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 برانمج األمم

   املتحدة للبيئة

فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة 

 لطبقة األوزون

 األربعوناالجتماع 
 2018 متوز/يوليه 14-11، فيينا

 *من جدول األعمال املؤقت 7و 6و 4و 3د و البن

مسائل مطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف 
 اجتماعه األربعني، ومعلومات مقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف ذلك االجتماع

 مذكرة من األمانة
 إضافة

 دمةمق -أوالً 
تتضمن هذه اإلضافة ملذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية  - 1

لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف اجتماعه األربعني، واملعلومات املقدمة لكي 
، املعلومات اليت أصبحت متاحة منذ إعداد (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2)يطلع عليها الفريق يف ذلك االجتماع 

للمسائل  تلك املذكرة. وترد املعلومات اإلضافية يف الفرعني اثنيًا واثلثًا من اإلضافة. ويتضمن الفرع الثاين موجزاً 
 قدمها فريق املطروحة للمناقشة يف الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني مبا يف ذلك املعلومات اليت

، ومعلومات عن تعديلني يقرتح إدخاهلما على 2018التقييم التقين واالقتصادي يف تقريره الصادر يف أاير/مايو 
 26/8بروتوكول مونرتايل وقدمتهما األطراف. ويتضمن الفرع الثالث معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

اف بشأن التدابري الرامية إىل تيسري رصد االجتار يف مركبات الكربون الصادر عن االجتماع السادس والعشرين لألطر 
 اهليدروكلورية فلورية واملواد البديلة.

                                                           
*  1Rev./1/401/UNEP/OzL.Pro.WG.. 
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وعلى النحو املشار إليه يف مذكرة األمانة يتألف تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر يف أاير/مايو  - 2
 :(1)من مخسة جملدات 2018

املتعلق  29/9لفريق العامل الذي أنشأه فريق التقييم استجابة للمقرر يتضمن تقرير ا 1اجمللد  )أ(
 ؛27/5مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واملقرر 

بشأن  29/4يتضمن تقرير فرقة العمل اليت أنشأها فريق التقييم استجابة للمقرر  2اجمللد  )ب(
 تكنولوجيا التدمري فيما يتعلق ابملواد اخلاضعة للرقابة؛ 

 مبا يف ذلك ما يلي: 2018يتضمن التقرير املرحلي الصادر عن فريق التقييم يف أاير/مايو  3اجمللد  )ج(
 ؛(2)التقارير املرحلية اليت قدمتها كل جلنة من جلان اخليارات التقنية التابعة للفريق ‘1’
 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى؛ ‘2’

بشأن تقييم  2018در عن فريق التقييم يف أاير/مايو يتضمن التقرير املرحلي الصا 4اجمللد  )د(
 واملسائل ذات الصلة؛ 2018ترشيحات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل للعام 

بشأن املسائل  29/10يتضمن تقرير فرقة العمل اليت أنشأها فريق التقييم استجابة للمقرر  5اجمللد  )ه(
 .اء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلوريةاملتعلقة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثن

 موجز املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني -اثنياً 
تقدم يف هذا الفرع املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني،  - 3

 الذي وردت به بنود جدول األعمال ذات الصلة يف جدول األعمال املؤقت لالجتماع. وذلك ابلرتتيب
 من جدول األعمال 3البند 

 تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية
 (29/4املواد اخلاضعة للرقابة )املقرر  تدمري تكنولوجيا

، ومشل 29/4معلومات عن تكنولوجيا تدمري للمواد اخلاضعة للرقابة، استجابة للمقرر  تقدم مذكرة األمانة - 4
ذلك موجزاً للنتائج األولية اليت خلصت إليها فرقة العمل التابعة لفريق التقييم التقين واالقتصادي اليت أنشئت ملعاجلة 

والثاين(. وتشري املذكرة إىل أن عشرة  واملرفقان األول 15-8، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2)هذه املسألة 
البوليفارية( وكندا ولكسمربغ واملكسيك -أطراف هي االحتاد األورويب وأرمينيا وأسرتاليا والصني وفنزويال )مجهورية

والوالايت املتحدة األمريكية والياابن، قدمت املعلومات وفقًا للمقرر. وبعد التأكد من أن املعلومات اليت قدمتها 
 2)اجمللد  2018لتقرير فرقة العمل الصادر يف نيسان/أبريل  1اف العشرة ليست سرية، أوجزت يف التذييل األطر 

، ومجعت املعلومات املوضوعية املقدمة يف وثيقة منفصلة (3)(2018من تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي للعام 
                                                           

-http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewgجتماع ألمانة األوزون: (  ميكن االطالع عليها على بوابة اال1)

40/presession/SitePages/Home.aspx. 
(؛ وجلنة اخليارات 3(؛ وجلنة اخليارات التقنية للهالوانت )الفصل 2(  جلنة اخليارات التقنية للرغاوى املرنة واجلاسئة )الفصل 2)

(؛ وجلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف 5(؛ وجلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية )الفصل 4الفصل التقنية لربوميد امليثيل )
 (.6اهلواء واملضخات احلرارية )الفصل 

(3 ) http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presession/Background-Documents/ 

TEAP-DecXXIX4-TF-Report-April2018.pdf. 
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تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي، ”يقة املعنونة الوث تلك على النحو املوضح يف التقرير. وميكن االطالع على
 .(4)، على بوابة االجتماع لالجتماع األربعني للفريق العامل“2، اجمللد 2018نيسان/أبريل 

، تلقى فريق التقييم معلومات إضافية من بعض 2018وعقب صدور تقرير فرقة العمل يف نيسان/أبريل  - 5
ه املعلومات، إىل جانب التوصيات املنقحة لتكنولوجيا التدمري املعتمدة، يف التقرير األطراف املذكورة أعاله، وتقدم هذ

. وابإلضافة إىل النظر يف املعلومات اجلديدة ذات الصلة، 29/4على النحو املطلوب يف املقرر  (5)للفريق التكميلي
علومات املتاحة لالطالع العام، واصلت فرقة العمل إجراء عمليات البحث يف املؤلفات، واستعرضت غري ذلك من امل

وأجرت مناقشات مع موردي التكنولوجيا ومالكيها، والتمست التوضيحات عند االقتضاء. ونتيجة لذلك، يقدم 
 التقرير التكميلي حتديثاً للمعلومات املتعلقة مبا يلي:

د انطباقها على بغية أتكي (6)23/12تقييم تكنولوجيا التدمري على النحو احملدد يف مرفق املقرر  )أ(
 (؛التكميلي من التقرير 3)أ(( )الفصل  1، الفقرة 29/4)املقرر  (HFCs)مركبات الكربون اهليدروفلورية 

استعراض أية تكنولوجيا أخرى ميكن إدراجها يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة فيما يتعلق  )ب(
 (.التكميلي من التقرير 4فصل )ب(( )ال 1، الفقرة 29/4ابملواد اخلاضعة للرقابة )املقرر 

ويوجز التقرير التكميلي الصادر عن فرقة العمل عددًا إضافيًا من املالحظات واالعتبارات العامة اليت  - 6
التغيريات اليت أدخلت على بعض معايري  ،2راعتها الفرقة عند وضعها الصيغة النهائية للتقييمات، ويوضح يف الفصل 

. ويشري أيضاً إىل احلاالت اليت مل تتح فيها 2018رها األويل الصادر يف نيسان/أبريل التقييم اليت استخدمت يف تقري
 بياانت كافية لتقييم تكنولوجيا التدمري على حنو مناسب ابملقارنة مع معايري األداء وفيما يتعلق ابلقدرات التقنية.

لصادرة عن فرقة العمل، ويستنسخ يف املرفق األول من هذه اإلضافة جدول موجز للتوصيات املنقحة ا - 7
من التقرير التكميلي. وتستنسخ يف املرفق الثاين هلذه اإلضافة مقتطفات من تقييم فرقة  5واليت قدمت يف الفصل 

من التقرير التكميلي. وقد عدل التنظيم الذي قدمت به املعلومات الواردة يف املرفقني  4و 3العمل يف الفصلني 
الوارد يف التقرير التكميلي الصادر عن فرقة العمل، ومل خيضع املرفقان لتحرير رمسي  األول والثاين من شكلها األصلي

 من األمانة.
 جدول األعمال من 4البند 

  2018واالقتصادي لعام  التقينتقرير فريق التقييم 
اجمللدين سيقدم فريق التقييم التقين واالقتصادي ما يتوصل إليه من النتائج والتوصيات على النحو الوارد يف  - 8
من  3من جدول األعمال املؤقت. ويتضمن اجمللد  4يف إطار البند  2018من تقريره الصادر يف أاير/مايو  4و 3

التقرير املرحلي السنوي لفريق التقييم الرسائل الرئيسية املستنسخة يف املرفق الثالث هلذه اإلضافة دون حترير رمسي من 

                                                           
(4 ) http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presession/Background-Documents/TEAP-

DecXXIX4-TF-Report-April2018-annex.pdf. 
(5 ) http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presession/Background-Documents/ 

TEAP-DecXXIX4-TF-Supplemental-Report-May2018.pdf. 
(6 ) http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/25548. 
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رير املرحلي الصادر عن فريق جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل بشأن تقييم فيتضمن التق 4. أما اجمللد )7(األمانة
 .(8)واملسائل ذات الصلة 2018ترشيحات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل للعام 

