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ألطراف في لالفريق العامل المفتوح العضوية 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 االجتماع السابع والثالثون

 1026 أبريل/نيسان 8 - 4 جنيف،
 *من جدول األعمال ادلؤقت 3البند 

 بروتوكول مونتريالفي العضوية لألطراف مل المفتوح اعلفريق المطروحة لكي يناقشها ا مسألة
 في اجتماعه السابع والثالثون لكي يطلع عليها ومعلومات

 مذكرة من األمانة

 إضافة

 مقدمة - أوالا 

العضيية مل ادلفوتيح اعال لفريقلكي يناقشها ا مسائل مطروحةاألمانة بشأن دلذكرة  ةىذه اإلضافوتيي حت - 2
يف اجوتماعو السابع  ومعليمات لكي يطلع عليها يا  ادلسوتنفدة لطبةة األوزونبشأن ادلبروتيكيل مينًتيال يف لألطراف 
والوتةييم االقوتصا ي  يجياالوتكنيلعلى ملخص للوتةرير األويل لفريق  (UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/2)والثالثين 

من جدول  3مبيجب البند  والنظر فيو أُِعد لوتةدشنوي ذألوزون اللادلسوتنفدة ادليا  بدائل  عنبشأن ادلعليمات 
 األعمال ادلؤقت لالجوتماع. 

ألوزون لبدائل المواد المستنفدة بشأن المعلومات  عنوالتقييم االقتصادي  التكنولوجياتقرير فريق  - ثانياا 
 من جدول األعمال المؤقت( 3)البند  (72/4رر )المق
 فريق إىل 17/4 ادلةرريف كما ذُكر يف مذكرة األمانة، فةد طلب االجوتماع السابع والعشرون لألطراف  - 1

السابع  واجوتماعمل ادلفوتيح العضيية يف االع ينظر فيو الفريقكي االقوتصا ي أن يُعد تةريرًا لوالوتةييم  الوتكنيليجيا

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/1. 
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 يفالجوتماع الثامن والعشرين لألطراف لكي يُةدَّم إىل ا مسوتكَمالً  اً تةرير  وأن يةدم بعد ذلك ،(2)والثالثني
دليا  ابدائل ، يسوتكِمل ادلعليمات ادلوتاحة ويةدم معليمات جديدة عن 1026عام بروتيكيل مينًتيال يف 

يف ينظر أن و  ،1025يليل/سبوتمرب أ فرقة العمل الصا ر يفمن تةرير  16/9ألوزون اليار ة يف ادلةرر لادلسوتنفدة 
 .17/4يف ادلةرر  اليار ةاحملد ة  البارامًتات

 سُيعةدان يف عام العامل ادلفوتيح العضيية فريقلا إىل أن ىناك اجوتماعان من اجوتماعات وبالنظر - 3
. ويركز 17/4للمةرر وتةدمي تةريرين اسوتجابًة ب هنجاً االقوتصا ي اختذ والوتةييم  الوتكنيليجيا، فإن فريق 1026
العامل ادلفوتيح العضيية يف اجوتماعو السابع  فريقالذي ُقدم إىل ال ،1026مارس ذار/الصا ر يف آ األولالوتةرير 

ظروف  يفويشمل حتديثات توتعلق بالبدائل، واخوتبار البدائل ، اذلياء والثالثني، على قطاع الوتربيد وتكييف
ادلعوتا ة وتخفيف السينارييىات  ودتديديف ادلةرر،  احملد ةخرى األ البارامًتاتحرارة زليطة عالية، ومناقشة  رجات 
 احًتار عادلي توتميز جبهد. ويةدم ىذا الوتةرير كذلك سينارييىات منةحة لوتجنب ادلرب ات اليت 1050 حىت عام

ة الفًت  خاللل ي( وطيل الوتحي 1015 عام مةابل 1010عام ل )يكيفية تأثري تاريخ بدء الوتحي   يف، وينظر عايل
 على اآلثار ادلناخية. ُمدِّ ت، اليت
العضيية يف اجوتماعو الثامن والثالثني ادلفوتيح العامل  فريقوسيوتناول الوتةرير الثاين الذي سُيةدم إىل ال - 4

