالؾ مستويات توسط ؼبعلى نسب مئوية ؿبددة تعتمد الستهالؾ كاإلنتاج لخطوط أساس  5العاملة باؼبادة 
 ،2101-2118خالؿ الفًتة  ةيفلور  يدرككلوريةالكربوف اؽبمركبات ك  ةفلوريالكربوف اؽبيدرك  مركبات كإنتاج

يف  05تنخفض إىل  2108يف يف اؼبائة من مستويات خط األساس  91 يبدأ بنسبة فضكجدكؿ زمٍت للخ
ؿبددة من مئوية خطوط األساس على نسب عتمد ، ت5ألطراؼ اؼبادة كبالنسبة . 2135اؼبائة حبلوؿ عاـ 

-2100الفًتة  خالؿربوف اؽبيدرككلورم فلورم الكربوف اؽبيدركفلورم كالك مستويات استهالؾ كإنتاج متوسط
يف  05إىل  2121يف اؼبائة من مستويات خط األساس يف  011اػبفض من  يبكن سبديد فًتةيف حُت  2102

 .2145اؼبائة يف 
، 23 -اؼبنتجات الفرعية من الكربوف اؽبيدركفلورم د من انبعاثات ربأحكاما  أيضان كيتضمن اؼبقًتح  - 91

من غَت األطراؼ، كإنشاء كتنفيذ نظاـ ؼبنح تراخيص الواردات كالصادرات من  كالصادرات وارداتكحظر ال
األطراؼ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اػباضعة للرقابة اعبديدة كاؼبستعملة، كاؼبعاد تدكيرىا كاؼبستصلحة، كسبكُت 

الكربوف  كانتاج استهالؾعن وم السن بالغ، كاإلـاحكاأل هؽبذمن تأخَت االمتثاؿ  5العاملة دبوجب اؼبادة 
ككميات اؼبنتجات الفرعية للكربوف  انبعاثاتعن  ( فضالن 23 -اؽبيدركفلورم )باستثناء الكربوف ؽبيدركفلورم 
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 ، كربويلعليها األطراؼواسطة تكنولوجيات ستوافق ب ىاَت مدربصل عليها ك يتم ت اليت، 23 - اؽبيدركفلورم
، كمن عالكة إنتاج لألطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة 5غَت العاملة باؼبادة األطراؼ  بُتفيما الستهالؾ احقوؽ 

األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ، كسبويل 5لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  5
ن أم آلية مالية ؼب للتموياتلك األطراؼ لتوفر باستثناء الظركؼ اليت من خالؿ الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ  5

 .أخرل
 للتعديل اؼبقًتح دباجميعية البيئية التنافع حكومة الواليات اؼبتحدة، تقدر اؼباؼبقدمة من لتقديرات ل ككفقان  - 90

 005,8و كبك  2151حىت عاـ عادالت ثاين اكسيد الكربوف مليار طن مًتم من م 005ك 93,8يًتاكح بُت 
نتيجة الفعلي للمقًتح تاريخ البعد  عامان  41ثاين أكسيد الكربوف ؼبدة من معادالت طن مًتم مليار  040,0 -
فيها القدرة على االحًتار العاؼبي كتقدر اؼبنافع  نخفضتلورية ببدائل يدركفمركبات الكربوف اؽبعاضة عن الستل

مليار  02,9ىل تصل إبكمية  23 -اؼبنتجات الفرعية للكربوف اؽبيدركفلورم انبعاثات من الرقابة على  الًتاكمية
من طن مًتم مليار  05,7 كبو ، ككمية تبلغ2151عاـ  من معادالت ثاين أكسيد الكربوف حىتطن مًتم 

 عقب تاريخ تفعيل اؼبقًتح. معادالت ثاين أكسيد الكربوف خالؿ األربعُت عامان 
 موجز وجهات نظر األطراف بشأن مقترحات التعديل - 0

لورية يدركفإنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف اؽبغرض الرقابة على ؿ لربكتوكو الكانت إمكانية تعديل  - 92
بأسلوب غَت  اؼبداكالتعقدت ك . 2101ك 2119التعديل يف  يمقًتحتقدًن مناقشات مستفيضة منذ  موضع

ن مؤسسات األمم مكفبثلوف طراؼ األ واػبرباء كفبثل هاحات قدميضتو اؼبزيد من اؼبعلومات كالدبساعدة رظبي، 
ف طراؼ أاأل تركبعد أف أدك . 2104ك 2119يف يف حلقيت العمل اللتُت عقدتا كالقطاع اػباص اؼبعنية  اؼبتحدة

معاعبة  يةكيف  واة كاؼبالية، ناقشتقنيالتحديات القانونية كالسوؼ يفرض بعض لربكتوكوؿ على اتمل احملتعديل ال
طراؼ اؼبؤيد منها األة اليت ابدهتا . كتتضمن الفقرات التالية موجزا لوجهات النظر الرئيسيىذه التحديات

 اؽبيدركفلورية. ركبات الكربوفاػباص دبربكتوكوؿ التعديل كاؼبعارض ل
 حجج مؤيدة للتعديل

 دفعت األطراؼ اؼبؤيدة للتعديالت اؼبقًتحة دبا يلي: - 93
لنظر إىل با االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخاؽبيدركفلورية دبقتضى مركبات الكربوف مل زبفض  )أ(

ر يتقر مطلق اغبرية يف ألطراؼ يف االتفاقية . كلالتفاقيةلالغازات اليت زبضع  ؾبرد غاز كاحد من عدد منأنو 
يف بركتوكوؿ مونًتياؿ فض. كقد ساىم االجراء اؼبتخذ يف إطار هود اػبالغازات اليت ينبغي أف زبضع انبعاثاهتا عب

عاعبة مركبات الكربوف ؼبلعمل بشأف امسؤكلية كاضحة األطراؼ  الكربوف اؽبيدركفلورم، كتتحمل انبعاثاتزيادة 
 ؛ألكزكفلاعتمادىا كبدائل للمواد اؼبستنفدة اؽبيدركفلورية من خالؿ ذبنب 

على  األكىلبالدرجة لورية يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يدركفمركبات الكربوف اؽبادراج أسباب ال تقع  (ب)
اؼبسألة بالنظر إىل معاعبة يتيح لو ربكتوكوؿ كضع فريد ترجع إىل أف للبل التفاؽ، الذم ربقق حىت اآلف لنجاح ال

تتوسع فيها عملية استخداـ الكربوف اليت  تو يف التخلص التدرهبي من اؼبواد يف نفس القطاعاتاخرب 
 اؽبيدركفلورم؛

تغَت بركتوكوؿ مونًتياؿ مع اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف  وبوؿ دكف عملال يوجد سبب  (ج)
باالنبعاثات يف معاعبة الرقابة على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. فيمكن أف تستمر تغطية اؼبسائل اػباصة اؼبناخ 
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بركتوكوؿ بواسطة باالستهالؾ كاإلنتاج يبكن معاعبة تلك اػباصة االتفاقية اإلطارية، يف حُت بواسطة كاحملاسبة 
 شراكة مع االتفاقية اإلطارية؛يف مونًتياؿ 

يث أهنا تؤخذ يف االعتبار ح الربكتوكوؿ دبقتضى يةىداؼ اؼبناخاألمشكلة يف نظر  توجد ال )د(
 قررات اللجنة التنفيذية للصندكؽ متعدد األطراؼ؛كثَت من ممثل يف  بالفعل بصورة عادية 

دبوجب معاىدة كاحدة فقط. فهناؾ ال يوجد مربر لالفًتاض بعدـ معاعبة طائفة معينة من اؼبواد  ق()
مشاكل مشًتكة، دبا يف ذلك استخداـ مركبات بشأف عمل معا بنجاح تمعاىدات الكثَت من األمثلة على 

، كذبرم معاعبة (32)الدكلية ؼبنع التلوث من السفنتفاقية اال تعاًف بواسطة اليت ،الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية
ورية يف يدركفمركبات الكربوف اؽب. كلذا فإف ادراج تفاقية الدكلية لوقاية النباتاتاالبواسطة بركميد اؼبيثيل استخداـ 

التخلص من   يفيساعد  حيث اعززىل ينظاـ اؼبناخ؛ بشكل من األشكاؿ أم ال يقوض ب بركتوكوؿ مونًتياؿ
طوم ما ين، مع 2151حبلوؿ عاـ ًتم من معادالت ثاين أكسيد الكربوف مليار طن م 96قدر بنحو كمية ت

 على اؼبناخ؛ ةكبَت   ةإهبابيعليو ذلك من آثار 
على حىت لورية يدركفلربكتوكوؿ مونًتياؿ ؼبعاعبة مركبات الكربوف اؽب اإلطاراتفاقية فيينا توفر  (ك)

يف  مألطراؼ تنسيق سياساهتلمن اتفاقية فيينا  2ح اؼبادة تيكت ،الرغم من أهنا ليست من اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف
كإدخاؿ بدائل دبا يف ذلك مركبات  ،التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةية عملإدارة 

 الربكتوكوؿ؛بشكل كاضح يف إطار  ةركبات مناسبخفض ىذه اؼبلذا فإف إجراءات اؽبيدركفلورية، ك  الكربوف
تتوقع جداكؿ ىل أهنا بالنظر إ متباينةكلكن مبدأ اؼبسؤكليات اؼبشًتكة  ةالنهج اؼبقًتحكتراعى  ز()

كاكلئك  5من اؼبادة  0لألطراؼ العاملة دبوجب الفقرة اؽبيدركفلورية ـبتلفة للتخلص من مركبات الكربوف زمنية 
 الذين ال يعملوف دبقتضاىا؛

كثَت االحًتار العاؼبي يف   على ةخفضاؽبيدركفلورية ذات القدرة اؼبنبدائل مركبات الكربوف كتتوافر  (ح)
تقارير بُت ت. ك تقارير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادمعلى النحو اؼببُت يف ، ىاداكيبكن اعتم ،من القطاعات

بالفعل زبفيضات كبَتة كضعها يف الوقت اغباضر سوؼ تتيح ستخدـ أك هبرم يت تأف البدائل الالفريق بوضوح 
 ؛2121 حبلوؿ عاـالكربوف اؽبيدركفلورم  يف استخداـ
اؽبيدركفلورية بأكثر فبا  عن بدائل مركبات الكربوف يف الوقت اغباضر من اؼبعلومات  فر اؼبزيدايتو ك  (ط)

على ككفق مركبات الكربوف الكلورية فلورية أك مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية عندما بو بدائل  كانت تتوافر
 ؛دائما ت النتائج إهبابيةككانيف السابق، فباثلة ىاتُت اؼبادتُت. كقد كاجهت األطراؼ مواقف التخلص من 

يف  تازالمالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية عملية يف حُت أف ك  (م)
دارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف إل هاخطط حىتقدـ عدد من البلداف مل يك  ،األكىل امراحله

ازباذ اجراءات حسنة التوقيت بشأف مركبات ركرم الضاال منذ فًتة كجيزة، مازاؿ من اؽبيدرككلورية فلورية، 
 جراءات؛اال ىذه تأخرتكبد يف حالة توؼ التكاليف اإلضافية اليت سالكربوف اؽبيدركفلورية لتجنب 

أنشطة التخلص التدرهبي فقط لدعم  يكفى سبويلسول الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ ليس لدل  (ؾ)
سوؼ الربكتوكوؿ،  إىللورية يدركفمركبات الكربوف اؽب تفيضاإذا ف ،وكوؿمن اؼبواد اػباضعة للرقابة حاليا من الربكت

 ؛موارد إضافية كبَتةإىل الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ بوضوح وبتاج 
                                                           

 .0997ك 0978كاليت عدلت بواسطة بركتوكوالت يف  0973االتفاقية الدكلية ؼبنع التلوث من السفن لعاـ   (32)
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يف  25بنسبة  التمويلزيادة على ، 2101أبريل نيساف/اللجنة التنفيذية يف كيف حُت كافقت  (ؿ)
تتطلب هنجا اؽبيدركفلورية ها مركبات الكربوف فرضتاؼبشكلة اليت  فأفالكربوف اؽبيدركفلورم،  غَتمن بدائل للاؼبائة 

 لتكاليف اإلضافية؛ل سبويال تتضمنك ؽبذه اؼبركبات،  بدائلوضع فز للصناعة لواأكثر مشوال يوفر ح
ُت كفقا لبنود منهاج دكرباف لالتفاقية ذ لعدة سناحيز النفلن تدخل معاىدة جديدة للمناخ  ـ()

َت اؼبناخ، كال يبكن أف تنتظر األطراؼ كل ىذه الفًتة الزباذ اجراءات بشاف مركبات الكربوف اإلطارية بشأف تغ
يتسم  اكقد أنشأ بركتوكوؿ مونًتياؿ نظام. لزيادة السريعة يف إنتاجها كاستهالكهااؽبيدركفلورية بالنظر إىل ا

 فلورية.اؽبيدرك  على مركبات الكربوفعملية الرقابة سباما يناسب  كفعاالبالكفاءة 
 الحجج ضد التعديل

 :ا يليدباألطراؼ اؼبعارضة للتعديالت اؼبقًتحة  دفعت - 94
االتفاقية من مث تأيت يف نطاؽ اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف ك من لورية ليست يدركفمركبات الكربوف اؽب (أ)

، امناسب ليسوؿ مونًتياؿ خضاعها لربكتوكف اإ. كمن مث فاإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ كبركتوكوؿ كيوتو التابع ؽبا
 ؛كسياسية كتقنية ةقانونيمعاكسة يكوف لو عواقب قد ك 

 ؾبموعيف اؼبائة من  1,7 اؽبيدركفلورية ال تشكل سول تبُت األرقاـ األخَتة أف مركبات الكربوف (ب)
فإف ، وضوحب لقلقيبعث على ا أمرفبا يشَت إىل أنو يف حُت أف تغَت اؼبناخ  حتباس اغبرارمانبعاثات غازات اال

بشأف هنج نظاـ اؼبناخ فإف على ذلك، جانبو الصواب. كعالكة لورية يدركفالًتكيز اغبايل على مركبات الكربوف اؽب
مالئما حيث يتيح لألطراؼ ك  امرن يعترب هنجامن غازات االحتباس اغبرارم عمليات الرقابة على طائفة تطبيق 
 منها؛ اغبديدكف ير اليت غازات الاختيار 