  2020و 2019لعامي لربوميد امليثيل الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة  )أ(
(، قيمت 21و 20، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2)يه يف مذكرة األمانة على النحو املشار إل - 9

لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة قدمها  تستة ترشيحاجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ما جمموعه 
رتاليا وكندا(. وترد )األرجنتني وجنوب أفريقيا(، وطرفان ال يعمالن هبا )أس 5من املادة  1طرفان يعمالن ابلفقرة 

من تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي للعام  4مناقشة تقييم الرتشيحات وتوصيات اللجنة فيما يتعلق هبا يف اجمللد 
الرتشيحات اليت قدمتها األطراف والتوصيات املؤقتة للجنة مع تعليقات خمتصرة يف  1. ويوجز اجلدول 2018

 صيات عن الكميات املرشحة.حواشي اجلدول عندما ختتلف التو 
 1اجلدول 

لربوميد امليثيل  لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة 2018 موجز الرتشيحات اليت قدمت يف العام
 املؤقتة للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل والتوصيات 2020و 2019للعامني 

 *)ابألطنان املرتية(

الرتشيحات  الطرف
 2019 لعام

 املؤقتةالتوصيات 
 2019 لعام

الرتشيحات 
 2020 لعام

 التوصيات املؤقتة
 2020لعام 

، ٥من املادة  1األطراف غري العاملة ابلفقرة 
 والقطاع

   

 

 أسرتاليا -1
 شتالت الفراولة

   

 )أ([08.26] 28,98
 كندا  -2

   )ب([735.4] 5.261 شتالت الفراولة

 [26,08] 28,98 [4,٧3٥] ٥.261 اجملموع الفرعي
، ٥من املادة  1األطراف العاملة ابلفقرة 

     والقطاع
 األرجنتني -3

 الطماطم
 شتالت الفراولة

 
44,4 
27,1 

 
 )ج([60.25]
 )د([71.15]

  

 جنوب أفريقيا -4
 املطاحن
 اهلياكل

 
2,0 

45,0 

 
 )ه([30.0]
 )و([93.29]

  

   ٧1,٥4 118,٥ اجملموع الفرعي
 [26,08] 28,98 [٧6,2٧٥] 123.٧61 اجملموع

 طن = طن مرتي. *

                                                           
(7 ) http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presession/Background-Documents/ TEAP-

Progress-Report-May2018.pdf. 
(8 ) http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presession/Background-Documents/ MBTOC-

CUN-Interim-report-May2018.pdf. 
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، وأن البدائل غري 2020يف املائة بناء على االعرتاف أبن الرتشيح ألغراض االستخدامات احلرجة هو للعام  10)أ( خفضت الكمية املرشحة بنسبة 
تازة. وال يزال جتريب البدائل الكيميائية )الزراعة بدون تربة( أصبحت واسعة االستخدام يف العديد من البلدان إلنتاج شتالت ذات حالة صحية مم

 .2020الكيميائية جارايً ولكن النتائج اليت تفي ابملتطلبات الالزمة لكي تقبلها سلطات االعتماد قد ال تتوفر إال بعد عام 
ألصناف املناسبة اليت يف املائة ملراعاة اعتماد إنتاج املواد التحتية من أجل املخزون األساسي واعتماد ا 10)ب( خفضت الكميات املرشحة بنسبة 

 تؤثر إجيابياً على األجيال الالحقة.
( والعتماد األغشية العازلة )مثل 2غم/م 15.0إىل  26.0يف املائة استناداً إىل ختفيض معدل اجلرعة )من  42)ج( خفضت الكمية املرشحة بنسبة 

 اً، وذلك وفقاً لالفرتاضات املعيارية للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل.هكتار  258للمساحة املرشحة البالغة  ((TIF)األغشية املقاومة متاماً للتسرب 
إىل اعتماد األغشية العازلة )مثل األغشية املقاومة متامًا للتسرب(، مما سيخفض معدل  يف املائة، استناداً  42)د( خفضت الكمية املرشحة بنسبة 

 سنوات. 3رتة االعتماد البالغة للسنة األخرية من ف 2غم/م 15.0إىل  26اجلرعات من 
وذلك ملكافحة اآلفات يف  2018يف املائة عن الكمية املعتمدة لإلعفاء ألغراض االستخدام احلرج لعام  90)ه( متثل التوصية ختفيضًا نسبته 

)االفرتاض  3غم/م 20لسنة بواقع املطاحن الثالث اليت رشحت ابلتحديد. وتستند إىل كمية بروميد امليثيل اليت تكفي لعملية تبخري واحدة يف ا
النحو األمثل املعياري للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل( وذلك كتدبري انتقايل إضايف من أجل إاتحة الوقت العتماد البدائل واستخدامها على 

 يف نظام متكامل إلدارة اآلفات، مع األخذ التدرجيي بفلوريد الكربيتيل، إذا ُرغب يف استخدامه.
، لكي يبدأ 2018يف املائة للكمية اليت اعتمدت هلذا القطاع للعام  30للكمية املطلوبة، وختفيضاً بنسبة  33.49)و( متثل التوصية ختفيضاً بنسبة 

 .2018، ابلنظر إىل أن املوافقة على التسجيل كانت يف العام 2019الطرف يف تنفيذ عمليات املكافحة ابستخدام فلوريد الكربيتيل يف العام 

وينتظر من األطراف اليت تقدم الرتشيحات وجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل أن تواصل إجراء املناقشات  - 10
الثنائية، مبا يف ذلك يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، فيما يتعلق ابلتوصيات املؤقتة واملعلومات 

بشكل هنائي وتصدر توصياهتا بشأهنا. وسيتاح التقرير النهائي للجنة قبيل  اإلضافية اليت قد تقدم للجنة لتقيمها
 .2018االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، واملقرر عقده يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 املتعلق بتوافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل 29/8التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  )ب(
املتعلق بتوافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل، والذي يوجز يف مذكرة األمانة  29/8رر استجابة للمق - 11

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2 تالحظ جلنة اخليارات التقنية للهالوانت يف تقريرها املرحلي 23و 22، الفقراتن ،)
ا مداومة على التواصل مع منظمة ( أبهن2018من التقرير املرحلي لفريق التقييم الصادر يف أاير/مايو  4-3)الفرع 

الطريان املدين الدويل بشأن تطوير بدائل اهلالوانت واألخذ هبا، ومعدالت اعتمادها يف الطريان املدين. ونتيجة لذلك، 
أنشأت منظمة الطريان املدين الدويل فريقًا عاماًل غري رمسي، يشمل يف عضويته أحد الرئيسني املشاركني للجنة 

نية للهالوانت، وأحد الرئيسني املشاركني لفريق التقييم التقين واالقتصادي، ولذلك للوقوف على اخليارات التق
وانبعااثته يف نظام احلماية من احلرائق املستخدم يف الطريان املدين. وأعد الفريق العامل  1301استخدامات اهلالون 

ا رمسياً إىل مجيع الدول اليت لديها جهات تستخدم دراسة استقصائية وافقت منظمة الطريان املدين الدويل على إرساهل
يف تقدميها خلدمات الطريان املدين. ويتوقع أن تقدم نتائج الدراسة االستقصائية تقديرًا أكثر دقة  1301اهلالون 

فقت املنبعثة سنواًي من الطريان املدين يف مجيع أحناء العامل. وُحدد اجلدول الزمين الذي ات 1301لكميات اهلالون 
عليه منظمة الطريان املدين الدويل وجلنة اخليارات التقنية للهالوانت هبدف وضع الصيغة النهائية لتقرير الفريق العامل 

، على النحو 2020قبل االجتماع الثالثني لألطراف والدورة األربعني جلمعية منظمة الطريان املدين الدويل يف العام 
 .29/8املطلوب يف املقرر 

نة اخليارات التقنية للهالوانت أيضاً يف تقريرها املرحلي أن الطريان املدين يسري فيما يبدو وفقاً وتالحظ جل - 12
للجدول الزمين احملدد حنو تلبية متطلبات منظمة الطريان املدين الدويل من أجل استخدام العوامل البديلة للهالون 
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كانون األول/ديسمرب   31لى الطائرات املصنوعة بعد حصرًا يف مجيع طفاايت احلرائق احملمولة ابليد واملستخدمة ع
 .(BTP-2)اثلث فلوريد الربوبني -3،3،3-بروميد-2ابلعامل البديل  1211. ويستبدل اهلالون 2018

وعالوة على ذلك، تواصلت جلنة اخليارات التقنية للهالوانت جمدداً مع املنظمة البحرية الدولية سعيًا إىل  - 13
فر اهلالوانت يف املستقبل، من خالل تقييم كمية اهلالوانت املركبة على السفن التجارية، عن تو  26/7حتديث املقرر 

وكمية ونوعية اهلالوانت املستعادة من أنشطة تفكيك السفن. وتقرتح اللجنة أن األطراف قد ترغب يف النظر يف 
منها وضع مذكرة تفاهم من أجل جدوى السعي إىل إقامة عالقة أكثر رمسية مع املنظمة البحرية الدولية، بوسائل 

 إضفاء الطابع الرمسي على هذه األنشطة وغريها من األنشطة ذات الصلة ابألوزون.
وترى جلنة اخليارات التقنية للهالوانت أنه على الرغم من تواصل األحباث الرامية إىل حتديد العوامل اجلديدة  - 14

سنوات قبل ظهور عامل جمد ميكن أن حيقق أثراً كبرياً  10و 5 احملتملة للحماية من احلرائق، فقد تلزم مدة ترتاوح بني
 على قطاع احلماية من احلرائق.