الًتكيز على الوتحديثات، حيث ُوجدت، ادلوتعلةة  معالوتعليةات اليت ور ت يف االجوتماع السابع والثالثني 
غري الطيب أو اجليي واذلباء الطيب، اجليي احلرائق، واذلباء  واحلماية من، الرغيات بالةطاعات األخرى، مبا يف ذلك
 الجوتماع الثامن والعشرين لألطراف.حسب االقوتضاء، إىل ا، مسوتكمل الوتةين، وادلذيبات. وسُيةدم تةرير

امل ادلفوتيح يق العالجوتماع السابع والثالثني للفر ل الشبكيةالبيابة  الوتةرير األويل على وقد ُنشر - 5
 ىذه ادلذكرة.  مرفقتنفيذي للوتةرير ُمضمن يف  ميجز العضيية، وييجد

  

                                                           
تةاريرىا يف أيار/مايي من   عة لوالوتاب اخليارات الوتةنية وِفرق العمل وجلانوالوتةييم االقوتصا ي  الوتكنيليجيافريق  ُيصدرعا ًة ما   (2)

فيها يف اجوتماع منوتصف العام للفريق العامل ادلفوتيح العضيية. وبالنظر لالجوتماعات اإلضافية  النظر من كل عام لوُتمكن األطراف
وقت ر أويل يف تةريضمان إصدار على الوتابعة لو  17/4 بادلةرر وفرقة العمل ادلعنية، فةد عمل الفريق 1026اليت سوُتعةد يف عام 

 لالجوتماع السابع والثالثين للفريق العامل ادلفوتيح العضيية. مناسب
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 المرفق

، 72/4لمقرر با عمالا ُمعد التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تنفيذي لتقرير فريق  موجز
بشأن المعلومات  عنوالتقييم االقتصادي  التكنولوجياللتقرير المقدم من فريق  استجابة’’

 ‘‘ألوزونلاد المستنفدة بدائل المو 

 مقدمة -1م ت
والوتةييم االقوتصا ي  الوتكنيليجيافريق  منالوتةرير احلايل حتديثًا يةدم ، 17/4اسوتجابًة للمةرر  - 2

 سبوتمربأيليل/ من تةرير فرقة العمل لشهر 16/4 ةررادليف  ادلدرجةألوزون لللمعليمات ادلوتعلةة بادليا  ادلسوتنفدة 
 .17/4يف ادلةرر  اليار ةاحملد ة  البارامًتات وتباراالعخذ يف مع األ، 1025

ونظراً  1026بالنظر إىل أن األطراف سيف تعةد اجوتماعني للفريق العامل ادلفوتيح العضيية يف عام و  - 1
 17/2ف سريكز على مناقشة ادلةرر للفًتة الةصرية حىت االجوتماع السابع والثالثني يف نيسان/أبريل، الذي سي 

 هنجاً والوتةييم االقوتصا ي  الوتكنيليجيااذليدروفليرية، فةد اختذ فريق  مبركبات الكربينات الصلة ادلسائل ذ بشأن
إىل الفريق العامل  1026مارس يف أذار/. ويركز الوتةرير األول، الذي ُقدم 17/4وتةدمي تةريرين اسوتجابًة للمةرر ب

 البدائلاذلياء، ويوتضمن حتديثات توتعلق ب تكييفو على قطاع الوتربيد ، الجوتماعو السابع والثالثنيادلفوتيح العضيية 
 يدددتيف ادلةرر، و  زلد ةأخرى  بارامًتات ومناقشة، عاليةزليطة حرارة  البدائل يف ظروف  رجات اتواخوتبار 

 . 1050سينارييىات الوتخفيف حىت عام 
  يف، وينظر العايل االحًتار العادلي جهدويةدم الوتةرير كذلك سينارييىات منةحة لوتجنب ادلرب ات ذات  - 3

على  اليت ُمدِّ تالفًتة  خاللل ي( وطيل الوتحي 1015 عام مةابل 1010عام ل )يكيفية تأثري تاريخ بداية الوتحي 
 ادلناخية. واآلثارالوتكاليف الكلية 

 زنوتيي علىوسيف يُةدم تةريٌر آخر إىل الفريق العامل ادلفوتيح العضيية يف اجوتماعو الثامن والثالثني،  - 4
يف االجوتماع  وأي حتديثات تسوتند إىل الر و  بشأن الوتةرير األول تُةدَّم ت عندما توتيفر معليمات جديدةحتديثا