 مركبات الكربوفمن توىل مهاـ بركتوكوؿ مونًتياؿ لتمكُت من اتفاقية فيينا  2اؼبادة تكفي ال  ج()
ال تصلح لذلك بالنظر إىل أف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية تفاقية فيينا فاف اكعالكة على ذلك، اؽبيدركفلورية, 

 ؛ تستنفد طبقة األكزكفال
يف بركتوكوؿ منها كل اػباصة بقدرات المتباينة ك ا كلكنهمبادئ اؼبسؤكليات اؼبشًتكة ظهر ال ت د()

 عن التخفيف، ،االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخالبلداف اؼبتقدمة مسؤكلة، يف إطار من الواضح أف . ك مونًتياؿ
اؼبالية كنقل  اتفر اؼبساعداظركؼ معينة، دبا يف ذلك تو  يفازباذ إجراءات إال عدـ كتشجع البلداف النامية على 

عملية ربويل فعلية  يبثل بركتوكوؿ مونًتياؿ اؽبيدركفلورية يف إطارمركبات الكربوف ، كلذا فإف كضع التكنولوجيا
 ركبات من البلداف اؼبتقدمة إىل البلداف النامية؛ألعباء خفض ىذه اؼب

أك قاليم يف صبيع األ أك عبميع االستخداماتاؽبيدركفلورية بدائل مركبات الكربوف تتوافر  ال (ق)
، تكييف اؽبواء كالتربيدقطاع ركبات يف النطاؽ ؽبذه اؼبعبميع الظركؼ اؼبناخية كخاصة بالنسبة لالستخداـ كاسع 

شديدة معارضة عن بلداف من ال يدعدالمع أصحاب اؼبصلحة الرئيسيُت يف اليت أجريت كشفت اؼبشاكرات ك 
 نية اؼبقًتحة؛زماللألطر  للتعديالت اؼبقًتحة كعدـ القدرة على تنفيذىا كفقان 

السليمة تقنيان كاليت ربقق مردكدية تكاليفها كاؼبأمونة على نطاؽ كاسع،  بدائلكإىل أف تتوافر ال (ك)
تقارير فريق التكنولوجيا ب اػباصةكقد أبرزت اؼبناقشات سابقة ألكاهنا.  مناقشة مقًتحات لتعديل الربكتوكوؿتعترب 

ما تكوف قابلة مرتفعة ككثَتان فر إال بتكلفة اال تتو اؽبيدركفلورية  فكالتقييم االقتصادم أف بدائل مركبات الكربو 
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الصغَتة كما أهنا ال تتوافر للكثَت من االستخدامات على االطالؽ كخاصة للمنشآت لالشتعاؿ أك سامة  
 كاؼبتوسطة اغبجم؛

اؼ أطر الصناعة يف اؽبيدركفلورية، سوؼ تعتمد مركبات الكربوف كاف سيتم التخلص من إذا   (ز)
الكيميائية بالنظر إىل أف التكنولوجيات صناعات من الصغَت نتجها عدد التكلفة ية باىظعلى منتجات  5اؼبادة 

. على كل من اؼبنتجُت كاؼبستهلكُتمعاكسة آثار ظهر ستك ، مرتفعةبسهولة كتكاليف التحويل  تتوافر البديلة ال
اخلة لتجنب االنعكاسات الضارة من حيث استقرار مكانية كتأثَتات البدائل الدإلكيتعُت اجراء تقييم دقيق 

 اؼبدل الطويل؛الصناعة يف 
ترتفع فيها درجات اغبرارة  اليتبيئة الستخداـ يف بلداف اللة ئمالاؼبتكنولوجيات ال تتوافر بعد ال ح()

ة لالشتعاؿ د القابليرب تال غازات بشأف استخداـاليت اعتمدت مؤخران اؼبعايَت الدكلية  قتصركعالكة على ذلك، ت
على نطاؽ كاسع يف فيو تستخدـ اغبجم بشكل ال  ةصغَت النظم تكييف اؽبواء اؽبيدرككربوف يف  استخداـ اعلى 

 ىذه البلداف؛
يف اؼبستقبل كضع بدائل عتماد تعديل لتشجيع الصناعة على اؼبقدمة بضركرة ااغبجة تتسم  ط()

 تصاديا كاجتماعيا قبل دخوؿ أم تعديالت اضافية حيز النفاذ؛قبولة اقالتكنولوجيا اؼبباػبطورة إذ يتعُت أف تتوافر 
يف كثَت وارد إىل تشتت اؼبمهمة التخلص من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية بالفعل  أدت م()
ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية  اىام اليبداؽبيدركفلورية سبثل مركبات الكربوف  كنظران ألف .5اؼبادة  من أطراؼ

من مركبات الكربوف سريعة التخلص ال مليةؽ عو عيسوؼ  ىاتقييدفإف من البلداف النامية، كثَت ية يف  فلور 
اؽبيدركفلورية مركبات الكربوف  فيها. كعلى ذلك فإف توىل نمو االقتصادمعرقل الاؽبيدرككلورية فلورية، كيبكن أف ت

األنبية، دبا يف ذلك التخلص من مركبات بالغة ن أكلويات التنفيذ عكاؼبوارد تماـ الوقت كاالىوؿ سوؼ وب
 ؛اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكفن مؼبعاعبة اؼبخزكنات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية 

مع  5ادة اؼبغَت العاملة ببواسطة األطراؼ ورية يدركفلمركبات الكربوف اؽبيتواصل استخداـ  ؾ()
يتوافر  البديلة، كال. كال وبدث أم نقل للتكنولوجيا 5ة ىذه اؼبركبات لألطراؼ العاملة باؼباد بيع صناعاهتامواصلة 

 ؛5اؼبادة  أطراؼ ىذه اؼبركبات من جانب استخداـتخلص من الدعم اؼبايل للأم كضوح بشأف توافر 
قًتف أم اؼباكبة، قد ال تللصعوبات االقتصادية اليت أشار إليها العديد من اعبهات  كنظران  ؿ()

 ساعدات مالية كتقنية جديدة ككافية؛دبورية يدركفللكربوف اؽبمركبات االتزامات بالتخلص من 
من  بركتوكوؿ مونًتياؿيف إطار ورية يدركفلمعاعبة مركبات الكربوف اؽبامكانية كحىت إذا ثبت  ـ()

اؼبناقشات ذات الصلة يف إطار نظاـ  ختتاـالنتظار االيتطلب سوؼ فإف ذلك  الناحيتُت القانونية كالسياسية،
 .اؼبناخ
 هات النظر األخرى التي أبدتها األطرافوج
إال أهنا تشدد قًتحات التعديل بوضوح م عارضتأك يد اتكجهات نظر ال عن  طراؼبعض األت أعرب - 95

ركبات الكربوف ؼباالحًتار العاؼبي طراؼ العتماد بدائل منخفضة القدرة على أنبية توفَت حوافز لألعلى 
فيها نخفض اليت ت التكلفة لضماف إدراج اؼبزيد من البدائلل ؼبردكدية فلورية، ككضع حدكد قصو ورية يدرككلاؽب

نقل ك كاؼ   توفَت سبويلك  ،تعدد األطراؼاؼبيدعمها الصندكؽ القدرة على االحًتار العاؼبي يف اؼبشركعات اليت 
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ستخدـ ة اليت ترائدالات عك زيادة الدعم اؼبايل كالتقٍت للمشر ، فضال عن كضع كتنفيذ البدائل لعملية التكنولوجيا 
 القدرة على االحًتار العاؼبي.نخفضة اؼبالبدائل 

أم  التفاكض بشأفهبرم ي كعدة سنوات ليقتضي عادة مر ف األنظران أل بأنوبعض األطراؼ كدفع  - 96
اليت اؼبساعدة اؼبالية وفَت قد يكوف من األفضل الًتكيز على ت ،ق عليويصدلربكتوكوؿ مونًتياؿ كالت تعديل جديد

جديدة.  أم متطلبات قانونيةربديد فور دكف على ال وريةيدركفلمركبات الكربوف اؽب استخداـخفض إىل  هتدؼ
كاػبربات اؽبيدركفلورية منح األمواؿ ركبات الكربوف دبألطراؼ اؼبعنية و يبكن لأنمفادىا فكرة أخرل كقدمت 

 .تفاقاتتلك االيف إطار التفاقية اإلطارية كبركتوكوؿ كيوتو ؼبعاعبة اؼبشكلة ل
توضيح كحل  غرضب ةرظبيبصورة  ةؼبناقشة النهج اؼبقًتح ىماستعداد طراؼ عنمن األ كأعرب العديد - 97

تعديل اؼبقًتح للعالقة بُت بركتوكوؿ اؼبتعلقة بالنية تقالقانونية كالاالنعكاسات اليت أثَتت دبا يف ذلك قضايا ال
اؽبيدركفلورية،  ؼبركبات الكربوف ةر البيئياثاآل، ك ركتوكوؿ كيوتومونًتياؿ كاالتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ كب

ف بدائل يلاكتفر ك اتو بشدة ، ك  ؾستهالينخفض فيها حجم اال اليت تأثَت التعديالت اؼبقًتحة على البلدافك 
ككفاءة دبا يف ذلك قضايا السالمة  اليت ترتفع فيها القدرة على االحًتار العاؼبيورية يدركفلمركبات الكربوف اؽب
البدائل اليت تنخفض فيها القدرة على مقابل تلك لكفاءة النسبية ؽبذه اؼبركبات اك ف يلاالتكك  ،الطاقة ذات الصلة

  وريةيدركفلركبات الكربوف اؽبؼب وريةيدركفلمركبات الكربوف اؽب غَت البدائلكتغلغل  ؽبذه اؼبركبات، االحًتار العاؼبي
ذبديد على عملية ورية يدركفلمركبات الكربوف اؽبمن  تخلصال تأثَت، ك يديف قطاعات تكييف اؽبواء كالترب كلورية 
مركبات الكربوف بُت  التحويلكعات كيفية معاعبة مشر يف اؼبستقبل، ك  تعدد األطراؼاؼبلصندكؽ اموارد 

من كضعت للوفاء باعبدكؿ الزمٌت اؼبعجل للتخلص  اليت وريةيدركفلمركبات الكربوف اؽبفلورية ك  وريةيدرككلاؽب
أم  .تملةاحملثالثية الالتحويالت مع لصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ ا ية تعاملككيفالكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ، 

مركبات الكربوف األكضاع اليت تكوف فيها اؼبنشآت اليت حصلت على سبويل لتحويل الكربوف الكلورم فلورم ك 
 ربوف اؽبيدركفلورم.تطلب اؼبزيد من التمويل لتحويل الك فلورية وريةيدرككلاؽب

كيتضمن القسم الثالث هبذه الوثيقة موجزا لوجهات نظر أخرل أعرب عنها اػبرباء اؼبختصوف  - 98
 كاؼبراقبوف.

 التحاد األوروبيل النقاشفي ورقة الذي اقترح النهج  -باء 
، 2104 السادس كالعشرين يف الجتماع األطراؼ قدمتاليت  ورقة النقاش لالتحاد األوروبيتتضمن  - 99

الكامل لركح التعديالت اؼبقًتحة، أف أعربت عن تأييدىا  دع. كب(33)بشأف طريق بديل للتقدـ أفكار الطرؼ
مثل الظركؼ اؼبناخية كالنمو اؼبتوقع لقطاع تكييف  5نوعية ألطراؼ اؼبادة الظركؼ الوطنية المراعاة أنبية  تكدأ

 :قًتحات التاليةورقة اؼبكالتربيد. كقدمت ال اؽبواء
 :5غَت العاملة دبوجب اؼبادة لألطراؼ بالنسبة  أ()

يف كاإلنتاج  االستهالؾ مستوياتخطوط األساس على متوسط ضركرة أف تعتمد  ‘0’
للتخلص من  0989[ من خط أساس 05] [ كنسبة2102-2119] السنوات

عدـ معاقبة األخَت إىل ضماف عنصر الكيهدؼ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، 

                                                           
(33)  UNEP/OzL.Pro.26/INF/7. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/2 

34 

فلورية قبل اعبدكؿ  وريةيدرككلمركبات الكربوف اؽبمن  التخلص تاليت حقق طراؼاأل
 الزمٍت؛

 بدءا وريةيدركفلمركبات الكربوف اؽبكإنتاج  استهالؾللتخلص ػبفض جدكؿ زمٍت طموح  ‘2’
نخفض إىل اليت ت[، ك 2107يف اؼبائة من مستويات خط األساس يف ] [85من نسبة ]

 .2131يف عاـ يف اؼبائة [ 05]
 :5ألطراؼ اؼبادة بالنسبة  ب()

إنتاج ىذه  األساس على متوسطبالنسبة إلنتاج الكربوف اؽبيدركفلورم، يعتمد خط  ‘0’
-2119][ يف اؼبائة من خط أساس 71نسبة ][ ك 2102-2119]اؼبادة يف 

األجل لنسبة  لطويلاىدؼ اػبفض ك  [،2109]ىذه اؼبادة يف  كذبميد إنتاج ،[2101
 )ؿبسوبة دبعادالت ثاين أكسيد الكربوف(؛[ 2145يف ][ يف اؼبائة 05]

استهالؾ  خط األساس على متوسطيعتمد ، الكربوف اؽبيدركفلورم ستهالؾبالنسبة ال ‘2’
 [، كذبميد2106-2105]الكربوف اؽبيدركفلورم كالكربوف اؽبيدرككلورم فلورم يف 

كسيد الكربوف( [ )دبعادالت ثاين أ2109]التجميعي للمادتُت بدءا من  ستهالؾالا
الكربوف اؽبيدركفلورم كلكن االحتفاظ  ستهالؾافض ػبجدكؿ زمٍت كعدـ كجود 

لتخلص ااالتفاؽ على باعبدكؿ الزمٍت للتخلص من الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم بغرض 
 .ةتالييف السنوات ال ُتالكيميائيالتجميعي ؽباتُت اؼبادتُت ستهالؾ الطويل األجل من اال

األخريُت ىو أنو يعاًف  تالتعديال ين مقًتحعاؼبقًتح  وأف ما يبيز هنجإىل ألكركيب االرباد اكيشَت  - 011
كمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية الستهالؾ معة اجملالتأثَتات اؼبناخية 