تطوير وتوافر اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن القيام هبا دون استخدام مواد خاضعة للرقابة مبوجب الربوتوكول  )ج(
 (26/٥)املقرر 

طلب االجتماع السادس  ،(24، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2)على النحو الوارد يف مذكرة األمانة  - 15
 2018إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يقدم تقريراً يف أجل أقصاه عام  26/5والعشرين لألطراف يف املقرر 

ير املرحلي ويف التقر عن تطوير وتوفر إجراءات خمتربية وحتليلية ميكن تنفيذها بدون استخدام املواد اخلاضعة للرقابة. 
تشري جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية إىل عزمها على ( 8و 5)الفصالن  2018للفريق الصادر يف أاير/مايو 

 تركيز مواردها وأنشطتها من أجل استكمال تقريرها يف الوقت املناسب لالجتماع الثالثني لألطراف.
املختربية والتحليلية لتحديد الكميات املنتجة  املتعلقة ابالستخدامات 7وجرى حتليل بياانت املادة  - 16

واملستهلكة من املواد املستنفدة لألوزون. وتستخدم يف هذه التطبيقات كميات ضئيلة من طائفة واسعة تشمل حنو 
 مادة من تلك املواد، ولكن االجتاه العام يشري إىل أن اإلنتاج العاملي آخذ يف االخنفاض مع مرور الزمن. 40
ري حاليًا مجع املعلومات بشأن استخدامات املواد املستنفدة لألوزون يف التطبيقات املختربية وبينما جي - 17

 والتحليلية والبدائل املمكنة هلا، ثبتت صعوبة التحقيق يف اإلجراءات التحليلية، لألسباب التالية:
آخر، وتغطي جمموعة هناك كم هائل من املعايري الدولية والوطنية املوثقة اليت ختتلف من بلد إىل  )أ(

 واسعة من التطبيقات املختلفة؛
يصعب حتديد جمموعة كاملة من املعايري ذات الصلة اليت تضعها منظمات مثل املنظمة الدولية  )ب(

األمريكية الدولية لالختبار واملواد، واللجنة األوروبية لتوحيد املقاييس، ويصعب احلصول  واجلمعيةلتوحيد املقاييس، 
 عليها؛

املعايري الباطلة اليت استعيض عنها أبساليب أحدث ال تزال متاحة من املنظمات املعنية بوضع  )ج(
املعايري. ومن الصعب أحيااًن توصيف أو حتديد ما إذا كان املعيار جديدًا أو استعيض عنه، وكيفية ارتباط ذلك 

 املتاحة. ابإلجراءات البديلة املمكنة. ومن املمكن أن يعيق هذا اإلجراءات البديلة
وتشري جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية، إىل أهنا سرتحب ابملعلومات اليت تتيحها األطراف بشأن  - 18

هذا املوضوع. ومع استمرار حبثها عن أعضاء جدد يتمتعون ابخلربة يف جمال االستخدامات املختربية والتحليلية، 
 خرباء من هذا القبيل.تقرتح أيضاً أن األطراف قد تود النظر يف ترشيح 
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 (1٧/6عوامل املعاجلة )املقرر  )د(
(، طلب االجتماع 28-25، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2)على النحو املبني يف مذكرة األمانة  - 19

بشأن عوامل التصنيع )املعاجلة(، إىل فريق التقييم التقين  17/6من مقرره  7السابع عشر األطراف، يف الفقرة 
يستعرض املعلومات املقدمة وفقًا للمقرر وأن يقّدم إىل األطراف يف اجتماعها العشرين، يف عام  واالقتصادي أن

، وبعد ذلك مرة كل سنتني، تقريرًا وتوصيات عن إعفاءات استخدامات عوامل املعاجلة وعن االنبعااثت 2008
ف إىل اجلدول ألف الوارد يف املقّرر الضئيلة املتصلة ابستخدام ما وابستخدامات عوامل املعاجلة اليت ميكن أن تضا

أو أن حتَذف منه. وأفضت التوصيات الالحقة الصادرة عن الفريق إىل تنقيح اجلدول ألف من املقرر  10/14
 .29/7عدة مرات على مر السنني. وتدرج أحدث نسخة من اجلدول ألف يف مرفق املقرر  10/14
اف أيضاً إىل األطراف اليت لديها استخدامات لعوامل ، طلب اجتماع األطر 17/6املقرر من  8ويف الفقرة  - 20

املعاجلة أن تقدم إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي البياانت املتعلقة ابلفرص املتاحة لتقليل االنبعااثت املدرجة يف 
عااثت ، يف كل سنة بعد ذلك، االنب2008. وطلب إىل الفريق أن يستعرض يف العام 10/14اجلدول ابء من املقرر 

لذلك املقرر، وأن  يف اجلدول ابء من ذلك املقرر، مع مراعاة املعلومات والبياانت اليت أبلغت عنها األطراف وفقاً 
يوصي على أساس هذا االستعراض أبي ختفيضات تلزم يف الرتكيب والقيم القصوى لالنبعااثت فيما خيص اجلدول 

، أدت التوصيات الالحقة الصادرة عن فريق التقييم إىل 10/14ابء. ومثلما حدث ابلنسبة للجدول ألف من املقرر 
 .23/7يف مرفق املقرر  تنقيح اجلدول ابء عدة مرات. وتدرج أحدث نسخة من اجلدول ابء

املواد املستنفدة  تستخدم ، كانت ثالثة من األطراف األربعة اليت2017كانون األول/ديسمرب   31وحبلول  - 21
حتاد األورويب والصني والوالايت املتحدة األمريكية، قد قدمت معلومات عن تنفيذ لألوزون كعوامل معاجلة، وهي اال

 .29/7وتطوير تقنيات لتخفيض االنبعااثت استخداماهتا لعوامل املعاجلة على النحو املطلوب يف املقرر 
أو املستوردة واستعرضت جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية املعلومات املقدمة عن الكميات املنتجة  - 22

من أجل تطبيقات عوامل املعاجلة، وبشأن الرتكيب واملستوايت لالنبعااثت، وتكنولوجيا االحتواء املستخدمة لتقليل 
 تلك االستخدامات إىل أقل حد ممكن. واستناداً إىل ذلك االستعراض، خلصت اللجنة إىل االستنتاجات التالية:

املستنفدة لألوزون يف تطبيقني من تطبيقات االستخدام  أحد األطراف مل يعد حباجة إىل املواد )أ(
 كعوامل تصنيع؛
االنبعااثت املبلغ عنها من العمليات املبلغ عنها أقل بكثري من احلدود القصوى لالنبعااثت اليت  )ب(

خلاضعة ، مما يشري إىل أن هذا قد يكون انمجاً إما عن وقف استخدام املواد ا23/7وردت يف اجلدول ابء من املقرر 
للرقابة كعوامل معاجلة يف عمليات معينة أو عن ختفيض االنبعااثت عن طريق حتسني العمليات أو عن اقرتان العاملني 

 السابقني.
 ويف ضوء االستنتاجات اليت توصلت إليها اللجنة، فهي توصي األطراف مبا يلي: - 23

 :23/7حذف عوامل املعاجلة التالية من اجلدول ألف للمقرر  (أ)
ذات يف حتضري ديوالت البويل إيثر البريفلورية  113-دام مركب الكربون الكلوري فلورياستخ

 الزمر الوظيفية العالية الفعالية؛
حتديث وحذف االستخدامات اليت كان مسموحاً هبا سابقاً كعوامل معاجلة لدى بعض األطراف  (ب)

 ، وبوجه خاص ما يلي:29/7من اجلدول ألف من املقرر 
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كلور عن طريق امتصاص الغاز املتخلف من عملية إنتاج الكلور والقلوايت لالحتاد استعادة ال
 األورويب.

واملستوايت  23/7 ابء من املقرر اجلدول لمواد الواردة يفلاالستهالك أو  ختفيض كميات الرتكيب (ج)
 نيع واالنبعااثت النامجة عنها.عوامل تصكحالياً  املبلغ عنها  تاالستخداماالقصوى النبعااثهتا لكي أتخذ يف االعتبار 

أدانه، يف حني ترد نسخة  2يف اجلدول  29/7وتبني التغيريات املقرتحة على اجلدول ألف امللحق ابملقرر  - 24
، إىل جانب 3بشأن احلدود القصوى الستخدامات عوامل املعاجلة يف اجلدول  23/7من اجلدول ابء امللحق ابملقرر 

 .2016ت اليت أبلغت عنها األطراف للعام الرتكيب أو االستهالك واالنبعااث
 2اجلدول 

  29/٧ التغيريات اليت تقرتح جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية إدخاهلا على اجلدول ألف من املقرر
 قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة

 األطراف املسموح هلا املادة تطبيق عامل املعاجلة الرقم

النيرتوجني من إنتاج الكلور إزالة اثلث كلوريد  1
 والقلوايت 

االحتاد األورويب، إسرائيل،  الكربونكلوريد رابع 
 الوالايت املتحدة األمريكية

استعادة الكلور عن طريق امتصاص الغاز  2
 املتخلف من عملية إنتاج الكلور والقلوايت

 الوالايت املتحدة، االحتاد األورويب الكربونكلوريد رابع 

 االحتاد األورويب الكربونكلوريد رابع  إنتاج املطاط املكلور 3

 الصني الكربونكلوريد رابع  إنتاج البويل أوليفني املكلور املسلفن  4

 االحتاد األورويب الكربونكلوريد رابع  إنتاج بوليمر األرميد  5

بون مركَّب الكر  إنتاج ألواح األلياف الصناعية 6
 11-الكلوروفلوري

 الوالايت املتحدة

التصنيع الكيميائي الضوئي لسالئف البويل  7
إيثرات بريوكسيد بويل إيثر البريفلورية من البويل 