 واحلماية، الرغياتكذلك الةطاعات األخرى )  الوتةرير يغطيو السابع والثالثني للفريق العامل ادلفوتيح العضيية. 
ُمذيبات( ـ، واليب وغري الطيب األخرىالط اء اجلييوأنياع اذلب، باجلرعات ادلةننة من احلرائق، وأجهزة االسوتنشاق

 مثل بدائل ألنظمة الوتربيد يف سفن الصيد. الوتةرير األول، يشملهاومياضيع أخرى مل 
وميجزات  تةدم ادلزيد من الوتفاصيل بشأن أبرز النةاطأ ناه  4-م ت ، و 3-م ت ، و 1-الفروع م ت  - 5

 للفصيل الرئيسة الثالثة من الوتةرير.  تةنية
 بشأن حالة الُمبردات معلومات محدثة -7م ت

أو ُنشرت يف  النشر قيداخوتبارىا يف برامج صناعية أو  رنريأو  اقًُتحت مائعاً يذكر الفصل الثاين ذتانني  - 6
الصا رة عن اجلمعية األمريكية دلهندسي الوتدفئة والوتربيد  34معايري ادلرب ات الـوضمن  827معيار اآليزو 
 ادليائع جلنة اخليارات الوتةنية للمرب ات. ومعظم ىذه أصدرتوالذي  1204عام وتةييم لنذ تةرير الم وتكييف اذلياء

 مناقشاتئني جديدين. وزنوتيي الفصل الثاين على يجز و  الوتةليدية أ رجت أيضًا ادليائع مزائج جديدة، لكنىي 
 .أذنية أكثر سالمةال اليت جعلت سبا األمعايري ادلرب ات و وفق ُمرب ات ـكيفية تصنيف ال  بشأن
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 احًتار عادلي وكذلك جهد وزون ضئيل للغايةلألتوتميز جبهد اسوتنفا  مرب ات بديلة  وتيفر حالياً تو  - 7
قد يكين من الصعب اليصيل إىل نفس مسوتيى الوتكلفة العمرية بيد أنو فيما سنص بعض الوتطبيةات . منخفض

بديلة جديدة مزيداً  ميائعالبحث عن  وشنكن أن يفضياحملافظة على نفس األ اء واحلجم.  معلألنظمة الوتةليدية 
 جديدة سلوتلفة ُكلياً ضئيلة جداً.  ميائعمن احلليل االقوتصا ية، إال أن احوتماالت اكوتشاف 

لعد  معني مرب ات جديدة. وىنالك حد  باعوتما  للغاية فيما يوتعلق ات السيق مهمةإن  ينامي - 8
وذلذا السبب تكين  اسوتيعاهبا. -الصيانةوشركات  العمالء وقنيات البيع -وتلفة اليت يسوتطيع السيقادلرب ات ادلخ

 وتروج ُمنوتجاتـُمشبعة بالـتوتجنب ادلناطق البادلكان الذي تطلق فيو ُمنوتجًا حيث  ما يوتعلقالشركات انوتةائية في
 .ليت تيجد فيها أكرب فرص زلوتملةا األسياقيف  للمنوتجات

يار وتخالطاقة ألنظمة الوتربيد تأيت إضافة ال كفاءة اسوتخدام ، ألن  طاقة دلرب  كفاءةومن الصعب حتديد   - 9
الطاقة  كفاءةعند تةييم  ادلوتبعة  النهجوأحد  .اتُمكينـال وكفاءةالنظام  بوتشكيلُمرب ، عالوًة على أهنا ترتبط ـال
نة مع نظام مرجعي مةار  وإجراءُمرب ، ـنظام يكين مناسبًا ذلذا ال ىيكل واسوتخداممبرب  زلد   البدءرب  ىي أن دل

لًتكيبة نظام ُمعني. وشنكن تةسيم اليسائل رب ات بديلة مناسبة دل جتري فرزاً أخرى  وذتة نـُُهج. للمرب  ادلرا  اسوتبدالو
، واخوتبارات ادلعدات. ومن للمعدات تفصيليةزلاكاة  ائرية نظرية وشبو نظرية، ودناذج زلاكاة الشائعة إىل دناذج 