ات الكربوف اؽبيدرككلورية مركبكإنتاج من استهالؾ مع االبقاء على اعبدكؿ الزمٍت للتخلص  5اؼبادة أطراؼ 
 اركنة التنظيمية كاختيار تكنولوجيوفر قدرا من اؼبذا النهج يدافع الطرؼ بأف ى. ك 2117يف اؼبتفق عليها فلورية 

البدائل، قد لالستعاضة عن الكربوف اؽبيدركفلورم ببدائل بالنظر إىل أف ىذه يف جهودىا  5ؼبادة ألطراؼ ا
ركبات الكربوف من مالكلي للمزيج  داـ يبكن اغبد من التأثَت اؼبناخيورية مااؽبيدركفلمركبات الكربوف تضمن ت

 .فلورية كمركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةيدرك اؽب
يف اؼبدل القصَت ذبمع بُت صبع البيانات لتيسَت  إجراءات تكميليةازباذ كيقًتح االرباد األكركيب  - 010

أك  2107اعبدكؿ الزمٍت للخفض يف ] بشأفالتفاؽ احساب مكوف خط أساس الكربوف اؽبيدركفلورم، ك 
يف  اؼبستخدمةؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف ا، كصبع اؼبعلومات عن بدائل معةعلى أساس البيانات اجملك [، 2108

 بشأف التدابَت الطويل األجل لتعظيم اؼبنافع اؼبناخية.البلداف اؼبختلفة لتمكُت األطراؼ من ازباذ قرارات مستنَتة 
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 التحاد األوروبيرقة نقاش االتعديالت وو مقترحي تخطيطي ل موجز -جيم 
 4اعبدكؿ 

 الموحدةواليات ميكرونيزيا المقدم من  تعديلالرح قتلمالعناصر الرئيسية 
األطراف العاملة بموجب  5األطراف غير العاملة بموجب المادة  

 5المادة 

خط أساس 
 االستهالك 

كمتوسط  متوسط استهالؾ الكربوف اؽبيدركفلورم
-2104استهالؾ الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم يف 

2106 

]بعد سنوات قليلة، ربدد 
 بواسطة األطراؼ[

 خط أساس اإلنتاج 
متوسط إنتاج الكربوف اؽبيدركفلورم كمتوسط إنتاج 

 2106-2104الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم يف 

]بعد سنوات قليلة، ربدد 
 بواسطة األطراؼ[

خطوات التخفيض 
 حتملةالم

2107 85: 

 ]ربددىا األطراؼ[

2121 71: 

2123 55: 

2126 45: 

2129 31: 

2132 05: 

2135 01: 

 األحكام األساسية

  :من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 20اؼبواد اػباضعة للرقابة 

  23 -كضع حدكد قصول النبعاثات اؼبنتجات الثانوية للكربوف اؽبيدركفلورم 

 ًتاخيص الستَتاد كتصدير الكربوف اؽبيدركفلورممنح ال 

 حظر اإلذبار دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية مع غَت األطراؼ 

 حظر الواردات من اؼبنتجات اليت ربتوم على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية من غَت األطراؼ 

 توم عليها من غَت األطراؼ حظر أك تقييد اؼبنتجات اليت تنتج دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دكف أف رب
 )زبضع العتبارات االمكانية(

  5نقل حقوؽ االستهالؾ فيما بُت األطراؼ غَت العاملة باؼبادة 

  5عالكة إنتاج لتلبية االحتياجات احمللية األساسية ألطراؼ اؼبادة 

  من الكربوف اإلبالغ عن إنتاج كاستهالؾ الكربوف اؽبيدركفلورم فضالن عن انبعاثات اؼبنتجات الثانوية
 23-اؽبيدركفلورم

  التمويل من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ للتخلص من إنتاج كاستهالؾ الكربوف اؽبيدركفلورم فضالن خفض
 بشركط 23-انبعاثات اؼبنتجات الثانوية من الكربوف اؽبيدركفلورم
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 5اعبدكؿ 
 أمريكا الشماليةتعديل المقدم من لا العناصر الرئيسية لمقترح

 5المادة العاملة بموجب طراف األ 5المادة موجب غير العاملة باألطراف  

 خط أساس االستهالؾ 

يف اؼبائة من متوسط استهالؾ الكربوف  011
يف اؼبائة من متوسط  85اؽبيدركفلورم ك

-2118استهالؾ الكربوف اؽبيدركفلورم 
2101 

يف اؼبائة من استهالؾ الكربوف  011
الؾ : من متوسط استه41اؽبيدركفلورم ك

 2102-2100الكربوف اؽبيدركفلورم يف 

 خط أساس اإلنتاج

يف اؼبائة من متوسط إنتاج الكربوف  011
: من إنتاج الكربوف 85اؽبيدركفلورم ك

 2101-2118اؽبيدركفلورم كلورم يف 

يف اؼبائة من متوسط إنتاج الكربوف  011
: من متوسط إنتاج 41اؽبيدركفلورم ك

-2100يف الكربوف اؽبيدركفلورم كلورم 
2102 

خطوات اػبفض 
 احملتملة

2108 91: 2121 011: 

2123 65: 2125 71: 

2129 31: 2130 41: 

2135 05: 2145 05: 

 األحكاـ األساسية

 من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 09اؼبواد اػباضعة للرقابة: 

 23-حدكد قصول النبعاثات اؼبنتجات الثانوية للكربوف اؽبيدركفلورم

 ح الًتاخيص للواردات كالصادرات من الكربوف اؽبيدركفلورممن

 حظر االذبار دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية مع غَت األطراؼ

 5عالكة انتاج للوفاء باالحتياجات احمللية األساسية ألطراؼ اؼبادة 

 23-االبالغ عن انتاج كاستهالؾ الكربوف اؽبيدركفلورم

راؼ للتخلص من انتاج كاستهالؾ الكربوف اؽبيدركفلورم فضال عن خفض انبعاثات التمويل من الصندكؽ اؼبتعدد األط
 بشركط 23-اؼبنتجات الثانوية من الكربوف اؽبيدركفلورم
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 6اعبدكؿ 
 االتحاد األوروبيالمقدمة من العناصر الرئيسية في ورقة المناقشة 

 5ادة الماألطراف العاملة بموجب  5المادة موجب غير العاملة باألطراف  

 االستهالك األساسي

يف  ةالكربوف اؽبيدركفلوريمركبات متوسط استهالؾ 
يف اؼبائة[ من خط  05[ زائدا ]2119-2102]

 من التدرهبي للتخلص 0989عاـ لاألساس 

ثاين  مكافئ) ةفلوريكلورية الكربوف اؽبيدرك مركبات 
 كسيد الكربوف(أ

متوسط استهالؾ مركبات الكربوف 
كلورية الكربوف اؽبيدرك بات كمركاؽبيدركفلورية 

مكافئ ثاين [ )2106-2105يف ] ةفلوري
 كسيد الكربوف(أ

 اإلنتاج األساسي

يف  ةالكربوف اؽبيدركفلوريمركبات متوسط إنتاج 
يف اؼبائة[ من خط  05[ زائدا ]2119-2102]

مركبات من التدرهبي للتخلص  0989أساس 
د سيمكافئ ثاين أك) ةفلوريكلورية الكربوف اؽبيدرك 

 الكربوف(

 ةالكربوف اؽبيدركفلوريمركبات نتاج إمتوسط 
يف اؼبائة[  71[ زائدا ]2102-2119يف ]
الكربوف اإلنتاج األساسي من مركبات من 

[ 2101-2119] ةفلوريكلورية اؽبيدرك 
 سيد الكربوف(مكافئ ثاين أك)

 تجميد االستهالك

اؼبدل القصَت: ذبميد االستهالؾ لكل على  
كمركبات  ةوف اؽبيدركفلوريالكربمركبات من 

[ 2109يف ] ة معان فلوريكلورية الكربوف اؽبيدرك 
 سيد الكربوف(مكافئ ثاين أك)

 نتاجتجميد اإل

مركبات نتاج إاؼبدل القصَت: ذبميد على  
 مكافئ[ )2109يف ] ةالكربوف اؽبيدركفلوري

 كسيد الكربوف(أثاين 

خطوات التخفيض 
 المحتملة

 علىالتفاؽ : اأطوؿمدل على  :85 2107
  جداكؿ خفض االستهالؾ كاإلنتاج

[ على 2108أك  2107يف ]
أساس البيانات اجملمعة عن مركبات 

 الكربوف اؽبيدركفلورية 

  مركبات ىدؼ خفض إنتاج
يف  85] بواقع ةالكربوف اؽبيدركفلوري
 [2145اؼبائة[ حبلوؿ عاـ ]

2108 65: 

2120 45: 

2124 31: 

2127 25: 

2131 05: 

 عناصر إضافية واجراءات تكميلية

 (09/6)على النحو اؼبنصوص عليو يف اؼبقرر  ةفلوريكلورية الكربوف اؽبيدرك دبركبات لتغيَت ىف االلتزامات اػباصة عدـ ا 

  ة يف كميات االستهالؾ/اإلنتاج األساسية لألطراؼ الكربوف اؽبيدركفلوريصبع البيانات عن العنصر األساسي ؼبركبات
 من أجل ربديد جدكؿ للخفض على اؼبدل البعيد 5دبوجب اؼبادة  العاملة

  فرادل البلدافاؼبعلومات عن بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف اؼبستخدمة يف  صبعبدء 

  يف ذلك من خالؿ ذبديد موارد الصندكؽ  ةالكربوف اؽبيدركفلوريللخفض التدرهبي ؼبركبات ضماف توفر سبويل كاؼ
 ؼبستقبلاؼبتعدد األطراؼ يف ا
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 التمويل من الصندوق المتعدد األطراف لالنتقال إلى البدائل المراعية للمناخ -سابعاً 
 09/6فلورية استجابة للمقرر  السياسات بشأن مركبات الكربون الهيدروكلورية -ألف 

بشأف التعجيل بالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية،  09/6دبوجب اؼبقرر  - 012
جو اجتماع األطراؼ اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ بازباذ عدة إجراءات ؼبساعدة أطراؼ عاملة ك 

على ربقيق التزاماهتا كفقان للجدكؿ اؼبعدؿ للتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية.  5باؼبادة 
َت سبويل للمشاريع كالربامج، كربديد أكلويات تلك ككاف من بُت الواليات اؽبامة للصندكؽ كضع كتطبيق معاي

اؼبشاريع كالربامج الفعالة من حيث التكلفة، كاليت تركز على صبلة أمور من بينها البدائل كمواد االستعاضة اليت 
تلك اليت تؤثر على اؼبناخ، آخذة يف االعتبار دالة  تقلل إىل أدىن حد من اآلثار األخرل على البيئة، دبا فيها

 الحًتار العاؼبي، كاستخداـ الطاقة، كسائر العوامل األخرل ذات الصلة.ا

، كىو 2117كيف االجتماع الثالث كاػبمسُت للجنة التنفيذية اؼبعقود يف تشرين الثاين/نوفمرب  - 013
، بدأت اللجنة مناقشات مكثفة بشأف طرائق التخلص التدرهبي من 09/6اجتماعها األكؿ بعد اعتماد اؼبقرر 

، كاليت انتهت باعتماد عدة سياسات (34)كربوف اؽبيدرككلورية فلورية يف قطاعي االستهالؾ كاإلنتاجمركبات ال
كمبادئ توجيهية استجابة للوالية اليت منحتها األطراؼ. كمن اؼبهم بصفة خاصة، تلك اؼببادئ التوجيهية إلعداد 

)خطط إدارة التخلص التدرهبي( لتمكُت  خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية
، كزبفيضو 2103من التصدم لتجميد استهالؾ الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم يف عاـ  5األطراؼ العاملة باؼبادة 

)اؼبرحلة األكىل من خطط إدارة التخلص التدرهبي(، كاستيفاء معايَت سبويل  2105يف اؼبائة يف عاـ  01بنسبة 
 كربوف اؽبيدرككلورم فلورم يف قطاع االستهالؾ.التخلص التدرهبي من ال

 المبادئ التوجيهية المتعلقو بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
اعتمدت اللجنة التنفيذية اؼببادئ التوجيهية إلعداد اؼبرحلة األكىل من خطط إدارة التخلص التدرهبي  - 014

، دبوجب 2118ية يف دكرهتا الرابعة كاػبمسُت اؼبعقودة يف نيساف/أبريل من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلور 
. كقد شيجعت البلداف كالوكاالت اؼبنفذة على أف تأخذ يف اعتبارىا، ليس فقط قدرة مركبات 54/39مقررىا 

اد االستعاضة الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية على استنفاد األكزكف، كإمبا آثار االحًتار العاؼبي أيضان للبدائل كمو 
 كالتكنولوجيات؛ كقد شيجعت أيضان على استغالؿ أم حوافز كفرص مالية ؿبتملة للحصوؿ على موارد إضافية.

، 2103ككافقت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها اغبادم كالسبعُت اؼبعقود يف كانوف األكؿ/ديسمرب  - 015
ة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرهبي. على اؼببادئ التوجيهية لتمويل إعداد اؼبرحل 70/42دبوجب مقررىا 

كطلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت الثنائية كالوكاالت اؼبنفذة ضماف أف تقدـ مقًتحات اؼبشاريع اػباصة 
باؼبرحلة الثانية ػبطط إدارة التخلص التدرهبي كصفان للطريقة اليت تناكلت هبا اسًتاتيجية خطط إدارة التخلص 

اؼبواد غَت اؼبستنفدة لألكزكف اؼبؤكدة من الناحية التقنية كالبدائل اؼبتوافرة على اؼبستول التجارم، التدرهبي طائفة 
دبا يف ذلك بدائل مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اؼبراعية للمناخ، ككصفان نوعيان لكيفية مراعاة اسًتاتيجية 

 2104يف اجتماعها الثاين كالسبعُت اؼبعقود يف أيار/مايو قطاع اػبدمة لقضايا اؼبناخ. كناقشت اللجنة التنفيذية 
مسألة تدنية التأثَت السليب على اؼبناخ جراء التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية يف قطاع صيانة 

بَت على أف تبحث، عند اغباجة، ككلما كاف ذلك ؾبديان، تدا 5أجهزة التربيد، كشجعت األطراؼ العاملة باؼبادة 
للحد من استَتاد اؼبعدات اؼبعتمدة على مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، كتيسَت األخذ ببدائل موفرة للطاقة 

 التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية. دارةإلكمراعية للمناخ عند تنفيذ خططها 

                                                           
، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45)سياسات اػباصة بقطاع اإلنتاج يف االجتماع اػبامس كاػبمسُت نوقشت كثائق ال  (34)

 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/61)، كالسابع كاػبمسُت (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/57)كالسادس كاػبمسُت 
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ركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية يف قطاع كفيما يتعلق باؼببادئ التوجيهية للتخلص التدرهبي من م - 016
ح اإلنتاج، ال تزاؿ اؼبناقشات جارية؛ غَت أف عدـ كجود مبادئ توجيهية مل يبنع اللجنة التنفيذية من سبويل اؼبقًت 

 اؼبؤىل الوحيد الذم مت تقديبو.