 الزمر الوظيفيةالبريفلورية واملشتقات الثنائية 

مركَّب الكربون 
 12-الكلوروفلوري

 االحتاد األورويب

ذات الزمر البريفلورية  حتضري ديوالت البويل إيثر 8
 الوظيفية العالية الفعالية

مركَّب الكربون 
 113-الكلوروفلوري

 االحتاد األورويب

 االحتاد األورويب الكربونكلوريد رابع  إنتاج السيكلودمي 9

 الوالايت املتحدة بروميد كلوريد امليثان برومة بوليمرات الستايرين 10

ني ذات املعامل املرتفع إنتاج ألياف البويل إيثيل 11
 ملقاومة املرونة

مركَّب الكربون 
 113-الكلوروفلوري

 الوالايت املتحدة
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 3اجلدول 
( وما أبلغت عنه األطراف 23/٧ احلدود القصوى لالستخدامات كعوامل تصنيع )اجلدول ابء للمقرر

 2016ة واالستهالك واالنبعااثت للعام بفيما يتعلق ابلرتكي
 *()طن مرتي سنوايً 

 الطرف 

عمليات الرتكيب أو 
 االستهالك

 23/7املقرر 

احلد األقصى 
 لالنبعااثت

 23/7املقرر 

الرتكيب أو االستهالك 
 2016املبلغ عنه للعام 

االنبعااثت املبلغ عنها 
 2016للعام 

 105,05 177,42 313 1 103 الصني 

 3 808 365,28 17 1 083 االحتاد األورويب 

 0,0143 صفر صفر 3,5 إسرائيل 

 طناً استنفادايً[ 31.2] مل يبلغ عنه 181 2 300 الوالايت املتحدة 

 )أ([8723.108] )أ([70.542] 511 4 489,5  اجملموع

طنان ، اليت تستبعد منها البياانت اليت ال يبلغ عنها أو البياانت اليت أبلغ عنها ابألطنان املرتية املتناسبة مع األ2016اجملاميع االمسية للعام * 
 االستنفادية.

 )أ( ابستثناء الوالايت املتحدة اليت تعطى األرقام هلا ابألطنان املرتية املتناسبة مع األطنان االستنفادية.

وقد تود األطراف أن تنظر يف توصيات جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية وتوصي ابختاذ اإلجراءات  - 25
 املناسبة.

 ئل أخرىاملسائل التنظيمية ومسا )هـ(
يتضمن هذا الفرع معلومات عن املسائل التنظيمية املتعلقة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وغريها  - 26

من الرسائل الرئيسية اليت تنشأ عن التقرير املرحلي للفريق. وتود األمانة أن تتوجه ابلشكر إىل االحتاد األورويب على 
)األطراف غري  5من املادة  1فر اخلرباء من األطراف غري العاملة ابلفقرة مسامهته املالية اليت قدمت للمساعدة يف س

( الذين يشاركون يف اجتماعات جلان اخليارات التقنية واجتماعات فريق التقييم التقين واالقتصادي، 5العاملة ابملادة 
ثل هذه التكاليف ال يغطيها وكذلك لتوفري الدعم اإلداري لعمل الرؤساء املشاركني يف جلان اخليارات التقنية. فم

 الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل.
 التنظيمية املسائل -1

تدرج املعلومات املتعلقة حبالة العضوية يف فريق التقييم التقين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة  - 27
 (.3)اجمللد  2018لي لعام من التقرير املرح 1يف املرفق  2018أاير/مايو يف له، حسب ما كانت عليه 

قائمة أبمساء الرؤساء املشاركني واألعضاء لفريق التقييم التقين واالقتصادي الذين تنتهي  4وترد يف اجلدول  - 28
تطلب إعادة تعيينهم صدور مقرر بذلك من اجتماع األطراف. أما أعضاء يو  2018فرتة عضويتهم يف هناية العام 

تطلب إعادة تعيينهم صدور مقرر بذلك يوال  2018ي مدة عضويتهم يف هناية عام جلان اخليارات التقنية الذين تنته
 من اجتماع األطراف فتدرج أمساؤهم يف املرفق الرابع هلذه اإلضافة.
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 وميكن يف أي وقت تقدمي الرتشيحات أو إعادة الرتشيحات لعضوية جلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية - 29
تعيني أو إعادة التعيينات فيها. وأوضح الفريق أن التعيينات اجلديدة يف جلان اخليارات ، وتنفيذ عمليات الاملؤقتة

كانون األول/ديسمرب من السنة الرابعة   31التقنية ستبدأ من اتريخ التعيني من الرئيسني املشاركني للجنة وتنتهي يف 
 من العضوية.

 4اجلدول 
التقييم التقين واالقتصادي الذين تنتهي فرتة عضويتهم يف  قائمة أبمساء الرؤساء املشاركني واألعضاء لفريق

 وتتطلب إعادة تعيينهم صدور مقرر بذلك من اجتماع األطراف 2018هناية العام 
 البلد الوظيفة االسم

 أعضاء فريق التقييم التقين واالقتصادي

 مارات بيزانو
الرئيسة املشاركة لفريق التقييم التقين 

يارات التقنية واالقتصادي وجلنة اخل
 لربوميد امليثيل)أ(

 كولومبيا

الرئيس املشارك لفريق التقييم التقين  آشلي وودكوك
 واالقتصادي

اململكة املتحدة لربيطانيا 
 العظمى وأيرلندا الشمالية

الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية  فابيو بولوانرا
للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات 

 احلرارية

 إيطاليا

كبري خرباء يف فريق التقييم التقين  حممد بصري
 واالقتصادي

 املغرب

كبري خرباء يف فريق التقييم التقين  ماركو غونزاليز
 واالقتصادي

 كوستاريكا

كبري خرباء يف فريق التقييم التقين  سيدي مناد سي أمحد
 واالقتصادي

 اجلزائر

كبري خرباء يف فريق التقييم التقين  شيكيو جانغ
 تصاديواالق

 الصني

لربوميد امليثيل؛ وانتهاء  )أ( تقوم السيدة مارات بيزانو مبهميت الرئيسة املشاركة لفريق التقييم التقين واالقتصادي والرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية
 يشري فقط إىل دورها كرئيسية مشاركة لفريق التقييم. 2018مدة تعيينها يف هناية العام 

 طراف أن تنظر يف ترشيح أو إعادة ترشيح ويف تعيني أو إعادة تعيني الرؤساء املشاركنيوقد تود األ - 30
، وتستنسخ (9)24/8واألعضاء، حسب االقتضاء، مع مراعاة اختصاصات الفريق على النحو املبني يف مرفق املقرر 

بذلك، قد تود األطراف النظر يف  املقتطفات ذات الصلة منها يف الفقرات التالية تيسرياً للرجوع إليها. ولدى القيام
الواردة “ مصفوفة اخلربات املطلوبة”اخلربات الالزمة حالياً للفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له على النحو املبني يف 

ء . ويُنظر يف تعيني كبار اخلربا(10)من التقرير املرحلي، واليت نشرت على املوقع الشبكي ألمانة األوزون 2يف املرفق 
 (.47 - 45، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2)من جدول األعمال املؤقت  8بصورة مستقلة يف إطار البند 

  

                                                           
(9 ) http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/25513. 
 .http://ozone.unep.org/en/teap-experts-required(  انظر: 10)
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 (24/8 مقتطفات من اختصاصات فريق التقييم التقين واالقتصادي )املقرر
 التابعة له املؤقتةالرتشيحات لعضوية فريق التقييم التقين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية  )أ(

من االختصاصات، واملتعلقة ابلرتشيحات لعضوية فريق التقييم التقين واالقتصادي  1-2-2تنص الفقرة  - 31
 على ما يلي:

جيب أن تقدم الرتشيحات للعضوية يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك ترشيحات 
يارات التقنية، من فرادى األطراف إىل األمانة عن طريق الرؤساء املشاركني للفريق، وللعضوية يف جلان اخل

 جهات االتصال الوطنية لكل طرف. وستقدَّم هذه الرتشيحات إىل اجتماع األطراف للنظر فيها.
 من االختصاصات بشأن التعيني لعضوية جلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية 2-2-2وتنص الفقرة  - 32

 ، على ما يلي:املؤقتة
مع جهات  التامابلتشاور  املؤقتة ع الرتشيحات لعضوية جلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعيةتتم مجي

 االتصال الوطنية للطرف املعين.
تقدم الرتشيحات لعضوية جلان اخليارات التقنية )ما عدا ترشيحات الرؤساء املشاركني لتلك اللجان( 

االقتصادي وجيوز للرؤساء املشاركني للجان اخليارات ييم التكنولوجيا والتقبواسطة فرادى األطراف أو فريق 
جيوز تقدمي ترشيحات لعضوية اهليئات و التقنية أن يقرتحوا على فرادى األطراف خرباء للنظر يف ترشيحهم. 