ن النجاح يف السيق نظراً أل بوتكلفة النظام مةيدةتكين  اليت شنكن اليصيل إليهاالطاقة  ءةكفافإن   الناحية العملية
 . الوتكلفة واأل اءبني  ادليازنةعلى  يعوتمد
رب ات،  - 20

ُ
جهد ذلك صعيبة تعريف  مبا يفوتُناقش الصعيبات يف تةييم األثر الكلي لالحًتار ادلوتعلق بادل

 . ما الطاقة ادلوتعلةة باسوتخدام مرب  كفاءة اسوتخداموتةييم   ادلنخفض االحًتار العادلي
ادلباشرة  شرة. وادلساذناتُمرب ات من مساذنات مباشرة وغري مباـالكلي ادلوتعلق بال ادلناخي يوتكين األثرو  - 22

 الوتربيدمعدات ، واالنبعاثات الناجتة عن الوتسر  من ة، وكمية الشحنللمرب  االحًتار العادلي من جهد ىي  الة
 ‘‘موتيسط’’و ‘‘عايل’’وتلك ادلرتبطة بصيانة ادلعدات والوتخلص منها. ويعوترب تعريف الصفات اذلياء  ييفوتك
يرتبط مبا ىي مةبيل يف تطبيةات  غري تةين خيارًا نيعياً االحًتار العادلي  جبهد من حيث عالقوتها ‘‘منخفض’’و

أثناء إنوتاج  ةكاف  ثاين أكسيد الكربين ادلوتيلدمبم راالكيليغانبعاثات دتثل هي فغري ادلباشرة  أما ادلساذنات. زلد ة
 عاملاليت تشمل  يةوتشغيلال وخصائصهاة، ياحلرار  ادلضخاتو اذلياء وتكييف  اقة اليت تسوتهلكها معدات الوتربيدالط

يف رب ُمساىم األكـغري ادلباشرة )ال اتن ادلساذنأل فنظراً  إضافة إىل ذلكإنوتاج الكهرباء احمللية.  دلرافقاالنبعاثات 
ُمحكمة ـالالنظم ’’إىل النظم اليت توتميز بانعدام الوتسربات أو جدًا  ةضمنخفالنظم اليت توتميز بوتسربات 

من سعة النظام وأجهزتو، الوتشغيل، و  وشكلتوتأثر بظروف الوتشغيل،  وىي( ىي  الة اسوتهالك الطاقة، ‘‘اإلغالق
 .احلاالتكثري من العل ادلةارنة صعبة يف رن وىي أمرعيامل أخرى،  بني

 عاليةالمحيطة الحرارة ال مالءمة البدائل في ظروف درجات -3م ت
ُمرب ات البديلة يف ظل ظروف ـمشاريع البحيث اليت ختوترب ال عنالفصل الثالث ادلعليمات  يسوتكمل - 21

تصميم ادلنوتجات باسوتخدام بدائل يف تطبيةات جديدة أو  عنعالية، وادلعليمات اليطة احملرارة  رجات احل
 .تنطيي على تعديالت حتديثيةتطبيةات 

مشروع تعزيز اسوتخدام ادلرب ات ذات جهد االحًتار العادلي  وىي ،وتشري النوتائج من ثالثة مشاريع - 23
( ومشروع تةييم PPRAHAادلنخفض يف قطاعات تكييف اذلياء بالبلدان اليت توتميز بدرجات حرارة زليطة عالية )

يف  وجي  طريق للمضي قدماً إىل (، ORNLومشروع سلوترب أوك ر ج اليطين )( AREP-IIادلرب ات البديلة الثاين )
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عالية، اليطة احملرارة احل تناسب ظروف  رجاتاحًتار عادلي منخفض  ذات جهد ةفعالالبحث عن بدائل 
اليت أجراىا  ثي البح نطاق وبشكل عام فإننظام. لل ةكاملإعا ة تصميم  عملية  يصاحب ذلكخصيصًا عندما 

او  –الًتشيد األسهل  اتاخوتبار قد غطت  سلوترب أوك ر ج اليطينوع تةييم ادلرب ات البديلة الثاين ومشروع مشر 
تعزيز اسوتخدام ادلرب ات ذات . وُرغم أن مشروع ةمعدل ةل أو كمية شحناسوتخدام جهاز دتديد ُمعدَّ بعبارة أخرى 