 معايير لتمويل التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
يف اجتماعها الستُت اؼبعقود يف نيساف/أبريل  61/44للجنة التنفيذية دبوجب مقررىا اعتمدت ا - 017

اؼببادئ التوجيهية لتمويل اؼبرحلة األكىل من خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف  2101
يد تاريخ التوقف عن . كتشمل اؼبعايَت ربد5اؽبيدرككلورية فلورية يف قطاع االستهالؾ يف األطراؼ العاملة باؼبادة 

تركيب معدات تصنيع قائمة على مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، كنقطة البدء للتخفيضات االصبالية يف 
استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، كعمليات ربويل اؼبرحلة الثانية، كالتكاليف اإلضافية اؼبؤىلة 

الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية. كفيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية اؼبؤىلة، ؼبشاريع التخلص التدرهبي من مركبات 
يف اؼبائة فوؽ عتبة فعالية التكلفة للمشاريع عندما تكوف مطلوبة  25نص اؼبقرر على أنو سيقدـ سبويل يصل إىل 

 لألخذ ببدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي.

يان مشركع معايَت لتمويل التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف كتناقش اللجنة التنفيذية حال - 018
اؽبيدرككلورية فلورية يف قطاع االستهالؾ بالنسبة للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرهبي )اؼبقرر 

ة (. كتشمل القضايا الرئيسية قيد البحث مستويات التمويل اؼبطلوبة؛ كاغباجة إىل تعديل معايَت اؼبرحل73/64
الثانية ػبطط إدارة التخلص التدرهبي دبا يتناسب مع الظركؼ اغبالية؛ كاغباجة إىل معاعبة التحويل يف اؼبشاريع 
الصغَتة كاؼبتوسطة اغبجم؛ كإمكانية اغبصوؿ على التكنولوجيات البديلة؛ كمهمة السعي لتحقيق الفائدة لطبقة 

. كيف الوقت نفسو، فإنو ييسمح لألطراؼ 09/6باؼبقرر األكزكف كاؼبناخ على حد سواء بطريقة متزامنة، عمالن 
بتقدًن مقًتحات للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرهبي على الفور، على اعتبار أنو  5العاملة باؼبادة 

سيينظر يف ىذه اؼبقًتحات على أساس اؼببادئ التوجيهية اغبالية للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص 
 .التدرهبي

، طيلب إىل اللجنة التنفيذية النظر يف توفَت سبويل إضايف إلجراء جرد أك 26/9كدبوجب اؼبقرر  - 019
بناءن على طلبها.  5ألكزكف يف األطراؼ اؼبهتمة العاملة باؼبادة لدراسات استقصائية عن بدائل اؼبواد اؼبستنفدة 

يف االجتماع الرابع كالسبعُت للجنة التنفيذية  كقد أفادت الوكاالت اؼبنفذة بأهنا تعتـز تقدًن طلبات من مائة بلد
 .2105يف أيار/مايو 

 األموال المعتمدة للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في قطاع االستهالك - باء
تعد مستهلكة فقط )كليست منتجة(  5نظران ألف الغالبية العظمى من األطراؼ العاملة باؼبادة  - 001

ربوف اؽبيدرككلورية فلورية، فقد اعتمد الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ مبلغان كبَتان من األمواؿ ؼبشاريع ؼبركبات الك
التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اليت هتدؼ إىل ربقيق االنتقاؿ لبدائل مراعية للمناخ. 

لتصنيع، كمشاريع يف قطاع صيانة أجهزة التربيد، كىذه تشمل مشاريع استثمارية يف قطاعات الرغاكم كالتربيد كا
،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57كمشاريع يف قطاعات تصنيع أخرل، ككذلك مشاريع إيضاحية. كيف الوثيقة 

حللت أمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية يف قطاعات 
ية اإلصبالية من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اؼبقرر التخلص منها تدرهبيان يف ـبتلفة على أساس الكم

اؼبرحلة األكىل من خطط إدارة التخلص التدرهبي، كفقان ؼبا سيجل يف اتفاقات األطراؼ مع اللجنة التنفيذية 
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لك فيما يتعلق بتكنولوجيات للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ. كيرد موجز للعناصر الرئيسية ؽبذا التحليل، دبا يف ذ
 (36)يف الفركع التالية. (35)اإلحالؿ، كاألمواؿ اؼبعتمدة، كقيم فعالية التكلفة،

 المشاريع االستثمارية - 0
يف قطاع الرغاكل، اعتمدت أمواؿ للمرحلة األكىل من خطط إدارة التخلص التدرهبي يف قطاعُت  - 000

تعددة اليوريثاف، دبا يف ذلك التطبيقات اعبلدية اؼبتكاملة، فرعيُت رئيسيُت للرغاكل: قطاع الرغاكل الصلبة اؼب
-ب كعامل إرغاء )كييستخدـ الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم040-حيث ييستخدـ الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم

بدرجة أقل كعامل إرغاء مشًتؾ(، كقطاع رغاكل البوليسًتين اؼبنبق، حيث ييستخدـ الكربوف اؽبيدرككلورم  22
ب عادة كعامل إرغاء. كمن اؼبتوقع أف يؤدم تنفيذ مشاريع 042-كالكربوف اؽبيدرككلورم فلورم 22-فلورم

، إىل التخلص التدرهبي الكامل من بلدان( 38) ، كاليت اعتمدت يف اؼبرحلة األكىلالصلبةيوريثاف بويل لارغاكل 
(، كاؼبستخدـ كعامل إرغاء ب )السائب كيف عبوات مستوردة على حد سواء040-الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم

بلدان. كيف حالة قطاع رغاكل البوليسًتين اؼبنبثق، اعتمدت مشاريع يف اؼبرحلة األكىل لستة بلداف، سيؤدم  09يف 
ك/أك الكربوف اؽبيدرككلورم  22-طبسة منها إىل التخلص التدرهبي الكامل من الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم

 اع.ب اؼبستخدـ يف ىذا القط042-فلورم
ذلك، تتضمن خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية  إضافةن إىل - 002

لستة بلداف مشاريع لتكييف مقار لنظم فبلوكة ؿبليان هبدؼ تصنيع نظم بوليوالت مسبقة اؼبزج خالية من مركب 
عدد كبَت من شركات إنتاج  ب كمن مث، كمن خالؿ ىذه النظم، ربويل040-الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم 

بلداف هتدؼ إىل زبفيض  أربعةسبويل إضايف ؼبساعدة تقنية لنظم يف أيضان كاعتمد  الرغوة يف مراحلها النهائية.
ب من جانب عدد كبَت من اؼبشاريع الصغَتة كاؼبتوسطة اغبج، 040-الطلب على الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم

ان ألف كثَتان من اؼبشاريع ستختار التحوؿ إىل أحد الًتكيبات غَت القائمة ككذلك التكاليف العامة للتحويل، نظر 
 على الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم حىت قبل أف تبدأ اؼبرحلة الثانية.

، اعتمدت أمواؿ للمرحلة األكىل من خطط إدارة قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواءكيف  - 003
ؼبشاريع هتدؼ إىل ربويل معدات التربيد  5من األطراؼ العاملة باؼبادة  طرفان  04التخلص التدرهبي بالنسبة لعدد 

إىل تكنولوجيات بديلة )تعتمد أساسان على  22-كتكييف اؽبواء اؼبعتمدة على الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم
(. كييتوقع أف تكوف التكاليف R-290، كمادة 32-أ، كالكربوف اؽبيدركفلورم401-الكربوف اؽبيدركفلورم

أ يف قطاع تكييف اؽبواء )كاؼبتاحة عاؼبيان( أقل 401-لرأظبالية اإلضافية اؼبرتبطة بتكنولوجيا الكربوف اؽبيدركفلورما
نظران ألف األخَت يعد من اؼبواد القابلة  - 32-من تكاليف التكنولوجيا اليت تستخدـ الكربوف اؽبيدركفلورم

 لالشتعاؿ، كيتطلب تركيب معدات كنظم أماف.
العناصر الرئيسية للمشاريع االستثمارية للتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف  7دكؿ كيبُت اعب - 004

 اؽبيدرككلورية فلورية يف قطاع االستهالؾ.

                                                           
طراؼ اؼبشركع بناء على صبلة أمور الصندكؽ اؼبتعدد األ ت أمانةغبساب قيمة فعالية التكلفة ؼبشركع مقًتح معُت، استعرض  (35)

من بينها اؼبعدات من حيث خط األساس، كعدد اؼبنتجات اؼبصٌنعة، ككمية اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف، كاؼبواد اػباـ األخرل 
رد التوصل اؼبستخدمة، كالتكنولوجيا البديلة اؼبختارة. كدبجرد التصدم بطريقة مرضية عبميع القضايا التقنية كقضايا التكلفة، كدبج

إىل اتفاؽ بُت األمانة كالوكاالت الثنائية كاؼبنفذة ذات الصلة، يتم حساب فعالية تكلفة اؼبشركع عن طريق تقسيم مستول التمويل 
اؼبتفق عليو على الكمية اإلصبالية للمواد اؼبستنفدة لألكزكف اؼبراد التخلص منها. كعندما يكوف اؼبشركع فبلوكان بصورة جزئية من 

، يعد مستول التمويل اؼبتفق عليو خبصم كمية متناسبة مع حصة اؼبلكية األجنبية 5ستثمرين من أطراؼ عاملة باؼبادة جانب م
 للمشركع.

ال تيدرج يف اعبداكؿ اؼبعركضة األمواؿ اليت اعتيمدت يف االجتماع الثالث كالسبعُت للجنة التنفيذية بالنسبة للمرحلة األكىل   (36)
 التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية عبمهورية كوريا الشعبية الديبقراطية. من خطط إدارة التخلص
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 7اعبدكؿ 
 المشاريع االستثمارية للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في قطاع االستهالك

القطاع وعدد 
 البلدان المشمولة

دة المستنفدة الما
 لألوزون

دالة استنفاد 
 األوزون
 )بالطن(

 المعتمدة تكنولوجيا اإلحالل
 )دوالر أمريكي(

متوسط  الرأسمالية )دوالر أمريكي(
فعالية 
التكلفة 

 )دوالر/كغ(
 العاملة الرأسمالية

الرغاوى الصلبة 
والمتعددة 

 اليوريثان
 HCFC-141b بلدان  38

398,59 3 
Cyclopentane 
Methyl formate  
HFC-245fa 
Water/CO2 
Pentane 

191,106 074 894,031 78 266,085 4 5,63 

 نظم المنازل
 4,18 6 404,314 25 523,004 32 793,124 912,43 بلداف 6

 البوليسترين المنبق
 بلداف 6

HCFC-22 488,6 
CO2/MF 
CO2/DME 
CO2/DME/HF
O HFC-152a 
Isobutane 
HFC-
152a/DME 

760,189 68   4,19 
HCFC-142b 504,6 

 تكييف الهواء
 بلدان  04

HCFC-22 344,6 0 
HFC-32 
HFC-410A 
R-290 
HFC-404 
Ammonia/R-
290 
HFC-410A/R-
290 
HFC-32/CO2/ 
Ammonia/HC 

055,727 087 190,171 20 724,356 21 7,51 

HCFC-141b 55,5 

 465 799,856 يةمجموع األموال المعتمدة للمشاريع االستثمار 
 4 856,110 أموال للمساعدة التقنية

 اؼبصدر: أمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ
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 مشاريع في قطاع صيانة أجهزة التبريد -5
كقد  (37)يف كثَت من البلداف، تيستخدـ اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف يف قطاع صيانة أجهزة التربيد فقط. - 005

للتخلص التدرهبي من اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف يف ىذا القطاع، عن طريق  أعطت اللجنة التنفيذية األكلوية دائمان 
سبويل برامج تدريبية على فبارسات اػبدمة اعبيدة للتقنيُت، كؼبشاريع االستعادة كإعادة التدكير القائمة بذاهتا، 

 (.8)اعبدكؿ  0990كاليت اعتمدت منذ أكائل عاـ 
درهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية يف قطاع كمع أنو كضعت معايَت لتمويل التخلص الت - 006

، إال أف اللجنة التنفيذية كافقت على أنو 2105ك 2103االستهالؾ لتحقيق أىداؼ التخلص التدرهبي لعامي 
يبكن النظر يف اؼبشاريع اليت تعجل بالتخلص التدرهبي من استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية على 

حالة على حدة بالنسبة للبلداف ذات حجم االستهالؾ اؼبنخفض، كاليت أظهرت التزامان قويان بدعم  أساس كل
بلدان من البلداف  86بلدان من ؾبموع  71(. كنتيجة لذلك، التـز 61/05التعجيل بالتخلص التدرهبي )اؼبقرر 

ي، بتخفيض مستول ذات حجم االستهالؾ اؼبنخفض كاليت لديها خطط معتمدة إلدارة التخلص التدرهب
، أعقبتها تسعة بلداف 2121يف اؼبائة حبلوؿ عاـ  35استهالكها من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية بنسبة 

ذات حجم االستهالؾ اؼبنخفض كاليت قدمت خططها إلدارة التخلص التدرهبي يف اؼبرحلة األكىل، لتطلب 
بات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية قبل اؼبوعد احملدد يف التمويل للتخلص التدرهبي الكامل من استهالؾ مرك

 بركتوكوؿ مونًتياؿ.
كأيدرجت أيضان أنشطة يف قطاع صيانة أجهزة التربيد يف غالبية خطط إدارة التخلص التدرهبي بالنسبة  - 007

 5دة للبلداف ذات حجم االستهالؾ اؼبنخفض اليت لديها أنشطة استثمارية. ككافقت طبسة أطراؼ عاملة باؼبا
 22-لديها حجم استهالؾ منخفض على إجراء مزيد من التخفيضات يف استهالؾ الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم

 يف قطاع صيانة أجهزة التربيد دكف مساعدة من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ.