الفرعية املؤقتة، )مبا يف ذلك الرؤساء املشاركني هلذه اهليئات( من قبل الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا 
 تقييم االقتصادي.وال

 تعيني أعضاء فريق التقييم التقين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية )ب(
 من االختصاصات، بشأن تعيني أعضاء فريق التقييم التقين واالقتصادي، على ما يلي: 3-2تنص الفقرة  - 33

ن أربع سنوات. وجيوز يعنيّن اجتماع األطراف أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ملدة ال تزيد ع
أن يعيد اجتماع األطراف تعيني أعضاء الفريق بناء على ترشيح من الطرف املعين لفرتات إضافية تصل 

 إىل أربع سنوات لكل فرتة إضافية.
 من االختصاصات، بشأن تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية، على ما يلي:  5-2وتنص الفقرة  - 34

عضواً. ويقوم بتعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية  20ت التقنية من حنو تتألف كل جلنة من جلان اخليارا
الرؤساء املشاركون هلذه اللجان، ابلتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، لفرتة ال تزيد على 

يحات أربع سنوات. وجيوز أن يعاد تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية ابتباع اإلجراءات اخلاصة ابلرتش
 لفرتات إضافية تصل إىل أربع سنوات لكل فرتة إضافية.

 حجم العضوية وتوازهنا )ج(
 من االختصاصات بشأن فريق التقييم التقين واالقتصادي على ما يلي: 1-1-2تنص الفقرة  - 35

عضواً، مبا يف ذلك  22 -18ينبغي أن يكون حجم عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حنو 
شاركان أو ثالثة رؤساء مشاركني، لكي يتسىن له العمل بفعالية. وينبغي أن تتضمن عضوية رئيسان م

فريق التقييم الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية؛ وجيب أن يضم رئيسني مشاركني لكل جلنة خيارات 
للفريق أو الرؤساء  من كبار اخلرباء يف جماالت خربة حمددة ال تتوفر يف الرؤساء املشاركني 4-2تقنية و

 املشاركني للجان اخليارات التقنية، مع مراعاة التوازن بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف.
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ويفضل أال يعمل الرؤساء املشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي رؤساء للجان اخليارات التقنية 
ألقل للمشاركة يف رائسة فريق يف نفس الوقت، وإن حدث ذلك فيجب أن يتفرغ واحد منهم على ا

 التقييم.
 من االختصاصات بشأن فريق التقييم التقين واالقتصادي على ما يلي: 2-1-2تنص الفقرة  - 36

ينبغي أن يكون لكل جلنة من جلان اخليارات التقنية رئيسان مشاركان. وجيب ملء مناصب الرؤساء 
غرايف والتوازن بني اجلنسني وتوازن اخلربات. وسيتوىل املشاركني للجان اخليارات التقنية مبا يعزز التوازن اجل

الفريق، من خالل الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية التابعة له، تشكيل تلك اللجان، حبيث 
يتجلى يف التشكيل توازن اخلربات املناسبة واملتوقعة، لكي تكون تقارير تلك اللجان ومعلوماهتا شاملة، 

 من حيث السياسات. وموضوعية، وحمايدة
 الرسائل الرئيسية األخرى الناشئة عن التقرير املرحلي -2

من التقرير املرحلي للفريق عددًا من املسائل األخرى لتوجيه اهتمام األطراف إليها، مبا يف  3يربز اجمللد  - 37
 ذلك معلومات مستكملة عن املسائل التالية:  

رغوات والنظم واملدوانت ذات الصلة )مثل قوانني البناء حالة األسواق واحملركات العاملية يف جمال ال (أ)
عن القواعد واملعايري املتعلقة ابلسالمة( وحالة مركبات  للحماية من احلرائق، وحتسني كفاءة استخدام الطاقة، فضالً 

البديلة يف قطاع ( املستخدمة حالياً، واملواد اهليدروكلورية فلورية وعوامل النفخ HCFCالكربون اهليدروكلورية فلورية )
الرغاوي، والتقدم احملرز هبذا الشأن يف االنتقال إىل البدائل ذات اإلمكانية املنخفضة إلحداث االحرتار العاملي وما 

 (؛  2يرتبط بذلك من احتياجات )الفرع 
اإلنتاج واالستهالك العاملي لربوميد امليثيل؛ حتديث املعلومات عن البدائل لالستخدامات احلرجة  (ب)

بقية؛ تواصل الشاغل الذي أاثرته جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل فيما يتعلق ابإلبالغ عن خمزوانت بروميد املت
امليثيل وانبعااثت بروميد امليثيل من استخدامات احلجر واملعاجلة ما قبل الشحن؛ وحتديث للمعلومات عن تنقيح 

 (؛4ن استخدام بروميد امليثيل ملعاجلة مواد تغليف اخلشب )الفرع بشأ 15املعيار الدويل لتدبري الصحة النباتية رقم 
استخدامات املواد املستنفدة لألوزون كمواد أولية إىل جانب اجتاهات االستخدام العاملية،  (ج)

 (؛5-3-5وتقديرات االنبعااثت وتقنيات تقليل االنبعااثت إىل أدىن حد ممكن )الفرع 
 (؛6-3-5واد املستنفدة لألوزون كمواد مذيبة )الفرع حتديث للمعلومات بشأن استخدامات امل (د)
ن، وهو مادة من املواد غري اخلاضعة للرقابة مبوجب -التقرير املتعلق ابستخدام بروميد الربوبيل (ه)

-5الصادر عن االجتماع الثالث عشر لألطراف )الفرع  13/7بروتوكول مونرتايل، على النحو املطلوب يف املقرر 
 (؛3-7

 (؛8-3-5ات عن انبعااثت رابع كلوريد الكربون )الفرع حتديث للمعلوم (و)
حتديث للمعلومات عن حالة مواد التربيد والتقنيات املتعلقة هبا يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء  (ز)

 (.6واملضخات احلرارية واالجتاهات الناشئة )الفرع 
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 التحدايت اليت تواجه تشغيل فريق التقييم التقين واالقتصادي -3
ريق التقييم التقين واالقتصادي جمدداً يف تقريره املرحلي عدداً من التحدايت املستمرة اليت يواجهها يتناول ف - 38

يف أداء مهامه بغية توجيه اهتمام األطراف إىل تلك التحدايت. وال تزال القضااي الرئيسية تشمل حتديد وإشراك 
الذين يتوافر لديهم الوقت الكايف؛ والتناقص الطبيعي األعضاء من ذوي التاريخ والتجربة واخلربات التقنية املناسبة و 

الناتج عن تقاعد أعضاء جلان اخليارات التقنية؛ والزايدة الكبرية يف حجم العمل يف السنوات األخرية، واليت، إن مل 
التمويل تعاجل، ستؤثر بشكل متزايد على التنفيذ وعلى اجلدول الزمين للنواتج اليت ينجزها الفريق؛ واالفتقار إىل 

نظرًا للمسؤولية اإلدارية الكبرية املرتبطة ابلتوصل املؤقتة للرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية 
إىل توافق يف اآلراء يف كل جمموعة من جمموعات هؤالء الرؤساء، وإنتاج مشاريع التقارير، وإجناز املنتجات النهائية 

 ية الصارمة.ضمن حدود املواعيد النهائ
وأعرب الفريق عن عزمه على إعادة تنشيط العضوية ومناصب القيادة فيه، مع احلفاظ على مشاركة  - 39

أعضاء جلنة اخليارات التقنية وكبار اخلرباء األعضاء فيه الذين يتمتعون خبربات كبرية من أجل ضمان استمرارية عمله. 
ئيسي للفريق وجلان اخليارات التقنية ابلنسبة للعضوية على حتديد وابلنظر إىل اعتماد تعديل كيغايل، انصب الرتكيز الر 

اخلرباء يف اجملاالت التقنية اجلديدة، مثل السالمة والكفاءة يف استخدام الطاقة، من أجل ترشيحهم احملتمل لعضوية 
 ت.جلان اخليارات التقنية أو الفريق، إذا طلبت األطراف إجراء املزيد من الدراسات يف تلك اجملاال

، يالحظ الفريق أنه على الرغم 2018وفيما يتعلق ابنتهاء عضوية عدد من أعضاء فريق التقييم يف العام  - 40
 من أن ذلك ينطوي على خطر فقدان اخلربة واالستمرارية، فهو يتيح أيضاً فرصة لإلنعاش وإعادة الرتكيز.

ء العمل السنوي اإلمجايل، ويف ويقرتح الفريق أن احلاجة قد تدعو إىل أن ينظر وتنظر األطراف يف عب - 41
املواعيد النهائية لإلجناز وتقدمي الدعم للفريق عند اختاذ قرارات يطلب فيها إجناز أعمال حمددة. وإذ يرحب الفريق 
بفرصة مواصلة االخنراط يف العمل مع األطراف من أجل التصدي للتحدايت اليت تواجهه، فهو يؤكد جمددًا التزامه 

 ياجات األطراف.مبواصلة تلبية احت
 من جدول األعمال 6البند 

املسائل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية )املقرر 
29/10) 

تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي عن الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء  )أ(
 ضخات احلراريةوامل
بشأن املسائل املتعلقة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي  29/10استجابة للمقرر  - 42

(، أنشأ فريق التقييم التقين 37 - 34، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2)ملركبات الكربون اهليدروفلورية 
عن خرباء خارجيني. وأعدت فرقة  يارات التقنية فضالً واالقتصادي فرقة عمل تضم أعضاء فريق التقييم وجلان اخل

من تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لعام  5)اجمللد ، وتناولت املسائل اليت أاثرها املقررالعمل التقرير املطلوب يف 
رمسي من  . ويرد املوجز التنفيذي لذلك التقرير يف املرفق اخلامس هلذه اإلضافة، دون حتريره بشكل(11)(2018

 األمانة. ويرد يف الفقرات التالية موجز لرد فرقة العمل على طلبات األطراف اليت وردت يف املقرر.