ان اليت توتميز بدرجات حرارة زليطة عالية جهد االحًتار العادلي ادلنخفض يف قطاعات تكييف اذلياء بالبلد
(PPRAHA)  الكمربسيرات لوتالئم تصميم تلك  ياعدلادلير ين مل يإال أن  الكمربسيراتتغيري يشوتمل على
 .احملد ةلوتطبيةات ا

 نةلخصائص وتالئم ل ادلبدل احلراري  وائر حتسنيحتسينات إضافية من خالل  حتةيق ادلرجحمن و  - 24
 . الكمربسيراتناسب واخوتيار احلرارة واحلجم ادل

، مبا يف ذلك ادلكينات النظم بشكل كاملإلعا ة تصميم على األرجح ك حاجة وسوتكين ىنا - 25
السعة  من حيث الةائمة النظم اء األ جديدة تضاىي من حيثتسوتخدم مرب ات بديلة  نظماجلديدة، إلنوتاج 
وتطلبات ادلالزيا ات اإلضافية يف  مراعاةمن ادلهم إن الطاقة. وعند اخوتيار مرب ات جديدة، ف وكفاءة اسوتخدام

 الطاقة.  احلالية لكفاءة اسوتخدام
االسوتغالل ن ال أإورغم أن االسوتغالل الوتجاري للمرب ات شنكن ان يسوتغرق ما يصل إىل عشر سنيات  - 26

 .وقوتاً أطيلسوتغرق ه البدائل سيلمنوتجات اليت تسوتخدم ىذالوتجاري ل
إىل ما يةر   مكيفة اذلياءالوتربيد دلساحة  تصل سعةشنكن أن  احلرارة احمليطة العاليةف  رجات يف ظرو و  - 27
شلا  ،لذلك فرمبا تكين ىنالك حاجة إىل أنظمة تربيد بسعة أكربو عوتدلة. ادلدلناخات ا السعة يفثالثة أضعاف من 

وفةاً  اتالشحن علىالةيي  . وبسبب موتطلبات اترب ات أكرب من ادلشحن يدل ضمنيًا على ضرورة اسوتخدام
 تكين زلدو ة العاليةاحلرارة احمليطة  ات احملوتملة ادلالئمة لظروف  رجاتدلنوتجا رلميعةدلعايري سالمة معينة فإن 

 نفس معايري السالمة. عند تطبيقوتيسطة ادلناخية ادللظروف مةارنًة باأكثر 
ي مسوتمر يف بعض حبثعمل ال ىي الشوتعالةابلة لرب ات ادلب ادلوتعلقرغم أن عمل تةييم ادلخاطر و  - 28

عند الًتكيب والصيانة ( A3)و (A2Lمن الفئوتني ) لبدائللحاجة لوتةييم شامل للمخاطر البلدان إال أن ىناك 
 .العاليةيطة يف ظروف  رجات احلرارة احمل ووقف الوتشغيل

 ءالهوا وتكييفللتبريد  الطلب - التخفيفسيناريوهات و المعتاد سيناريوهات العمل  -4م ت
سوتخدم للفًتة  الزمين للجدولحتوتيي السينارييىات ادلنةحة يف ىذا الوتةرير على دتديد  - 29

ُ
 ادل

اليت تشمل الئحة االحتا   ،5ادلا ة  غري العاملة مبيجبسيناريي العمل ادلعوتا  للبلدان  والنظر يف 1030-1050
لةطاعات  يف الياليات ادلوتحدة ((HFC ةيمركبات الكربين اذليدروفلير  بشأن الغازات الفليرية وليائح األوريب

،  1025أيليل/سبوتمرب  لشهر 16/9 وتةريراليف  كما ىي . وتظل سينارييىات الوتخفيفزلد ة وقطاعات فرعية
  كما يلي:
اكوتمل يف ) 1010عام ة ادلصنعة حبليل اجلديدادلعدات ل ي: حتي 3- الوتخفيفسيناريي  ( أ)
 ؛5ادلا ة  العاملة مبيجباألطراف  ؛ بدأ يف5ادلا ة  غري العاملة مبيجباألطراف 

ل موتأخر دلكيفات اذلياء الثابوتة إىل عام يمع حتي  3-: مثلو مثل الوتخفيف4- الوتخفيفسيناريي  (  )
 ؛1015
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)اكوتمل يف األطراف  1015حبليل عام  ادلصنعة ادلعدات اجلديدةل ي: حتي 5- الوتخفيفسيناريي )ج( 
 .5(ادلا ة  عاملة مبيجبال؛ بدأ يف األطراف 5ادلا ة  غري العاملة مبيجب