كمن اؼبتوقع أف تؤدم أنشطة التنفيذ يف قطاع صيانة أجهزة التربيد كالتكييف كاؼبدرجة يف اؼبرحلة  - 008
-األكىل من خطط إدارة التخلص التدرهبي، إىل التخلص التدرهبي الكامل من الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم

بلدان. كبلغ إصبايل األمواؿ اؼبعتمدة ؼبشاريع  25ب اؼبستخدـ كمادة مذيبة بالنسبة لدكائر التربيد الدافق يف 040
 دكالران. 036 090,738يف قطاع صيانة أجهزة التربيد 

 ريع في قطاعات تصنيع أخرىمشا - 0
مت إدراج مشركعُت استثماريُت فقط من مشاريع التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية  - 009

فلورية يف قطاعات تصنيع أخرل يف اؼبرحلة األكىل من خطط إدارة التخلص التدرهبي: مشركع كاحد للتخلص 
ب اؼبستخدـ يف تصنيع 040-بوف اؽبيدرككلورم فلورمكالكر  22-التدرهبي من الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم

ب يف قطاع اؼبذيبات،  040-منتجات اؽبباء التقنية، كاآلخر للتخلص التدرهبي من الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم
 .8كما يتضح من اعبدكؿ 

                                                           
، الكربوف اؽبيدرككلورية فلوريةبناءن على اؼبعلومات اؼبستمدة من اػبطط اؼبعتمدة إلدارة التخلص التدرهبي من مركبات   (37)

فقط لصيانة معدات التربيد كالتكييف  22-اؽبيدرككلورم فلورم الكربوف 5طرفان من األطراؼ العاملة باؼبادة  95يستهلك كبو 
 يف التصنيع. الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، باإلضافة إىل ذلك،، مشاريع تستخدـ مركبات بلدان  51القائمة، بينما يوجد لدل 
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 8اعبدكؿ 
 األخرى مشاريع التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في قطاعات التصنيع

القطاع والبلدان 
 المشمولة

المواد المستنفدة 
 لألوزون 

دالة استنفاد األوزون 
 المعتمدة تكنولوجيا اإلحالل )بالطن(

 )دوالر أمريكي(
فعالية التكلفة 
 )دوالر/كغ(

 الهباء
 بلد كاحد

HCFC-22 3,3 HCs 
HFC-152a 
HFC-134a 
HFC-365mfc/HFC-
227ea 

521,906 3,81 
HCFC-141b 7,8 

 المذيبات
 HCFC-141b 69,1 (38)Siloxane (KC-6) 111,111 5 7,97 بلد كاحد

 5 551,906 مجموع األموال المعتمدة

 اؼبصدر: أمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ

 المشاريع اإليضاحية - 4
يف  ، حبث اؼبعلومات اؼبقدمة25/5طلب اجتماع األطراؼ إىل اللجنة التنفيذية، دبوجب اؼبقرر  - 021

ألكزكف الذم أعده فريق التكنولوجيا كالتقييم لالتقرير بشأف اؼبعلومات اإلضافية عن بدائل اؼبواد اؼبستنفدة 
كالتقارير األخرل ذات الصلة، كذلك هبدؼ حبث ما إذا كانت ىناؾ  (39)،24/7االقتصادم دبوجب اؼبقرر 

لة ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث مشركعات إيضاحية إضافية للتحقق من اؼبواد كالتكنولوجيات البدي
االحًتار العاؼبي، إىل جانب األنشطة اإلضافية لتعظيم اؼبنافع، ستكوف مفيدة يف مساعدة األطراؼ العاملة 

على مواصلة التقليل إىل أدىن حد من التأثَتات البيئية للتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف  5باؼبادة 
 اؽبيدرككلورية فلورية.

الذم ازبذتو اللجنة التنفيذية يف اجتماعها اغبادم كالسبعُت اؼبعقود يف   70/50ة للمقرر كاستجاب - 020
، أعدت األمانة حملة عامة عن مشاريع إيضاحية معتمدة ؼبركبات الكربوف 2103كانوف األكؿ/ديسمرب 

حملة عامة  9كيقدـ اعبدكؿ  اؽبيدرككلورية فلورية، دبا يف ذلك البلداف كاألقاليم اؼبشمولة، كالتكنولوجيات اؼبختارة.
 عن مثل ىذه اؼبشاريع.

كعالكة على ذلك، قررت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين كالسبعُت أف تبحث يف اجتماعها  - 022
اػبامس كالسبعُت كالسادس كالسبعُت اؼبقًتحات اػباصة باؼبشاريع االيضاحية لبدائل مركبات الكربوف 

، يف الفقرة 72/41اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي. كيعرض اؼبقرر  اؽبيدرككلورية فلورية ذات القدرة
)ب(، اؼبعايَت اليت تيطبق عند اختيار اؼبشاريع، كاؼببلغ اإلصبايل لتمويل مثل ىذه اؼبشاريع، كالذم ال يتجاكز 

 عشرة ماليُت دكالر.

                                                           
كاؽبيدركجُت، على أساس  أم مركبات كيميائية عضوية أك غَت عضوية من السليكوف، كاألككسجُت، كعادة من الكربوف  (38)

 ؾبموعة الكيل، كىي عادة اؼبيثيل. R، حيث يبثل اغبرؼ R2SiOالوحدة اؽبيكيلية 
إعداد تقرير يتضمن معلومات مستكملة عن اؼبواد  إىل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم 24/7اؼبقرر طلب   (39)

 االجتماع اػبامس كالعشركف لألطراؼ. كالتكنولوجيات البديلة يف القطاعات اؼبختلفة لكي ينظر فيو
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 9اعبدكؿ 
 *ريع المعتمدةالمشا لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية يبين عرض عام

البوليسترين  يوريثانالبولي رغاوي  البارامترات
 المشكل باالنبثاق

تجهيز األغذية 
تصنيع أجهزة  الضواغط والتخزين بالتبريد

 المجموع المذيبات تكييف الهواء 

 04 0 2 0 0 2 7 عدد اؼبشاريع
 التكلفة

 )دكالر أمريكي(
172,914 4 038,311 2 964,458 3 875,111 0 255,843 5 557,667 864,072 07 

دالة استنفاد )طن بتأثَت ال
 (األكزكف

 57,73 3,01 06,61 ال يتوافر 03,75 02,31 00,98

 اؼبوضحةالتكنولوجيات 

 فورمات اؼبيثيل
 اؼبيثيالؿ

اؽبيدرككربونات اؼبسبقة 
 اؼبزج

ثاين إكسيد الكربوف 
فوؽ درجة اغبرارة 
 كالضغط اغبرجُت

HFO-1234ze 
 لكربوف/ثاين أكسيد ا

 فورمات اؼبيثيل

األمونيا/ثاين 
 أكسيد الكربوف

HC-290 HC-290 
 
 
HFC-32 

 اآليسوبرافُت/
السيلوكساف 

(KC-6) 

 

 اؼبصدر: أمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ
(؛ مل تنفذ مشاريع إيضاحية 0) (، اؼبكسيك0(، كولومبيا )2(، الربازيل )0(، تركيا )8(، الصُت )0التوزيع اإلقليمي كعدد اؼبشاريع اؼبعتمدة: مصر )  *

 يف البلداف ذات حجم االستهالؾ اؼبنخفض. 55/43دبوجب اؼبقرر 

كقد مت تقييم التكنولوجيات البديلة اليت قدمتها اؼبشاريع اإليضاحية بصورة مستقلة عن طريق ربليل  - 023
كقد ظهرت نتائج ىذه اؼبشاريع  .5شامل ألدائها كتكاليفها يف الظركؼ احمللية السائدة يف البلداف العاملة باؼبادة 

اإليضاحية يف التقارير اؼبقدمة إىل اللجنة التنفيذية، كمت توضيحها عن طريق حلقات العمل اليت حضرىا فبثلو 
اغبكومات كأكساط الصناعة يف األقاليم اليت نيفذت فيها اؼبشاريع. كقد أيدرج العديد من ىذه التكنولوجيات يف 

 .01ي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، على النحو اؼبوضح يف اعبدكؿ خطط إدارة التخلص التدرهب
 01اعبدكؿ 

 انتشار تكنولوجيات المشاريع اإليضاحية
بلدان لديها مشاريع جارية تأخذ  التكنولوجيا القطاع

 بالتكنولوجيا
مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية 
 المقدرة التي تم التخلص منها )طن(

 اكلالرغ

Methyl formate 

 الربازيل، البوسنو كاؽبرسك، الكامَتكف،
مصر، السلفادكر،  اعبمهورية الدكمنيكية،

إندكنيسيا، جامايكا، اؼبكسيك، نيجَتيا، 
 جنوب أفريقيا، ترينيداد كتوباغو

111 5 

Methylal 311 الربازيل، اؼبكسيك 
Supercritical CO2 43 الفلبُت 
Pre-blended HC مل يتوافر بعد ، مصر، اؼبكسيكالصُت 

التربيد كتكييف 
 اؽبواء

Ammonia/CO2 مل يتوافر بعد الصُت، إندكنيسيا 
HC-290 3,740 أرمينيا، الصُت، صربيا 
HFC-32 4,594 اعبزائر، إندكنيسيا، تايلند 

 /Iso-paraffin اؼبذيبات
siloxane (KC-6) مل يتوافر بعد الصُت 

 اؼبتعدد األطراؼ اؼبصدر: أمانة الصندكؽ
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 مشاريع أخرى -5
كباإلضافة إىل اؼبشاريع اؼبذكورة اعاله، كافق الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ على مشركع لتشجيع  - 024

استخداـ أجهزة التربيد ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي لقطاعات تكييف اؽبواء يف البلداف 
دكالر، كمشاريع تربيد ؿبلية مرتبطة خبطط إدارة  521 111دببلغ العالية يف غرب آسيا،  ذات درجات اغبرارة

، كنبا كولومبيا كمالديف، 5التخلص التدرهبي من اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف يف طرفُت من األطراؼ العاملة باؼبادة 
 دكالر أمريكي يف حالة كولومبيا. 511 111كدببلغ 

الثانية من خطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون األموال المعتمدة إلعداد وتنفيذ المرحلة  - جيم
 الهيدروكلورية فلورية في قطاع االستهالك

منذ اعتماد اللجنة التنفيذية للمبادئ التوجيهية لتمويل اإلعداد للمرحلة الثانية من خطط إدارة  - 025
م كالسبعُت، كافقت اللجنة على التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية يف اجتماعها اغباد

 دكالر أمريكي. 7 038 111بلدان دببلغ إصبايل قدره  30مثل ىذا التمويل لعدد 
كيف اجتماعها الثاين كالسبعُت، كافقت اللجنة التنفيذية من حيث اؼببدأ على أكؿ سبويل لتنفيذ اؼبرحلة  - 026

مليوف دكالر أمريكي  00,9رية فلورية، دببلغ الثانية من خطة للتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلو 
للمكسيك، من أجل زبفيض مستول استهالؾ ىذا الطرؼ من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية بنسبة 

. كمن اؼبتوقع اؼبوافقة على سبويل للمرحلة الثانية من خطط 2122-2104يف اؼبائة على مدل الفًتة  67,5
 .2105ي يف عاـ إضافية إلدارة التخلص التدرهب

روكلورية فلورية في قطاع األموال المعتمدة لخطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيد - دال
 اإلنتاج
، على التمويل 2103كافقت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها التاسع كالستُت، اؼبعقود يف نيساف/أبريل  - 027

 95من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية للصُت دببلغ للمرحلة األكىل من خطة إدارة التخلص التدرهبي 
، يف اؼبائة 01دبقدار  مليوف دكالر لتنفيذ التجميد كخفض مستول إنتاج الصُت طبقان ػبطة بركتوكوؿ مونًتياؿ

مليوف دكالر. ككافقت  385بشرط أال يتجاكز التعويض الكلي لقطاع اإلنتاج يف اػبطة الصينية بكاملها مبلغ 
ية الصُت على التنسيق مع أصحاب اؼبصلحة كالسلطات لبذؿ أقصى جهودىا إلدارة إنتاج مركبات حكوم

الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كاإلنتاج الفرعي اؼبرتبط بو يف ؿبطات مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كفقان 
كتعظيم تنفيذ خطط إدارة التخلص  ألفضل اؼبمارسات من أجل التقليل من التأثَتات اؼبناخية إىل أدىن حد،

التدرهبي من أجل التقليل من التأثَتات البيئية كاؼبناخية قدر اؼبستطاع، دبا يف ذلك عن طريق إعطاء األكلوية 
لوقف إنتاج الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم لتحقيق اؼبستويات اؼبستهدفة إلنتاج ىذه اؼبادة، كاحملددة يف اؼبقرر 

09/6. 
 دائل مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية على المناختأثير ب - ىاء

قدمت أمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ يف اجتماعها اغبادم كالسبعُت )كانوف األكؿ/ديسمرب  - 028
( حسابان مبسطان لتأثَت مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كبدائلو على اؼبناخ بالنسبة لكل سنة من 2103

د استند اغبساب إىل افًتاض أف صبيع مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اؼبستخدمة كق (41)سنوات التصنيع.