                                                           
(11 ) http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presession/Background-

Documents/TEAP_DecisionXXIX-10_Task_Force_EE_May2018.pdf. 
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الفرص والتحدايت يف احلفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو حتسينها يف املعدات احلديثة للتربيد وتكييف  ‘1’
 اهلواء واملضخات احلرارية

ر ممكن من التحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة أو التخفيضات يف الفرص املتاحة لتحقيق أقصى قد - 43
استهالك الطاقة يف معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية تشمل ما يلي: ضمان التقليل إىل أدىن حد 

م اليت تتسم ممكن من أعباء التربيد والتدفئة؛ واختيار مواد التربيد املناسبة؛ واستخدام املكوانت وتصميمات النظ
ابلكفاءة العالية؛ وكفالة الرتكيب على النحو املناسب، وحتقيق الرصد والتشغيل األمثل يف مجيع ظروف التشغيل 

 الشائعة؛ وتصميم امليزات اليت تدعم عمليات اخلدمة والصيانة.
عقبات  ويظل هناك الكثري من العقبات املستعصية اليت حتول دون األخذ ابملعدات األكثر كفاءة، وهي - 44

ميكن تصنيفها يف الفئات التالية: املالية، واملتعلقة ابألسواق واملعلومات، واملؤسسية والتنظيمية والتقنية واملتعلقة بكفاءة 
 اخلدمات وغريها.

ومن املمكن أن حتقق التحسينات يف التصميم العام للنظام اإلمجايل أكرب التحسينات يف كفاءة استخدام  - 45
يف املائة، بينما يكون أثر اختيار  70و 10تصميمات خط األساس( ضمن نطاق يرتاوح بني  الطاقة )ابملقارنة مع

يف املائة زايدة أو  10إىل  5مواد التربيد على كفاءة استخدام الوحدات للطاقة صغريًا نسبياً يف العادة ويرتاوح بني 
 نقصاانً.

 ويلاألداء والقدرة على االستمرار بشكل مستدام يف األجل الط ‘2’
لتكنولوجيا التربيد وتكييف “ األجل الطويل”متشيًا مع التقييمات السابقة، تفسر فرقة العمل مصطلح  - 46

األداء والقدرة على االستمرار ”وفيما يتعلق مبصطلح “. عاماً  15لفرتة أقصاها ”اهلواء واملضخات احلرارية أبنه يعين 
سنة(، تبحث فرقة العمل يف تقييم ما إذا كانت  15تد املم“ لألجل الطويل”)ضمن اإلطار الزمين “ بشكل مستدام

خيارات التكنولوجيا ومتطلباهتا املتاحة جتاراًي يف الوقت الراهن، واليت جيري تطويرها جتاراًي لألجل األقرب يتوقع هلا 
السنوات أن تليب على األقل احتياجات الكفاءة يف استخدام الطاقة، وما إذا كانت ستظل قابلة للتطبيق على مدى 

 ، مبا يف ذلك فيما يتعلق خبدمات الصيانة.15الـ 
ويف ضوء ما تقدم، ترى فرقة العمل أن اجلوانب املهمة اليت ستؤثر على استمرار األداء بشكل مستدام  - 47

لألجل الطويل يتوقع أن تكون: خيارات التكنولوجيا واملعايري الدنيا لألداء يف جمال الطاقة. ويف بعض احلاالت، قد 
ن من املهم للغاية كفالة التواصل مع العمالء وقطاع الصناعة والنظر يف املسائل املتعلقة بسلسلة اإلمداد أبكملها يكو 

 من أجل ضمان أن عملية وضع تلك التكنولوجيا يف االستخدام العملي لن تتعرض للخطر.
 االعتبارات املتعلقة بدرجات احلرارة احمليطة العالية ‘3’

ظم وفرص نرارة احمليطة العالية حتدايت إضافية على اختيار مواد التربيد، وتصميم التفرض ظروف درجة احل - 48
حتسني كفاءة استخدام الطاقة. وتشمل االحتياجات اإلضافية كفالة استمرار مواد التربيد يف حتقيق كفاءة مقبولة 

يد ال تتحلل أو تتفاعل مع مكوانت وعلى حنو مستدام يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية، وكفالة أن مواد الترب 
 النظام يف درجات احلرارة املرتفعة.

 الفوائد البيئية من حيث مكافئات اثين أكسيد الكربون  ‘4’
يف املائة من اآلاثر املرتتبة على االحرتار العاملي والنامجة عن نظم التربيد وتكييف اهلواء  80وترتبط نسبة  - 49

ري املباشرة املتولدة أثناء إنتاج الكهرابء املستخدمة لتشغيل املعدات )االنبعااثت واملضخات احلرارية ابالنبعااثت غ
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خفض نسبة تلك اآلاثر النامجة عن االستخدام واإلطالق )االنبعااثت املباشرة( ملواد التربيد نغري املباشرة(، بينما ت
ام هو عامل يرتبط بنوع املعدات، وعدد احملتوية على غازات االحتباس احلراري. واألثر البيئي لتحسني كفاءة النظ

ساعات وأوقات استخدامها )وهذه األخرية تتأثر بظروف درجة احلرارة ونسبة الرطوبة يف احمليط(، وابالنبعااثت 
 املرتبطة بتوليد الطاقة، اليت ختتلف ابختالف البلدان. 

غري املباشرة، من خالل ختفيض وميثل ختفيض أعباء التربيد والتدفئة أفضل فرص للتقليل من االنبعااثت  - 50
استهالك الكهرابء، وكذلك للتقليل من االنبعااثت املباشرة، من خالل ختفيض شحنة مواد التربيد املرتبطة بعبء 

 التربيد.
 احتياجات قطاع الصيانة ‘٥’

وعلى الرغم من أنه ال بد من حدوث بعض التدهور يف كفاءة استخدام الطاقة على مدى عمر املعدات،  - 51
تؤثر العمليات املناسبة للرتكيب، و ة سبل للتقليل من هذا التدهور عن طريق حتسني التصميم وخدمات الصيانة. مث

والصيانة، واخلدمات أتثرياً كبرياً على كفاءة املعدات والنظم على مدى عمر خدمتها، يف حني تؤثر أتثرياً ضئيالً على 
 التكاليف اإلضافية. 

 تاملتطلبات لبناء القدرا ‘6’
يساعد عدد من األنشطة التمكينية مثل بناء القدرات، والتعزيز املؤسسي، واملشاريع اإليضاحية  - 52

واالسرتاتيجيات واخلطط الوطنية على الربط بني أنشطة بروتوكول مونرتايل املنفذة يف إطار تعديل كيغايل والكفاءة 
عدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، حتصل يف استخدام الطاقة. وابإلضافة إىل الدعم املقدم من الصندوق املت

 هذه األنشطة على الدعم من مصادر التمويل األخرى مثل برانمج كفاءة التربيد ومرفق البيئة العاملية.
 التكاليف املتصلة ابخليارات التكنولوجية لتحقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة ‘٧’

االخنفاض مبرور الوقت يف أسواق خمتلفة مع بدء إنتاج تبني أن أسعار املعدات األعلى كفاءة أتخذ يف  - 53
املعدات األعلى كفاءة على نطاق واسع. وهذا ينطبق بصفة خاصة على املعدات الصغرية املنتجة على نطاق واسع 

حمددة “ نقاط تسعري”حيث تستوعب الشركات املصنعة بسرعة التكاليف األولية للتطوير وحتاول الوصول إىل 
 بيع معداهتا. تساعدها على 

وقد يلزم إجراء التحليالت الدقيقة للتكاليف من أجل الفهم الكامل ألثر التحسينات يف كفاءة استخدام  - 54
من  7-2عرض يف الفرع الطاقة، ومن املمكن أن يتطلب إجناز هذه التحليالت ملنتج واحد سنة كاملة أو أكثر. وتُ 

اليت طورهتا بلدان خمتلفة لديها برامج راسخة لتحقيق التحول يف  تقرير فرقة العمل أمثلة مبسطة للمنهجيات املقابلة
السوق من أجل تعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة، مبا يف ذلك برامج املعايري الدنيا ألداء الطاقة، وبرامج وضع 

 بطاقات التوصيف لكفاءة الطاقة.
 املؤسسات املمولة ‘8’

اريع املتعلقة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة. وابإلضافة إىل تتاح فرص عديدة للتمويل من أجل تنفيذ املش - 55
املؤسسات املمولة اليت توفر املوارد يف شكل منح موجهة )مثل برانمج كيغايل لكفاءة التربيد ومرفق البيئة العاملية( 

و غري ذلك تقدم بعض املؤسسات املمولة الدعم لتمويل املشاريع عن طريق آليات مثل القروض والسندات اخلضراء أ
من األدوات )مثل صندوق املناخ األخضر، وجمموعة البنك الدويل، ومصارف التنمية الدولية والوكالة األملانية للتعاون 
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الدويل والصناديق والربامج احملددة التابعة لالحتاد األورويب(. وعالوة على ذلك، ميثل رأس املال اخلاص مصدراً إضافياً 
 اليت قد تكون مهتمة بتمويل تنفيذ املشاريع مقابل اسرتداد االستثمار. للتمويل من خالل الشركات 