الوتربيد وتكييف اذلياء فةط( مت الوتحةق منها مبةارنوتها مع  سينارييىات )من حيث ادلبدأ لةطاعىذه ال - 10
مل فرقة الع)تةرير  1025يف أيار/مايي  موتاحةاليت أصبحت  الوتةديريةاذليدروفليرية  مركبات الكربينبيانات إنوتاج 

إلنوتاج اتةديرات  وتر  يف اجلدول أ ناه/سبوتمرب( وبعد ذلك بفًتة قصرية. وأيليل وزيران/يينيح لشهري 16/9
يف ىذا  الوتنةيحاتُأجريت بعض ) (1)الرئيسية ألربعة من مركبات الكربين اذليدروفليرية 1025العادلي لعام 

 كيلي طن.  520مبا يةار   للمجميع ادلشًتكحداً أعلى  اجلدول ييضحو الوتةرير(؛ 

 مركبات الكربينأفضل تةدير إلنوتاج  ادلا ة الكيمياوية
 )كيلي طن( 1025اذليدروفليرية يف عام 

 94 31 - اذليدروفليري مركب الكربين

 230 215 -اذليدروفليري  مركب الكربين

 153 أ234 -اذليدروفليري  مركب الكربين

 18 أ243 - اذليدروفليري مركب الكربين

 أن:  ادلنةحة ادلعوتا يىات العمل تظهر سيناري 1050-1025وخالل الفًتة  - 12

ادلكاف  يف الطلب بالطن وبأطنان ثاين أكسيد الكربين يف ادلائة  150حدوث زيا ة قدرىا  )أ(
 ؛5ادلا ة  العاملة مبيجبغري يف األطراف 
بأطنان ثاين أكسيد الكربين  يف ادلائة 800بالطن و يف ادلائة 700حدوث زيا ة قدرىا  ) (

 ؛5العاملة مبيجب ادلا ة  ادلكاف  يف األطراف

كبرياً مكيفات اذلياء الثابوتة والةطاعات الفرعية للوتربيد الوتجاري  على يُعوترب النمي يف الطلب  )ج(
 اتمركبعلى زُند  الطلب الكلي  الذي، حيث أن الةطاع الفرعي دلكيفات اذلياء الثابوتة ىي على حني خاص

سوتخدمة يف الوتربيد  الرئيسية ن اذليدروفليرية األربعةيف رلميع مركبات الكربي  ةالكربين اذليدروفليري
ُ
 وتكييفادل

فيما سنص  1025كيليطن للعام   520اذلياء يُةار   وتكييفالطلب العادلي الكلي للوتربيد  ووجد أناذلياء. 
 .ادلشار إليها مركبات الكربين اذليدروفليرية األربعة

كانت األثار ادلناخية أكرب  سينارييىات الوتخفيف  يل أطيل يف: كلما كانت مدة الوتحي ليالوتحي  فًتة - 11
الوتكاليف الكلية الناجتة كذلك سنة( و  21إىل  6من  5- الوتخفيفسيناريي أو  3- الوتخفيف سيناريي )أنظر

 ادلسوتمرة.الصيانة بسبب احوتياجات 
  

                                                           
اذلياء )مبا يف ذلك مكيفات  وتكييفاألربعة اليت ُتسوتخدم يف قطاع الوتربيد الرئيسية ىذه ىي مركبات الكربين اذليدروفليرية   (1)

وأنياع ، باجلرعات ادلةننة ، وأجهزة االسوتنشاقالرغياتذلك يف ك أ234-م مركب الكربين اذليدروفليريُيسوتخدو اذلياء ادلوتحركة(؛ 
 .اذلباء اجليي



UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/2/Add.1 

7 

يف  يبدأ عيةيف كل الةطاعات الفر  ليأن الوتحي  3- الوتخفيف سيناريي يفًتض ل:يتأخري بداية الوتحي  - 13
من حيث األثر ادلناخي . أما 1015 عام ل يبدأ يفيأن الوتحي  5- الوتخفيفبينما يفًتض سيناريي ، 1010عام 
اذلياء  قطاع الوتربيد وتكييف ة يفالكربين اذليدروفليري اتادلوتكامل على مركب الكلي الطلبسابةاً  فةد ُقدِّر الكلي