                                                           
(41)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57 77-75، الفقرات. 
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تيطلق يف الغالؼ اعبوم يف نفس الوقت. كطبقان لتقديرات األمانة، فإف االستهالؾ السنوم من الكربوف 
رر التخلص طن من دالة استنفاد األكزكف( كاؼبق 6,208طن مًتم ) 82 004,7اؽبيدرككلورم فلورم دبقدار 

ماليُت طن من انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربوف. غَت أف كمية  017منو يف قطاع التصنيع، يعادؿ قرابة 
مليوف طن من انبعاثات  27,7البدائل اليت حلت ؿبل ىذه اؼبركبات من الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم تعادؿ 

كل سنة من سنوات التصنيع، سيكوف للمواد مكايف ثاين أكسيد الكربوف. كنتيجة لذلك، فإنو بالنسبة ل
اؼبستخدمة بعد التحويل، عند إطالقها، تأثَت على اؼبناخ أقل من تأثَت كمية تعادؿ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية 

 مليوف طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف. 79,4فلورية دبقدار 
ألطراف لالنتقال إلى مواد وتكنولوجيات بديلة التمويل اإلجمالي الذي وافق عليو الصندوق المتعدد ا - واو

 مراعية للمناخ
، كافقت اللجنة التنفيذية 2105بناءن على التحليل أعاله، يبكن القوؿ بأنو حىت شباط/فرباير  - 029

دكالران لقطاعي االستهالؾ كاإلنتاج على النحو  734 341 457للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ على سبويل قدره 
 .00اؼببُت يف اعبدكؿ 

 00اعبدكؿ 
 إجمالي األموال المعتمدة لمشاريع االنتقال إلى بدائل لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية المراعية للمناخ

 (5105)حتى شباط/فبراير 

 األموال المعتمدة )دوالر أمريكي( القطاع

 االستهالك )المرحلة األولى من خطط إدارة التخلص التدريجي(
 465 799,856 د، والتكييفالرغاوى، والتبري

 4 856,110 المساعدة التقنية
 006 090,708 صيانة أجهزة التبريد

 551,906 الهباءات
 5 111,111 المذيبات

 07 864,075 المشاريع اإليضاحية
 0 151,111 *مشاريع أخرى

 االستهالك )المرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدريجي(
 00 187,775 زة التبريدالهباءات، وخدمة أجه

 اإلنتاج )المرحلة األولى من خطط إدارة التخلص التدريجي(
 95 111,111 اإلنتاج

 754 041,457 المجموع الكلي
 .اؼبصدر: أمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ

 مليوف دكالر ؼبشركع تربيد يف كولومبيا استخدـ يف مشركع تربيد ؿبلي. 1,5دبا يف ذلك   *
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 ألموال المعتمدة في إطار النظم المالية لألوزون والمناخا -ثامناً 
ؾبموع األمواؿ اليت كافق عليها الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لالنتقاؿ من اؼبواد  02يقدـ اعبدكؿ  - 031

إىل أمواؿ اعتمدت كاستثمرت يف مشاريع تتعلق بالكربوف باإلضافة  اؼبستنفدة لألكزكف إىل بدائل مراعية للمناخ،
م عن طريق مرفق البيئة العاؼبية، كمشاريع للحد من الكربوف اؽبيدركفلورم يف إطار آلية التنمية اؽبيدركفلور 

النظيفة. كمع أف مقارنة األرقاـ اؼبعركضة ليست دقيقة، فإف ىناؾ ؾباالن لتقييم األنبية النسبية للصندكؽ اؼبتعدد 
لورم مقارنة باألمواؿ كاآلليات اؼبتعلقة األطراؼ يف جهود الدعم لتجنب استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركف

 باؼبناخ للحد من انبعاثات الكربوف اؽبيدركفلورم.
 02اعبدكؿ 

مجموع األموال المعتمدة في إطار الصندوق المتعدد األطراف واالتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ 
 بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالكربون الهيدروفلوري

 ألموال المعتمدة )دوالر أمريكي(مجموع ا مصدر التمويل

 بروتوكول مونتريال
 704 041,457 *الصندوق المتعدد األطراف 

 االتفاقية اإلطارية
 01 951,111 **مرفق البيئة العالمية 
 041 111,111 ***آلية التنمية النظيفة

 ال يتوافر ***التنفيذ المشترك

 .( أمانة االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ***مرفق البيئة العاؼبية؛ )( **اؼ؛ )أمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطر ( *)اؼبصادر: 

 تعليق ختامي
تقدـ ىذه اؼبذكرة حملة عامة عن القضايا الرئيسية احمليطة دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورم كإدارهتا بناءن على  - 030

مونًتياؿ حىت اآلف. كقد تود األطراؼ أف تشَت اؼبعلومات اؼبتاحة كاؼبناقشات اليت أجرهتا األطراؼ يف بركتوكوؿ 
إىل ىذه اؼبذكرة أثناء التداكؿ بشأف ىذه القضايا يف االجتماع اػبامس كالثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية 

 لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ.
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 المرفق األول
ذات القدرة  ةبون الهيدروفلوريتقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن بدائل مركبات الكر 

 إحداث االحترار العالميعلى العالية 
يتضمن ىذا اؼبرفق قائمة بالتقارير الرئيسية اليت أعدىا فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم عن بدائل 

ع مركبات الكربوف اؽبيدركفلورم ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي استجابة لطلبات اجتما 
 األطراؼ يف مقررات معينة. كالتقارير مدرجة حسب الًتتيب الزمٍت.

اآلثار اؼبًتتبة على بركتوكوؿ مونًتياؿ بالنسبة إلدراج مركبات الكربوف اؽبيدركفلورم كمركبات الكربوف ’’
ق أعدتو فرقة العمل التابعة للفري -( 0999)تشرين األكؿ/أكتوبر  ‘‘اؼبشبعة بالفلور يف بركتوكوؿ كيوتو

كاؼبعنية بالكربوف اؽبيدركفلورم كالكربوف اؼبشبع بالفلور بعد حلقة عمل مشًتكة عيقدت مع اؽبيئة 
يف مدينة بينت يف ىولندا، استجابة  0998اغبكومية الدكلية اؼبعنية بتغَت اؼبناخ يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 (:0998رة، لالجتماع العاشر لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ )القاى 01/06للمقرر 
http://ozone.unep.org/Assessment_ Panels/TEAP/Reports/Other_Task_Force/HFCPFC.pdf. 

ركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كمركبات ضباية طبقة األكزكف كالنظاـ اؼبناخي العاؼبي: القضايا اؼبتصلة دب’’
تقرير خاص أعده الفريق كاؽبيئة اغبكومية الدكلية اؼبعنية  - (2115)نيساف/أبريل،  ‘‘الكربوف البَتكفلورية

لالجتماع الرابع عشر لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ )ركما، تشرين  04/01بتغَت اؼبناخ استجابة للمقرر 
 :ح على موقع الشبكةمتا  (.2112الثاين/نوفمرب 

http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/ipcc/IPCC-TEAP-Special_Report-Full.pdf. 

بتغَت اؼبناخ كفريق التكنولوجيا كالتقييم اؼبلحق بالتقرير اؼبشًتؾ بُت اؽبيئة اغبكومية الدكلية اؼبعنية ’’
 أعده الفريق استجابة لطلب الفريق العامل اؼبفتوح -( 2115)تشرين الثاين/نوفمرب  ‘‘االقتصادم

 (2115ن )مونًتياؿ، حزيراف/يونيو العضوية لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف اجتماعو اػبامس كالعشري
وم عليها القضايا اؼبتعلقة بنفاد األكزكف، كاليت أيثَتت يف التقرير لتقدًن شرح كاضح للتأثَتات اليت تنط

 :اػباص اؼبشًتؾ بُت اؽبيئة اغبكومية الدكلية كالفريق، كاؼبذكور يف )ب( أعاله. متاح على اؼبوقع الشبكي
.http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/teap-supplement-ippc-teap-report-nov2005.pdf 

ذبميع لقائمة التدابَت اؼبقدمة الناذبة عن التقرير اػباص للهيئة اغبكومية الدكلية اؼبعنية بتغَت اؼبناخ كفريق ’’
ارد يف اؼبرفق األكؿ لتقرير حلقة عمل أمانة األكزكف عن التقرير الو  - ‘‘التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم

اػباص للهيئة اغبكومية الدكلية اؼبعنية بتغَت اؼبناخ كفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم، اؼبعقودة )يف 
لالجتماع السابع عشر لألطراؼ يف بركتوكوؿ  07/09( استجابة للمقرر 2116مونًتياؿ، سبوز/يوليو 

 :(. متاح على اؼبوقع الشبكي2115)داكار، كانوف األكؿ/ديسمرب  ياؿمونًت 
http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/Workshop2-2E.pdf. 

وف اؽبيدرككلورم فلورم يف البلداف ذات درجات دراسة استكشافية عن بدائل أجهزة التربيد بالكرب’’
، كاؼبقدـ إىل الفريق 2118، كارد يف اجمللد األكؿ للتقرير اؼبرحلي للفريق يف أيار/مايو ‘‘اغبرارة العالية

العامل اؼبفتوح العضوية لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ أثناء اجتماعو الثامن كالعشرين )بانكوؾ، 
لالجتماع التاسع عشر لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ  09/8جابة للمقرر (، است2118سبوز/يوليو 

 (. متاح على اؼبوقع الشبكي:2117)مونًتياؿ، أيلوؿ/سبتمرب 
 http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_ 
progress_report_May2008.pdf. 

تقييم البدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، كاستكماؿ بيانات ’’
أعدتو فرقة العمل التابعة ، تقرير ‘‘2115التقرير التكميلي لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم لعاـ 

(، كقدـ إىل حلقة العمل إلجراء حوار بشأف 2119)أيار/مايو  21/8للفريق كاؼبنشأة استجابة للمقرر 

http://ozone.unep.org/Assessment_%20Panels/TEAP/Reports/Other_Task_Force/HFCPFC.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_%20Panels/TEAP/Reports/Other_Task_Force/HFCPFC.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/ipcc/IPCC-TEAP-Special_Report-Full.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/ipcc/IPCC-TEAP-Special_Report-Full.pdf
http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/teap-supplement-ippc-teap-report-nov2005.pdf
http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/teap-supplement-ippc-teap-report-nov2005.pdf
http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/Workshop2-2E.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_%20progress_report_May2008.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_%20progress_report_May2008.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_%20progress_report_May2008.pdf
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بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي )جنيف، سبوز/يوليو 
ألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ )الدكحة، تشرين لالجتماع العشرين ل 21/8(، استجابة للمقرر 2119

 :(. متاح على اؼبوقع الشبكي2118الثاين/نوفمرب 
 http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-may-2009-

decisionXX-8-task-force-report.pdf. 
(، تقرير مرحلي 2119)تشرين األكؿ/أكتوبر  ‘‘اإلدارة السليمة بيئيان ؼبصارؼ اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف’’

غبادم كالعشرين كقيدـ إىل االجتماع ا - 21/7لفرقة العمل التابعة للفريق كاؼبنشأة استجابة للمقرر 
 21/7( استجابة للمقرر 2119لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ )بورت غالب، تشرين الثاين/نوفمرب 

. متاح على (2118لالجتماع العشرين لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ )الدكحة، تشرين الثاين/نوفمرب 
 :اؼبوقع الشبكي

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-october-2009-decision 
XX-7-task-force-phase2-report.pdf. 

تقييم مركبات ’’لوجيا كالتقييم االقتصادم، اجمللد األكؿ، اؼبعنوف لفريق التكنو  2101تقرير مرحلي عاـ 
دراسة استكشافية عن بدائل أجهزة التربيد ’’، ‘‘الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كالبدائل السليمة بيئيان 

(، قيدـ استجابة 2101)أيار/مايو  ‘‘بالكربوف اؽبيدرككلورم فلورم يف ظركؼ درجات اغبرارة العالية
لالجتماع اغبادم كالعشرين لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ )بورت غالب، تشرين  20/9ر للمقر 

 :. متاح على اؼبوقع الشبكي2119الثاين/نوفمرب (. 
 http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-2010-progress-

report-volume1-May2010.pdf. 
، تقرير ‘‘معلومات إضافية عن بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف - 23/9تقرير فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر ’’

، قيدـ إىل الفريق العامل اؼبفتوح 2قتصادم، اجمللد لفريق التكنولوجيا كالتقييم اال 2102أيار/مايو 
(، 2102العضوية لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ أثناء االجتماع الثالث كالعشرين )بانكوؾ، سبوز/ يوليو 

لالجتماع الثالث كالعشرين لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ )بايل، تشرين  23/9استجابة للمقرر 
 :اح على اؼبوقع الشبكي(. مت2100الثاين/نوفمرب 

 http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-2010-progress-

report-volume1-May2010.pdf. 
التقرير  - ‘‘معلومات إضافية عن بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف - 24/7تقرير فرقة العمل عن اؼبقرر ’’

كالعشرين لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ )بانكوؾ، تشرين  الثالثالنهائي اؼبقدـ إىل االجتماع 
ن لألطراؼ يف بركتوكوؿ لالجتماع الرابع كالعشري 24/7(، استجابة للمقرر 2103األكؿ/أكتوبر 

 :(. متاح على اؼبوقع الشبكي2102مونًتياؿ )جنيف، تشرين الثاين/نوفمرب 
 25/presession/Background%20Documents%20are%20available%20.in%20English%20o1/ 
TEAP-TaskForce%20XXI V-7-September2013.pdf 

التقرير  - ‘‘افية عن بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكفمعلومات إض - 25/5تقرير فرقة العمل عن اؼبقرر ’’
النهائي اؼبقدـ إىل االجتماع السادس كالعشرين لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ )باريس، تشرين 

لالجتماع اػبامس كالعشرين لألطراؼ يف بركتوكوؿ  25/5(، استجابة للمقرر 2104الثاين/نوفمرب 
 :(. متاح على اؼبوقع الشبكي2103توبر مونًتياؿ )بانكوؾ، تشرين األكؿ/أك

 http://conf.montrealprotocol.org/meeting/mop/cop10mop26/presession/Background%20Documents%20 
are%20available%20in%20English%20o1/TEAP_Task%20Force%20XXV5-October2014.pdf. 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-may-2009-decisionXX-8-task-force-report.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-may-2009-decisionXX-8-task-force-report.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-may-2009-decisionXX-8-task-force-report.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-october-2009-decision%20XX-7-task-force-phase2-report.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-october-2009-decision%20XX-7-task-force-phase2-report.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-2010-progress-report-volume1-May2010.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-2010-progress-report-volume1-May2010.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-2010-progress-report-volume1-May2010.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-2010-progress-report-volume1-May2010.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-2010-progress-report-volume1-May2010.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-2010-progress-report-volume1-May2010.pdf
http://conf.montrealprotocol.org/meeting/mop/cop10mop26/presession/Background%20Documents%20%20are%20available%20in%20English%20o1/TEAP_Task%20Force%20XXV5-October2014.pdf
http://conf.montrealprotocol.org/meeting/mop/cop10mop26/presession/Background%20Documents%20%20are%20available%20in%20English%20o1/TEAP_Task%20Force%20XXV5-October2014.pdf
http://conf.montrealprotocol.org/meeting/mop/cop10mop26/presession/Background%20Documents%20%20are%20available%20in%20English%20o1/TEAP_Task%20Force%20XXV5-October2014.pdf
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 المرفق الثاني

األطراف  ة أبلغت عنهافلوريرو بيانات عن انبعاثات وإنتاج واستهالك مركبات الكربون الهيد
 متحدة اإلطارية بشأن تغير المناخاتفاقية األمم البول المدرجة في المرفق األ

توضح اعبداكؿ الواردة يف ىذا اؼبرفق بيانات انبعاثات كإنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية  - 0
أف  مرتبة زمنيان، كاليت أبلغتها األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ دبوجب االتفاقية. كمع

، إال أنو ألغراض ىذه اؼبذكرة، عيرضت البيانات 2102-0991ىذه البيانات متاحة عن كل عاـ خالؿ الفًتة 
. كعند حبث البيانات، ينبغي 2102، كلكل عاـ بعد ذلك حىت عاـ 2111، ك0995، ك0991لألعواـ 

 للقارئ أف يضع يف اعتباره العناصر التالية:
د األكركيب بصورة منفصلة عن بيانات دكلو األعضاء. كيشَت البند ترد البيانات بالنسبة لالربا )أ(

يف عدد من اعبداكؿ إىل الدكؿ األعضاء التالية يف االرباد األكركيب: النمسا، بلجيكا،  ‘‘05-االرباد األكركيب ’’
بانيا، السويد، اؼبملكة سيا، لكسمربغ، ىولندا، الربتغاؿ، إيرلندا، إيطالآالدامبرؾ، فنلندا، فرنسا، أؼبانيا، اليوناف، 

 إىل الدكؿ األعضاء الثمانية كالعشرين اغبالية يف االرباد األكركيب.‘‘ 28-االرباد األكركيب ’’اؼبتحدة. كيشَت البند 
تعٍت اػبانات الفارغة أف األطراؼ قد مألت اػبانات اؼبقابلة يف مباذج اإلبالغ اػباصة هبا إما  )ب(

 IE)غَت مقدر(، ك NE)سرم(، ك C)مل وبدث(، ك NO)غَت متوفر(، ك NA: بكلمة صفر أك بالكلمات التالية
 )مدرج يف مكاف آخر(.