ويرد أيضًا وصف للمعايري واملنهجيات والطرائق املالية وغري ذلك من اجلوانب املتعلقة بتلك املؤسسات  - 56
 من تقرير فرقة العمل. 3يف الفصل 

 من جدول األعمال ٧البند 
لألطراف  2030إىل عام  2020لورية فلورية خالل الفرتة من عام االحتياجات من ُمركبات الكربون اهليدروك

 ( 29/9من الربوتوكول )املقرر  ٥من املادة  1غري العاملة ابلفقرة 
 (2٧/٥تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املتعلق مبعايري السالمة )املقرر  )أ(

لعامل الذي أنشأه فريق التكنولوجيا والتقييم توجز االستنتاجات الرئيسية الواردة يف تقرير الفريق ا - 57
(. 44 – 41، الفقرات .1/40/2UNEP/OzL.Pro.WGيف مذكرة األمانة ) (12)29/9االقتصادي استجابة للمقرر 

وعلى النحو الوارد يف املذكرة قدمت املعلومات وفقاً للمقرر تسعُة أطراف، هي أذربيجان، وأرمينيا، وابالو، وفنزويال 
لبوليفارية(، وكازاخستان، وكندا، وكوستاريكا، واملكسيك، والياابن، إضافًة إىل كيان معين يف الوالايت ا-)مجهورية

املتحدة األمريكية. وبعد صدور تقرير الفريق العامل، مُجعت األجزاء املوضوعية من تلك املعلومات يف وثيقة منفصلة 
على التقرير على بوابة االجتماع لالجتماع األربعني للفريق  للتقرير. وميكن االطالع 1على النحو املشروح يف املرفق 

 .(13)العامل املفتوح العضوية
 التعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتايل )ب(

)ب( من جدول األعمال املؤقت املنقح، يتوقع أن ينظر الفريق العامل يف مقرتحني بشأن  7يف إطار البند  - 58
من الربوتوكول. ووفقًا لإلجراء املنصوص عليه يف  2من املادة  9اًل ابلفقرة تنقيح بروتوكول مونرتايل، قدما عم

الربوتوكول، يتعني تقدمي أي مقرتحات بشأن إدخال تنقيحات قبل ستة أشهر من االجتماع الذي سيتم فيه النظر 
لألطراف، املقرر عقده يف فيها. وعليه فإن األجل النهائي لتقدمي مقرتحات التنقيح للنظر فيها يف االجتماع الثالثني 

، مل تتسّلم األمانة أية 2018أاير/مايو  5. وحىت يوم 2018أاير/مايو  5، هو 2018تشرين الثاين/نوفمرب  5
، UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/4)مقرتحات تتعّلق إبدخال التنقيحات. وقدمت الوالايت املتحدة أحد املقرتحني 

، املرفقان األول UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/5)خر مشرتكاً من أسرتاليا وكندا املرفقان األول والثاين( وكان املقرتح اآل
 والثاين(. 

يف املائة املخصصة خلدمات الصيانة  0.5ويسعى املقرتح املقدم من الوالايت املتحدة إىل تنقيح نسبة  - 59
 2030كانون الثاين/يناير   1ىل إ 2020كانون الثاين/يناير   1الالحقة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للفرتة من 

. ومن شأن االقرتاح أن يعدل الفقرتني 2020من أجل إضافة تغطية خلدمة معدات إطفاء احلرائق املوجودة قبل العام 
واو لتوسيع نطاق الكميات املخصصة للصيانة الالحقة، اليت ال تغطي حاليًا سوى  2)أ( و)ب( من املادة  6

القائمة، لكي تشمل أيضاً معدات إطفاء احلرائق القائمة. ولن يزيد هذا املقرتح حجم  معدات التربيد وتكييف اهلواء
 خدمات الصيانة الالحقة.

                                                           
(12 ) http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presession/Background-Documents/ TEAP-

DecXXIX9-WG-Report-March2018.pdf. 
(13 ) http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presession/Background-Documents/TEAP-

DecXXIX9-WG-Report-March2018-Annex1.pdf. 
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ويسعى املقرتح املشرتك ألسرتاليا وكندا إىل السماح أبن تنظر األطراف يف إعفاءات االستخدامات  - 60
كما هو احلال فيما خيص مواد أخرى مستنفدة   الضرورية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وأن أتذن ابستخدامها

. 2020لألوزون، وخباصة من أجل كفالة استمرار توفر هذه املركبات لالستخدامات املختربية والتحليلية بعد عام 
يف  0,5ويسعى املقرتح أيضاً إىل توسيع نطاق استخدام الكميات احلالية املخصصة للصيانة الالحقة البالغة نسبتها 

 2020لكي تشمل صيانة معدات احلماية من احلرائق املركبة قبل عام  2030إىل عام  2020لفرتة من عام املائة ل
واو للسماح لألطراف  2من املادة  6إضافًة إىل التربيد وتكييف اهلواء. ومن شأن املقرتح أن يعدل الفقرة 

واو  2)أ( و )ب( من املادة  6ل الفقرتني ابستخدامات ضرورية حمتملة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ويعد
إبضافة معدات احلماية من احلرائق إىل املعدات اليت يسمح خبدمتها مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بعد العام 

2020. 
 املعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني -اثلثاً 

نة املعنية ابلنظام املنسق التابعة ملنظمة اجلمارك العاملية بشكل مبدئي على رموز النظام املنسق موافقة اللج
 ملركبات الكربون اهليدروفلورية

، شاركت األمانة يف اجتماع اللجنة املعنية ابلنظام املنسق التابعة ملنظمة اجلمارك 2018آذار/مارس  9يف  - 61
من التسميات وذلك  29عتماد رموز النظام املنسق يف إطار الفصل العاملية، الذي وافق بشكل مبدئي على ا

مركباً واملدرجة يف إطار تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل. واعتمدت  18لـمركبات الكربون اهليدروفلورية البالغ عددها 
مستوايت قدرهتا على  اللجنة رموز النظام املنسق مع مراعاة األثر البيئي ملركبات الكربون اهليدروفلورية من حيث

 إحداث االحرتار العاملي وأمهيتها النسبية يف التجارة الدولية.
ولكن اللجنة مل تتمكن من اختتام املناقشة بشأن تصنيف خماليط )مزائج( مركبات الكربون اهليدروفلورية  - 62

عن املواءمة على حنو سليم  بسبب القلق من أن اهليكل الذي قدم إىل اللجنة للرموز اجلديدة للنظام املنسق مل ُيسفر
من وثيقة التسميات. وأحالت اللجنة هذه املسألة إىل  38بني املنتجات املقرتحة ضمن العناوين الفرعية للفصل 

اللجنة الفرعية املعنية ابستعراض النظام املنسق من أجل إجياد حل للتناقضات يف العناوين الفرعية املقرتحة. وستجتمع 
 ملناقشة هذه املسألة. 2018عراض النظام املنسق يف حزيران/يونيه اللجنة الفرعية الست

وابإلضافة إىل استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية، اتفقت اللجنة أيضاً على املوافقة على رموز النظام  - 63
. واختذ 2016لعام املنسق لربوميد امليثيل ولألوليفينات اهليدروفلورية األربعة اليت حذفت من اقرتاح تعديل كيغايل يف ا

 فينات اهليدروفلورية بغرض رصد التجارة الدولية فيها يف املستقبل.يالقرار بتخصيص رموز يف النظام املنسق لألول
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 املرفق األول

 التوصيات لقائمة من أنواع تكنولوجيا التدمري املعتمدة
)لتقييم مدى قابلية تطبيق تكنولوجيا األمحر . وتُعرض التوصيات ذات الصلة هبذا التقييم ابللون األخضرابللون تُعرض القائمة احلالية لتكنولوجيا التدمري املعتمدة يف اجلدول أدانه 

ل التوصيات املعتمدة(. وحيل هذا اجلدول حمالتدمري املعتمدة على مركبات الكربون اهليدروفلورية وأي أنواع تكنولوجيا أخرى إلدراجها احملتمل يف قائمة أنواع تكنولوجيا التدمري 
 .2018الواردة يف تقرير فرقة العمل الصادر يف نيسان/أبريل 

 التكنولوجيا

 قابلية التطبيق
 املصادر املخففة املصادر املركزة

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

مركبات 
الكربون 

الكلوروفلورية 
 األولية

 اهلالوانت

مركبات 
الكربون 

الكلوروفلورية 
 األخرى

رابعي كلوريد 
 الكربون

 كلوروفورم امليثيل

مركبات 
الكربون 

اهليدروكلورية 
 فلورية

 بروميد امليثيل
مركبات 
الكربون 
 ريةاهليدروفلو 

مركب الكربون 
-اهليدروفلوري

23 

املواد 
املستنفدة 
 لألوزون

مركبات 
الكربون 

 اهليدروفلورية

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

 مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة األكسدة الغازية/البخارية
يوصي 
 ابالعتماد

يوصي 
 ابالعتماد

  

 مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة الرتميد ابحلقن السائل
يوصى 
 ابالعتماد

   إمكانية عالية

النفاايت البلدية ترميد 
 الصلبة

 إمكانية عالية  معتمدة         

 مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة املفاعل احلراري املسامي
يوصى 
 ابالعتماد