 السينارييىات كما يلي: سلوتلف يف  1030-1010لفًتة ا خالل 5ادلا ة العاملة مبيجب ألطراف دى ال
 ادلكاف ؛ ثاين أكسيد الكربينطن مًتي من  26 000ادلعوتا : سيناريي العمل  )أ(

مًتي من ثاين أكسيد الكربين ادلكاف ؛ أي خفض طن  6 500 :3- وتخفيفسيناريي ال ) (
 ؛(1030-1010يف ادلائة مةارنًة بسيناريي العمل ادلعوتا  ) 60بنسبة 

الكربين ادلكاف ؛ أي خفض  طن مًتي من ثاين أكسيد 9 800: 4-سيناريي الوتخفيف  )ج(
 (؛1030-1010يف ادلائة مةارنًة بسيناريي العمل ادلعوتا  ) 40بنسبة 

طن مًتي من ثاين أكسيد الكربين ادلكاف ؛ أي خفض  21 000: 5-سيناريي الوتخفيف  ) (
 .(1030-1010العمل ادلعوتا  )يف ادلائة مةارنًة بسيناريي  30بنسبة 
ادلعوتا  للفًتة وفق سيناريي العمل طلب اليف ىذا الوتةرير، فإن  1050 عام إىل ىاتمع دتديد السيناريي و  - 14

يز ا  تةريبًا مخس مرات. ويف ىذا السياق، وعلى الرغم من أن االخوتالفات  1050-1010 اليت ُمدِّ ت وىي
، سيناريي 4-، سيناريي الوتخفيف 3-)سيناريي الوتخفيف  فيفسينارييىات الوتخسلوتلف يف اخلفض بني 

 راسة ةدم وشنكن أن تادلعوتا . سيناريي العمل نسبيًا عند مةارنوتها بأقل تصبح تظل كبرية إال أهنا  (5-الوتخفيف 
سينارييىات  من خاللاليت شنكن حتةيةها  لليفيراتتةديرًا أكثر واقعيًة  1040-1010الفًتة ادلوتيسطة 

من مركبات الكربين الكلي ادلوتكامل  ن الطلب. إ5ادلا ة  العاملة مبيجبف ادلوتعد ة يف البلدان الوتخفي
ىي   1040-1010الفًتة  خالل 5ادلا ة  العاملة مبيجباذلياء يف البلدان  قطاع الوتربيد وتكييفاذليدروفليرية يف 

 كما يلي:
 ؛ادلكاف  الكربينثاين أكسيد  طن مًتي من 41 300 ادلعوتا : العملسيناريي  )أ(

طن مًتي من ثاين أكسيد الكربين ادلكاف ؛ أي خفض  20 600 :3-سيناريي الوتخفيف  ) (
 (؛1040-1010يف ادلائة مةارنًة بسيناريي العمل ادلعوتا  ) 75بنسبة 

طن مًتي من ثاين أكسيد الكربين ادلكاف ؛ أي خفض  25 600: 4-سيناريي الوتخفيف  )ج(
 (؛1040-1010رنًة بسيناريي العمل ادلعوتا  )يف ادلائة مةا 63بنسبة 

طن مًتي من ثاين أكسيد الكربين ادلكاف ؛ أي خفض  28 800: 5-سيناريي الوتخفيف  ) (
 .(1040-1010يف ادلائة مةارنًة بسيناريي العمل ادلعوتا  ) 56بنسبة 
بصيرة أساسية  يعكسانا مكل األطراف، لكنهسنصان   5- الوتخفيفسيناريي و  3- الوتخفيف سيناريي - 15

 :5العاملة مبيجب ادلا ة ألطراف الطلب يف ا
ذات  ةالكربين اذليدروفليري اتالطلب على مركببشكل كبري  3 - الوتخفيفسيناريي سنفض  )أ(