البلداف اليت ظهرت أمامها خانات فارغة بالنسبة عبميع األعواـ تعٍت أهنا قد أيزيلت من  )ج(
 اعبدكؿ.

اؼ اؼبدرجة يف )بيانات االنبعاثات السنوية للكربوف اؽبيدركفلورم اليت أبلغتها األطر  0اعبدكؿ  )د(
اؼبرفق األكؿ دبوجب اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية اؼبتعلقة بتغَت اؼبناخ( مستنسخة على النحو اليت ظهرت بو 
على اؼبوقع الشبكي لالتفاقية. كيبكن االطالع عليها عن طريق اؼبوقع الشبكي التايل: 

http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/4126.php. 

)بيانات اإلنتاج السنوم للكربوف اؽبيدركفلورم اليت أبلغتها األطراؼ اؼبدرجة يف اؼبرفق  2اعبدكؿ  )ى(
ف تغَت اؼبناخ( مت صبعها كتقديبها إىل أمانة األكزكف بواسطة أمانة األكؿ دبوجب اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأ

االتفاقية. كالبيانات مستمدة من جداكؿ مبوذج اإلبالغ اؼبوحد كفقان ألحدث جرد قدمو كل طرؼ لغازات 
. كسبثل القيم اإلنتاج اإلصبايل الوطٍت للكربوف 2105كانوف الثاين/يناير   28حىت  2104الدفيئة يف عاـ 

يدركفلورم على أساس البيانات اؼبقابلة عن كل نوع من أنواع الكربوف اؽبيدركفلورم اليت أبلغها كل طرؼ يف اؽب
. كيبكن االطالع على جداكؿ مبوذج 2)ثانيان(  2كاعبدكؿ  0)ثانيان(  2جداكؿ مبوذج اإلبالغ اؼبوحد: اعبدكؿ 

 .http://unfccc.int/8108.phpقع الشبكي اإلبالغ اؼبوحد من بيانات اعبرد اػباصة باالتفاقية على اؼبو 
)بيانات االستهالؾ السنوم للكربوف اؽبيدركفلورم اليت أبلغتها األطراؼ  3بالنسبة للجدكؿ  )ك(

يانات كتقديبها إىل أمانة ، مت ذبميع الب(اؼبدرجة يف اؼبرفق األكؿ التفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ
األكزكف بواسطة أمانة االتفاقية. كاستمدت البيانات من جداكؿ مبوذج اإلبالغ اؼبوحد كفقان ألحدث جرد قدمو  

. كسبثل القيم االستهالؾ اإلصبايل 2105كانوف الثاين/يناير   28حىت  2104كل طرؼ لغازات الدفيئة يف عاـ 

http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/4126.php
http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/4126.php
http://unfccc.int/8108.php
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اس البيانات اؼبقابلة لكل نوع من أنواع الكربوف اؽبيدركفلورم اليت أبلغها  الوطٍت للكربوف اؽبيدركفلورم على أس
. كيبكن االطالع Fs2)ثانيان(  2كاعبدكؿ ، Fs1( ثانيان. 2كل طرؼ يف جداكؿ مبوذج اإلبالغ اؼبوحد: اعبدكؿ )

على جداكؿ مبوذج اإلبالغ اؼبوحد من بيانات اعبرد اػباصة باالتفاقية على اؼبوقع الشبكي 
http://unfccc.int/8108.php. 

كقد أبلغت بعض األطراؼ عن كميات كبَتة من استهالؾ الكربوف اؽبيدركفلورم على أساس أهنا  - 2
. كىذه الكميات مدرجة يف األرقاـ االصبالية. كاستجابة ‘‘خليط غَت ؿبدد من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية’’

ب أمانة األكزكف مزيدان من التوضيح بشأف ىذه البيانات، أكضحت أمانة االتفاقية أف االنبعاثات الوطنية مت لطل
حساهبا بواسطة األطراؼ ذاهتا، كأف اؼبعلومات اؼبفصلة عن اؼبنهجيات اليت تستخدمها يف ذلك يبكن اغبصوؿ 

كعالكة على ذلك، فإف أم قضايا ربدد  (41)تفاقية.عليها من تقارير اعبرد الوطنية اؼبتاحة على اؼبوقع الشبكي لال
أثناء عملية االستعراض يتم التصدم ؽبا يف تقارير االستعراض اؼبقابلة، كىي متاحة أيضان عن طريق نفس اؼبوقع 

 (42)الشبكي.
كمل تبذؿ األمانة أم ؿباكلة لتحليل البيانات الواردة يف ىذا اؼبرفق، كلكنها قدمتها كما ىي متاحة على  - 3
، ككما قدمتها أمانة ىذه االتفاقية (ؼبوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ )بيانات االنبعاثاتا

)بيانات اإلنتاج كاالستهالؾ(. كعند حبث ىذه البيانات، ينبغي لألطراؼ أف تضع يف اعتبارىا أف تعاريف 
خ ردبا ال تكوف فباثلة للتعاريف دبوجب بركتوكوؿ اإلنتاج كاالستهالؾ دبوجب االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبنا 

 مونًتياؿ.

                                                           
(40)  https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8108.php. 
(42)  https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/inventory_review_reports/items/8452.php. 

http://unfccc.int/8108.php
http://unfccc.int/8108.php
https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8108.php
https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/inventory_review_reports/items/8452.php
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األطراف المدرجة في المرفق األول بموجب  للكربون الهيدروفلوري التي أبلغت عنهااالنبعاثات السنوية  :0ول الجد
 ثاني أكسيد الكربون( مكافئغيغاطن من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )

 

سنة 
 ساألسا

0991 0995 5111 5115 5101 5100 5105 
 تغيير*

):( 

 615,4 7 945 7 502 6 943 4 259 0 375 798 0 026 0 026 أستراليا

 6 247,9 0 430 0 349 0 286 997 647 341 23 23 النمسا

       03 26 9 3   روسيا البيضاء

   2 041 2 176 0 999 0 461 933 449   بلجيكا

   456 401 372 004 08 2   بلغاريا

 904,4 7 783 7 547 7 173 5 296 2 936 479 767 767 كندا

   486 485 472 333 070 49   كرواتيا

   261 259 251 020 29 2   قبرص

الجمهورية 
 التشيكية

  1 078 607 689 0 925 0 183 2   

   679 778 823 809 603 208   الدنمارك

   067 061 053 008 71 25   استونيا

االتحاد 
 (05األوروبي )

832 27 832 27 097 41 409 44 526 54 963 68 314 71 541 70 057,1 

االتحاد 
 (58األوروبي )

832 27 832 27 561 41 682 46 436 62 571 80 001 84 898 85 218,6 

 - 926 0 132 0 071 863 492 29 صفر صفر فنلندا 

 364,1 06 968 06 772 05 819 00 746 5 984 0 760 3 657 3 657 فرنسا

 013,5 9 346 9 053 8 877 8 448 7 431 7 118 4 592 4 592 ألمانيا

 305,9 3 889 3 401 3 613 4 167 4 244 3 291 935 935 يونان

   0 116 0 045 0 139 682 237 38   ىنغاريا

   044 020 023 58 36 8   أيسلندا

 - 982 992 973 803 270 37 صفر صفر أيرلندا

 2 534,3 9 246 8 814 8 299 5 048 0 838 681 350 350 إيطاليا

 82,1 22 926 21 452 08 290 01 508 08 811 21 261 02 595 02 595 اليابان

   84 75 72 28 5 0   التفيا

 - 8,33 7,98 7,87 5,92 2,95 1,84 صفر صفر ليختنشتاين

   240 221 092 68 04 3     ليتوانيا

 461,0 67 67 66 53 29 06 02 02 لكسمبرغ

   070 032 020 64 8    مالطا

 2 016,9 6,39 6,99 6,26 5,24 4,72 1,53 1,29 1,29 موناكو

 53,6- 2،155 2،032 2،257 0،500 3890 6،109 4،432 4،432 ىولندا

   0،815 0،807 0،178 702 253 023   نيوزيلندا

 - 972 951 904 524 327 81 صفر صفر النرويج

   7 711 7 394 6 756 5 011 0 352 097   بولندا
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سنة 
 ساألسا

0991 0995 5111 5115 5101 5100 5105 
 تغيير*

):( 

   0 667 0 493 0 368 736 243 27   البرتغال

 - 0 133 946 855 323 64 2 صفر صفر رومانيا

 61,0- 00 338 9 416 01 961 05 423 20 122 02 204 28 401 28 401 االتحاد الروسي

   452 441 421 216 77 02   سلوفاكيا

   209 207 205 033 40 32   سلوفينيا

 201,3 7 574 7 791 8 213 5 959 8 448 4 881 2 440 2 440 إسبانيا

 - 775 821 848 790 568 032 4 4 السويد

 - 0 245 0 095 0 038 915 510 082 صفر صفر سويسرا

   4 680 5 318 4 119 2 379 808    تركيا

   726 707 658 254 04    أوكرانيا

 22,9 03 989 03 825 03 565 00 254 8 863 05 326 00 384 00 384 المملكة المتحدة

 319,6 050 229 048 559 043 966 009 812 017 674 64 585 36 924 36 924 ةالواليات المتحد
 اؼبصدر: االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ

 بالغالتغيَت من سنة األساس حىت آخر سنة لإل  *
 الشرط تعٍت أف التغيَت أكرب من عشرة آالؼ يف اؼبائة.

التي أبلغتها األطراف المدرجة في المرفق األول بموجب  *بيانات اإلنتاج السنوي للكربون الهيدروفلوري – 5الجدول 
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )بالطن(

 
سنة 

 5105 5101 5115 5111 0995 0991 األساس

االتحاد األوروبي 
(05)** 02,0 02,0 083,7 09 982,7 56 417,9 001 854,3 008 445,9 027 

 09 253,2 08 688,1 20 587,1 01 630,1 8 762,1    فرنسا
 216,1   05 281,1 8 401,1 2 489,1    إيطاليا
 41 683,0 39 793,0 75 136,3 43 986,0 0 723,1 0 511,1 0 511,1 **اليابان

 76,1 239,7 0 266,7 089,1 صفر   االتحاد الروسي
المملكة 
 012 039,8 96 743,5 71 470,4 35 132,5 6 971,4 00,4 00,4 **المتحدة

الواليات 
المتحدة 
 **األمريكية

348,9 348,9 921,4 43 083,2 87 619,1 000 442,2 064 262,9 073 

 اؼبصدر: االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ
 ردبا ال يكوف تعريف اإلنتاج دبوجب االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ فباثالن لتعريفو دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ.  *

 .‘‘خليط غَت ؿبدد من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية’’تشمل األرقاـ الكميات اليت أبلغها الطرؼ على أهنا  ** 
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التي أبلغتها األطراف المدرجة في المرفق األول  *لكربون الهيدروفلوري: بيانات االستهالك السنوي من ا0الجدول 
 (بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )بالطن

 5105 5101 5115 5111 0995 0991 سنة األساس 

 98 633,0 86 278,2 51 222,7 08 247,0 2 599,3   أستراليا

 26 379,2 26 410,8 20 604,1 08 512,5 01 052,3 2 069,7 2 069,7 **النمسا

 07 049,9 05 208,9 9 841,6 6 111,3 2 279,8   بلجيكا

 9 430,5 7 757,5 2 885,2 620,2 79,7   بلغاريا

 26 399,3 23 242,2 08 032,0 00 585,2 3 012 343,8   كندا

 0 742,4 0 671,7 0 212,4 647,4 036,8   كرواتيا

الجمهورية 
 شيكيةالت

  09,3 309,4 3 983,2 02 734,0 25 909,5 29 

 3 399,7 3 989,0 4 583,6 4 173,7 0 072,2   الدانمرك

 2 141,2 0 907,1 999,5 492,6 85,7   استونيا

االتحاد األوروبي 
(05) ** 

106,7 042 2 106,7 042 2 570,1 501 9 103,0 149 316 115,7 103 594 2 031,9 054 057 3 450,2 463 293 3 

 669,6 627,1 515,8 404,6 69,3   فنلندا

 4 475 679,9 4 070 485,8 3 590 514,3 391 945,4 3 930,5 2,7 2,7 **فرنسا

 57 486,8 53 783,5 43 296,6 27 849,0 8 350,0   ألمانيا

 08 266,0 08 153,8 02 695,3 3 391,0 451,2   اليونان

 3 382,8 3 187,8 0 736,9 300,4 39,7   ىنغاريا

 0 047,6 950,1 334,3 043,8 26,2   أيسلندا

 3 814,5 3 751,6 2 454,0 0 257,2 050,7   أيرلندا

 4 474 461,2 3 770 922,4 2 179 356,3 06 966,6 0 573,6   إيطاليا

 798 455,9 813 453,3 508 115,0 589 894,6 562 918,4 0 506,5 0 506,5 **اليابان

 8 554,3 6 997,3 2 863,7 484,0 00,2   ياالتف

 8 858,4 4 042,3 960,0 36,8 4,5 صفر صفر ليختنشتاين

 0 434,7 0 060,9 446,2 033,5 39,7   ليتوانيا

 033,9 017,4 43,3 22,8 01,5 9,3 9,3 لكسمبرغ

 3 572,0 3 366,6 2 380,7 764,2 094,0 5,0 5,0 موناكو

   0 118,7 628,4 021,4   ىولندا

 3 317,7 2 979,0 0 835,2 728,7 022,1   انيوزيلند
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 5105 5101 5115 5111 0995 0991 سنة األساس 

 271 622,0 389 561,6 558 873,3 393 872,9 46 202,3 6,1 6,1 **النرويج

 32 820,9 28 834,2 06 383,3 6 305,7 536,2   بولندا

 034 130,4 94 463,0 29 969,1 08 902,5 9 334,1   البرتغال

 5952,7 5 324,2 2 497,6 823,8 038,6 1,2 1,2 رومانيا

 28 136,0 07 856,7 5 821,5 0 247,1 001,3   االتحاد الروسي

 0 684,7 0 520,3 0 064,8 605,2 035,4   سلوفاكيا

 0 142,9 0 114,2 744,7 405,2 366,5   سلوفينيا

 24 847,6 24 825,4 08 017,8 7 628,5 0 299,0 28,5 28,5 أسبانيا

 9 086,2 9 581,7 8 585,4 6 190,7 2 109,8 82,1 82,1 السويد

 8 421,3 7 659,3 6 074,2 3 467,9 0 476,2 1,5 1,5 سويسرا

 2 864,8 2 260,3 958,6 20,6    أوكرانيا
المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى 
 وأيرلندا الشمالية

07,3 07,3 906,7 5 215,7 24 643,4 40 608,3 52 251,4 54 

المتحدة  الواليات
 **األمريكية

894,9 746 894,9 746 591,2 330 4 237,6 082 05 372,1 445 83 936,6 828 068 674,3 398 217 

 اؼبصدر: االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ

 ونًتياؿ.*  ردبا ال يكوف تعريف اإلنتاج دبوجب االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ فباثالن لتعريفو دبوجب بركتوكوؿ م
 .‘‘خليط غَت ؿبدد من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية’’**  تشمل األرقاـ الكميات اليت أبلغها الطرؼ على أهنا 
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 المرفق الثالث

مناقشات بشأن الُنهج المقترحة للتحكم في مركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب بروتوكول 
 بونآراء أعرب عنها أشخاص ذوو خبرة ومراق - مونتريال

 األشخاص ذوو الخبرة -ألف 
أيتيحت الفرصة لعدد من األشخاص ذكك اػبربة الذين يبثلوف أمانة اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف  - 0

تغَت اؼبناخ، كمؤسسات كمنظمات دكلية، ككيانات القطاع اػباص لتقاسم آرائهم يف حلقة العمل اليت نظمتها 
ات التالية موجز لبعض اآلراء اليت أيبديت بشأف التحديات القانونية كالتقنية . كيرد يف الفقر 2104األمانة يف عاـ 

 كاالقتصادية اليت تنطوم عليها النيهج اؼبقًتحة.
، قيل إف قواعد القانوف الدكيل العريف اؼبتعلقة بقانوف اؼبعاىدات، على بالتحديات القانونيةكفيما يتعلق  - 2

، مكنت نظم األكزكف 0969تفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات لعاـ النحو اؼبكرس يف األحكاـ ذات الصلة يف ا
كاؼبناخ من العمل بطريقة متآزرة. كقيل إف الشواغل بشأف التضارب بُت نظم اؼبناخ كاألكزكف يبكن معاعبتو عن 
 طريق إدراج حكم يف أم تعديل لربكتوكوؿ مونًتياؿ يوضح أثره على معاىدات اؼبناخ. كيف حالة عدـ كجود مثل

من اتفاقية فيينا لقانوف اؼبعاىدات، كاليت تنظم تطبيق  31من اؼبادة  4ىذا اغبكم التوضيحي، فإف الفقرة 
 اؼبعاىدات اؼبتعاقبة بشأف نفس اؼبوضوع، سوؼ تنطبق.

كسوؼ ينشأ تضارب قانوين إذا كاف االمتثاؿ ألحكاـ اتفاؽ ما هبعل من اؼبستحيل على أحد  - 3
 ‘‘التجاكزات’’اؽ آخر. كيف ىذه اغبالة، قد يكوف ىناؾ مربر للتعامل مع بعض األطراؼ االمتثاؿ ألحكاـ اتف

القانونية، من قبيل النص الوارد يف االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ كبركتوكوؿ كيوتو، كالذم يشَت إىل 
ديدة، ردبا عن طريق بركتوكوؿ مونًتياؿ؛ كيبكن معاعبة مثل ىذه القضايا يف اؼبفاكضات بشأف معاىدة اؼبناخ اعب

 ؿبددة بالنسبة ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية. ‘‘إشارة’’

كقد أيشَت إىل سوابق قائمة ؼبراقبة انبعاثات غارات الدفيئة بواسطة مؤسسات خارج نظاـ اؼبناخ، دبا يف  - 4
َتاف اؼبدين الدكيل ذلك فيما يتعلق باالنبعاثات الناصبة عن الطَتاف كالنقل البحرم، كاليت تتصدل ؽبا منظمة الط

 كاؼبنظمة البحرية الدكلية على التوايل.

كىناؾ مثاؿ للطريقة اليت يبكن أف تعمل هبا نظم ـبتلفة معان بطريقة متداعمة يبكن أف يشاىد يف عملية  - 5
تعزيز اكجو التآزر بُت اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة كالتخلص منها عرب اغبدكد، كاتفاقية 
ركترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات خطرة معينة متداكلة يف 

 التجارة الدكلية، كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة.

م أكجو لالجتماع الثالث عشر لألطراؼ، كالذم يتضمن التزامان بدع 03/29كأيشَت أيضان إىل اؼبقرر  - 6
التعاكف كالتآزر بُت االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ حسبما اتفقت عليو األطراؼ يف ىذه االتفاقات، كإعالف 

بشأف تعزيز التعاكف فيما بُت االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة باؼبواد الكيميائية،  2114لعاـ براغ 
ات البيئية اؼبتعددة األطراؼ بالعمل معان لتحقيق أىداؼ التنمية كاليت طالبت األطراؼ يف ـبتلف االتفاق

 .2112الذم عقد عاـ  اؼبستدامة ؼبؤسبر القمة العاؼبي للتنمية اؼبستدامة
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الرئيسية، قاؿ األشخاص ذكم اػبربة إنو من الضركرم الًتكيز على األماف  للقضايا التقنيةكبالنسبة  - 7
بيئية باإلضافة إىل القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي؛ كدعم اؼبشاريع كقابلية االشتعاؿ؛ كحبث التأثَتات ال

ذات  5اإليضاحية، مثالن عن أجهزة التربيد بثاين أكسيد الكربوف يف األسواؽ اؼبركزية يف األطراؼ العاملة باؼبادة 
كاؼبتوسطة اغبجم، كبدائل  اؼبناخ اؼبدارم، كيف كسائل النقل اؼبربدة؛ ككضع حلوؿ فعالة التكلفة للمشاريع الصغَتة

مركبات الكربوف اؽبيدركفلورم اؼبستخدمة يف صناعة البوليسًتين اؼبنبثق؛ كرسم صورة كاضحة للمخاطر؛ كحبث 
بدالن من  ‘‘ذات القدرة األكثر البفاضان على إحداث االحًتار العاؼبي’’استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية 

 يف البلداف النامية. ‘‘ة على إحداث االحًتار العاؼبيذات القدرة اؼبنخفض’’اؼبركبات 

كلوحظ أف كثَتان من البلداف النامية لديها معايَت مستوردة من مناطق البلداف اؼبتقدمة بدالن من أف تطور  - 8
معايَتىا اػباصة، كىذا يعٍت أنو يف بعض اغباالت كانت اؼبعايَت إما صارمة للغاية أك يصعب تفسَتىا كتنفيذىا 

 لبلداف اؼبستوردة.يف ا

كفيما يتعلق باسًتاتيجيات إحالؿ معدات تكييف اؽبواء كالتربيد اليت تستخدـ مركبات الكربوف  - 9
اؽبيدركفلورية ك مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية، يبكن أف تتمثل نقطة البداية يف اؼبطالبة باستخداـ بدائل 

قطاعات معينة، كما فعل عدد من البلداف يف إطار  ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي يف
خططها إلدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية. كمن بُت اػبطوات اإلضافية حبث  
كيفية تصميم اؼبباين اليت تتطلب قدران أقل من التدفئة كالتربيد، كضماف الصيانة اؼبناسبة للمعدات كعملية 

 ػبدمة، دبا يف ذلك عن طريق إصالح التسرب، كالتخلص من أجهزة التربيد يف هناية عمرىا.إخراجها من ا

كأيشَت أيضان إىل أف الصناعة منقسمة فيما يتعق باستخداـ بدائل قابلة لالشتعاؿ، كأف األمر يقتضي  - 01
لعينية، قيل إف مراعاة باغبذر قبل اعتماد خطط إدارة التخلص التدرهبي. كفيما يتعلق بالتكنولوجيات غَت ا

التوسع يف اؼبدف نتيجة للهجرة اغباشدة من اؼبناطق الريفية إىل اؼبناطق اغبضرية أتاح فرصة لتصميم مبافو جديدة 
 بنظم للتربيد كالتدفئة عن بيعد أدت إىل زبفيض استهالؾ الطاقة كانبعاثات الكربوف اؽبيدركفلورم بدرجة كبَتة.

التصدم ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ ، قيل إف للقضايا الماليةكبالنسبة  - 00
سيتطلب إصالح الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتمكينو من سبويل التكاليف اؼبرتبطة بالتكنولوجيات كبراءات 

البلداف االخًتاع اؼبوفرة للطاقة، نظران لتوقع زيادات كبَتة يف استخداـ الطاقة كانبعاثات غارات الدفيئة يف بعض 
النامية. ككاف ىناؾ اعًتاؼ على نطاؽ كاسع بفعالية الصندكؽ مقارنة بآليات التمويل األخرل. فمع أنو 
باستطاعة مرفق البيئة العاؼبية حبث إجراء زبفيضات يف انبعاثات الكربوف اؽبيدركفلورم، إال أف اىتمامو قد 

اقة، كزبفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربوف؛  انصب حىت اآلف بصورة أساسية على ربسُت كفاءة استخداـ الط
كما أف آلية التنمية النظيفة، كصندكؽ اؼبناخ األخضر، كمركز كشبكة تكنولوجيا اؼبناخ يبكنها صبيعان التصدم 
لالنبعاثات، دبا يف ذلك انبعاثات الكربوف اؽبيدركفلورم، يف سياؽ تغَت اؼبناخ. كيبكن أف تكوف الدركس 

كؽ اؼبتعدد األطراؼ مفيدة بشكل خاص لصندكؽ اؼبناخ األخضر كمركز كشبكة تكنولوجيا اؼبستفادة من الصند
 اؼبناخ؛ غَت أنو ينبغي التزاـ اغبذر لتجنب ازدكاجية اعبهود.

، قيل 5كبالنسبة ؼبسألة اغبواجز أماـ اإلسراع بعمليات نقل التكنولوجيا إىل األطراؼ العاملة باؼبادة  - 02
جيات اؼبعنية كانت يف الغالب غَت متوافقة مع اؼبعايَت كالظركؼ احمللية، دبا يف ذلك ضمن صبلة أمور إف التكنولو 

ارتفاع درجات اغبرارة؛ كمل تكن الشركات على استعداد لتقاسم براءات االخًتاع خوفان من أف تفقد ميزهتا 
القادرة على ربمل تكاليف النسبية، كأنو ينبغي للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ أف يفعل الكثَت ؼبساعدة البلداف غَت 
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التكنولوجيات ذات القدرة األكثَت البفاضان على إحداث االحًتار العاؼبي من أجل التخلص التدرهبي من 
 الكربوف اؽبيدركفلورم.

 كبيافنقل التكنولوجيا فيما بُت بلداف اعبنوب، لكسيلطت األضواء أيضان على الفوائد احملتملة  - 03
انب التدريب، كالنقل، ككضع معايَت عادلة، كإجراءات مشًتيات مفتوحة كنزيهة، التكنولوجيات اؼببتكرة، إىل ج

 كتقدًن اؼبساعدة للبلداف النامية عند ربليل اغبواجز كهتيئة بيئة مواتية ألنسب عمليات النقل.

 المراقبون -باء 
من بلداف  يف بعض اجتماعات األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ، أعرب فبثلو ؾبموعات معنية بالصناعة - 04

نامية عن قلقهم من التحديات اليت ستشكلها التخفيضات احملتملة يف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية بالنسبة 
 إنو يلـز إهباد بدائل عملية قبل أف يتسٌت إجراء مزيد من النقاش بشأف ىذه القضية. كقالواللصناعة. 

ية بالبيئة بصورة ملحة يف اجتماعات كمن ناحية أخرل، شدد فبثلو اؼبنظمات غَت اغبكومية اؼبعن - 05
األطراؼ على ضركرة ازباذ تدابَت فورية للتعامل مع مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية، قائلُت إف ىناؾ بدائل متاحة 
خالية من الكربوف اؽبيدركفلورم، كأف التكنولوجيا اؼبطلوبة للتصدم لنسبة كبَتة من استخدامات الكربوف 

لفعل. كبعد أف أعربوا عن تأييدىم القوم للتعديالت اؼبقًتحة، قالوا إف كل اؼبطلوب ىو: اؽبيدركفلورم متاحة با
 إرادة سياسية كالتزاـ مايل.

_____________ 