يف  ادلعدات الت تصنيعينو يعا ج كل حتي أل نظراً ادلعوتا  سيناريي العمل بادلةارنة مع  العادلي العايلاالحًتار  جهد
ادلعدات العاملة لوتصنيع  ومع اخلفض الوتدررني. 1010 عام حبليلالفرعية اذلياء  الوتربيد وتكييف قطاعات رتيع
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اذلياء  تكييف. ويُعوترب قطاع عالياً صبح ، فإن الطلب على الصيانة يالعايل االحًتار العادلي ذات جهدبادلرب ات 
 ؛ةيريالكربين اذليدروفل اتادلصدر الرئيسي للطلب على مركبالفرعي الثابت 

لكل الةطاعات الفرعية، مبا يف ذلك قطاع ادلعدات ل تصنيع ييؤخر حتي  5- الوتخفيف) ( سيناريي 
الطلب على  حبيث يزيد يف البداية، 1015 عام وحىت 1010 عام ، منالسريع النمياذلياء الثابت  تكييف
احوتياجات  لذلك تز ا  . ونوتيجةً 1015 عام لكنو ينخفض فيما بعد حبليل ةالكربين اذليدروفليري اتمركب

 5- الوتخفيفسيناريي . ويؤخر 3- الوتخفيف مةارنًة بسينارييلفًتة أطيل  ويسوتمر ذلك الصيانة زيا ة كبرية
 لذلك. نوتيجةً  ادلسوتمرةاحوتياجات الصيانة  تأثري الفرعية، ويُظهراذلياء  وتكييف لوتربيداةطاعات يل لوتحي الفًتات 

 :فإن النةاط الوتالية مهمة أيضاً  5العاملة مبيجب ادلا ة  أما فيما سنص الطلب يف األطراف - 16
 ةل. وتةدر الِةيميللوتحي  ادلوتأخرةمع البداية  على ادلرب اتطلب لاحملد ة ل الةصيىالِةيم  تز ا  )أ(

ادلكاف ،  ثاين أكسيد الكربين طن مًتي من 810بـ 1010يف عام  3 - لوتخفيفالةصيى يف حالة سيناريي ا
 ةاذلياء الثابوت معدات تكييفل يحتي بدء ، مع 1013يف عام  4 - لوتخفيفصيى يف حالة سيناريي االةالِةيمة  أما

(، ادلكاف  ثاين أكسيد الكربين طن مًتي من 2015 وتبلغ) يف ادلائة 15أعلى بنسبة  فهي، 1015يف عام 
 يف ادلائة 61سبة بن ، أعلى1015يف عام  5- لوتخفيفا الةصيى للطلب يف حالة سينارييالةيمة تكين بينما 

 (؛ادلكاف  ثاين أكسيد الكربين طن مًتي من 2330وتبلغ ) 3-مةارنًة بالةيمة يف حالة سيناريي الوتخفيف 

سنة فًتة عشر سنيات بعد  خاللفإن موتيسط االخنفاض  3 - لوتخفيفوفيما سنص سيناريي ا ) (
 ثاين أكسيد الكربين طن مًتي من 390نزواًل إىل  810)من  السنةيف  يف ادلائة 5,3 الةيمة األقصى يبلغ

 إىلنزواًل  2015)من  4 - لوتخفيفا السنة يف حالة سيناريييف  يف ادلائة 4,5 ويبلغ(؛ 1030يف عام ادلكاف  
السنة يف حالة يف  يف ادلائة 5,5، ويبلغ (1033يف عام ادلكاف  ثاين أكسيد الكربين  طن مًتي من 570

وإذا ُأخوتريت (. ادلكاف  ثاين أكسيد الكربين طن مًتي من 605 إىل نزوالً  2330)من  5-سنياريي الوتخفيف 
يف يف ادلائة  5قدره ( كنةطة بداية، فإن موتيسط خفض سنيي الةيمة األقصىسنة الوتجميد )اليت توتزامن مع سنة 

ل يحتي  ًتةفلكل أنياع السينارييىات. وتنطبق كل ىذه الِةيم على  شلكناً الطلب الكلي )الوتصنيع والصيانة( يبدو 
 ست سنيات؛ قدرىا يتصنيع

الوتجميد( قيمة ) األقصىتظل الةيمة  5منفصل من البلدان العاملة مبيجب ادلا ة لكل بلد و  )ج(
 شنكن حتةيةهاأن نسب اخلفض السنيية اليت  بيد. ادلشار إليهاسينارييىات الوتحفيف شىت يف نفس السنيات ل

  كبري لكل بلد.  بشكلتكين سلوتلفة  قدبعد ذلك 
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