   إمكانية عالية
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 التكنولوجيا

 قابلية التطبيق
 املصادر املخففة املصادر املركزة

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

مركبات 
الكربون 

الكلوروفلورية 
 األولية

 اهلالوانت

مركبات 
الكربون 

الكلوروفلورية 
 األخرى

رابعي كلوريد 
 الكربون

 كلوروفورم امليثيل

مركبات 
الكربون 

اهليدروكلورية 
 فلورية

 بروميد امليثيل
مركبات 
الكربون 
 ريةاهليدروفلو 

مركب الكربون 
-اهليدروفلوري

23 

املواد 
املستنفدة 
 لألوزون

مركبات 
الكربون 

 اهليدروفلورية

   ة عاليةإمكاني إمكانية عالية مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة غري معتمدة معتمدة التكسري ابملفاعالت
  معتمدة إمكانية عالية إمكانية عالية مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة احلرق ابلفرن الدّوار

 مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة قوس بالزما األرغون
 ىيوص

 ابالعتماد
   إمكانية عالية

بالزما ذات تردد راديوي 
 متقارنة حثياً 

   تعذر التقييم تعذر التقييم مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة

   تعذر التقييم تعذر التقييم مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة بالزما املوجات الدقيقة

 مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة قوس بالزما النيرتوجني
يوصى 
 ابالعتماد

   إمكانية عالية

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

اهليدروجني واثين أكسيد 
 الكربون

 مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة
يوصى 
 ابالعتماد

يوصى 
 العتماداب

  

نزع اهلالوجني احلفزي يف 
 الطور الغازي

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

املفاعل البخاري الفائق 
 احلرارة

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

 قابلية التطبيق
 املصادر املخففة املصادر املركزة

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

مركبات 
الكربون 

الكلوروفلورية 
 األولية

 اهلالوانت

مركبات 
الكربون 

الكلوروفلورية 
 األخرى

رابعي كلوريد 
 الكربون

 كلوروفورم امليثيل

مركبات 
الكربون 

اهليدروكلورية 
 فلورية

 بروميد امليثيل
مركبات 
الكربون 
 ريةاهليدروفلو 

مركب الكربون 
-اهليدروفلوري

23 

املواد 
املستنفدة 
 لألوزون

مركبات 
الكربون 

 اهليدروفلورية

التفاعل احلراري مع 
 امليثان

   تعذر التقييم تعذر التقييم مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة

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

   تعذر التقييم فراناأل
التحلل احلراري لربوميد 

 امليثيل
   مل حتدد مل حتدد إمكانية عالية مل حتدد مل حتدد مل حتدد مل حتدد مل حتدد مل حتدد

      تعذر التقييم قوس البالزما اهلوائي
      تعذر التقييم بالزما التيار املرتدد 
بالزما اثين أكسيد 

 الكربون
      تعذر التقييم

      تعذر التقييم بالزما البخار
 تعذر التقييم           التدمري التحفيزي

الكلورة/نزع الكلور من 
 كلوريد الفينيليدين

   ال متثل تكنولوجيا تدمري

   تعذر التقييم تفاعل القلوي الصلب
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 املرفق الثاين

 *موجز التوصيات املتعلقة بكل تكنولوجيا مدرجة يف املرفق األول

التقرير التكميلي لتقرير فرقة العمل الصادر يف نيسان/أبريل  من 4و 3تقدم الفروع التالية مقتطفات من الفصلني 
، مبا يف ذلك موجز للتوصيات الواردة فيه ابلنسبة لكل تكنولوجيا تدمري قيد النظر. 19/4بشأن املقرر  2018

وجيا القائمة املعتمدة وغريها من أنواع التكنولوجيا اليت وتستند التوصيات إىل تقييم فرقة العمل ألنواع التكنول
حيتمل إدراجها يف قائمة التكنولوجيا املعتمدة. وتعرض املعلومات ابلصيغة اليت ُقدمت هبا دون حترير رمسي من 

 األمانة.
 تقييم التكنولوجيا املعتمدة للتأكد من قابلية تطبيقها على مركبات الكربون اهليدروفلورية -1

يف املائة( وتليب البياانت املتعلقة ابلديوكسينات/الفوراانت  99.998كفاءة التدمري واإلزالة )  اإلمسنت: أفران
أ. ومل تتح البياانت عن االنبعااثت األخرى أو  134-معايري األداء املطلوبة لتدمري مركب الكربون اهليدروفلوري

لالستخدام يف تدمري مركبات  إمكانية عاليةات . ويوصى أبفران اإلمسنت بوصفها ذمل تستوف معايري األداء
 .  23-الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري

األكسدة الغازية/البخارية لقابليتها للتطبيق على  اعتماديوصى ابملوافقة على  األكسدة الغازية/البخارية:
، وذلك ابستخدام 23-ركب الكربون اهليدروفلوريتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك م

  كبياانت بديلة ملركبات الكربون اهليدروفلورية األخرى.  23-بياانت املركب اهليدروكلوري فلوري
يف املائة( وتتاح بياانت االنبعااثت اليت تستويف مجيع  99.995كفاءة التدمري واإلزالة )  الرتميد ابحلقن السائل:

أ. مل تتوفر بياانت عن األداء أو التدمري ملركب  134-زمة لتدمري مركب الكربون اهليدروفلوريمعايري األداء الال
الرتميد ابحلقن السائل لقابليته للتطبيق  اعتماديوصى ابملوافقة على . ولذلك، 23-الكربون اهليدروفلوري

 ، وبوصفه تكنولوجيا23-يعلى تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية ابستثناء مركب الكربون اهليدروفلور 
  .23-لالستخدام يف تدمري مركب الكربون اهليدروفلوري إمكانية عالية ذات

: مل تتح بياانت من تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية لفرقة العمل املعنية ترميد النفاايت البلدية الصلبة
ينات/الفيوراانت أعلى من معايري األداء ، وكانت االنبعااثت املسجلة للديوكس2018بتكنولوجيا التدمري لعام 

املطلوبة لتدمري املواد املستنفدة لألوزون، على النحو املشار إليه يف تقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري 
للتطبيق على تدمري  إمكانية عاليةويوصى برتميد النفاايت البلدية الصلبة كتكنولوجيا ذات . 2002لعام 

(، وبوجه خاص 23-ففة ملركبات الكربون اهليدروفلورية )ابستثناء مركب الكربون اهليدروفلورياملصادر املخ
 .لتدمري عوامل النفخ القائمة على مركبات الكربون اهليدروفلورية يف الرغوات

ء هذا الالزمة إلجرا 23-مل تتح البياانت املتعلقة بتدمري مركب الكربون اهليدروفلوري املفاعل احلراري املسامي:
املفاعل احلراري املسامي لقابليته للتطبيق على تدمري مركبات الكربون  اعتمادويوصى ابملوافقة على التقييم. 

. ويوصى ابملفاعل احلراري املسامي كتكنولوجيا 23-اهليدروفلورية ابستثناء مركب الكربون اهليدروفلوري
 .23-دروفلوريللتطبيق على تدمري مركب الكربون اهلي إمكانية عاليةذات 

                                                           
 جرى تغيري التنسيق عن النسخة األصلية الواردة يف تقرير فرقة العمل.*  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1 

22 

ويوصى مل تتح بياانت حمددة عن انبعااثت اجلسيمات لتقييمها قياسًا على معايري األداء.  التكسري ابملفاعل:
للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية،  إمكانية عاليةبتكنولوجيا التكسري ابملفاعل بوصفها ذات 

 . 23-مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري
ال تتوفر حاليًا أي بياانت عن تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية إلجراء تقييم ملعايري  احلرق ابلفرن الدوار:

 إمكانية عاليةيوصى احلرق ابلفرن الدوار كتكنولوجيا هلا األداء فيما يتعلق ابحلرق ابلفرن الدوار؛ ولذلك، 
 .23-ا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوريللتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مب

 أنواع تكنولوجيا البالزما
يف املائة( وتتاح بياانت االنبعااثت اليت تستويف مجيع  99.994كفاءة التدمري واإلزالة )  قوس بالزما األرغون:

وابلنسبة لتدمري  .23-معايري األداء لتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية ابستثناء مركب الكربون اهليدروفلوري
، فكفاءة التدمري واإلزالة وبياانت االنبعااثت تليب املعايري، ما عدا تلك املتعلقة 23-مركب الكربون اهليدروفلوري

قوس بالزما األرغون  اعتماديوصى ابملوافقة على أبول أكسيد الكربون، اليت مل تلب معايري األداء. ولذلك، 
، 23-ت الكربون اهليدروفلورية ابستثناء مركب الكربون اهليدروفلوريلقابليته للتطبيق على تدمري مركبا

 .23-لالستخدام يف تدمري مركب الكربون اهليدروفلوري إمكانية عاليةوبوصفه تكنولوجيا ذات 
بسبب عدم كفاية البياانت فيما يتعلق بقابلية التطبيق على تدمري  البالزما ذات الرتدد الراديوي املتقارنة حثياً:

 تعذر تقييمإىل  2018خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام كبات الكربون اهليدروفلورية، مر 
 .انطباق البالزما ذات الرتدد الراديوي املتقارنة حثياً على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية

عنية بتكنولوجيا التدمري لعام خلصت فرقة العمل املبسبب عدم كفاية البياانت،  بالزما املوجات الدقيقة:
 .انطباق بالزما املوجات الدقيقة على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية تعذر تقييمإىل  2018

يف املائة( وتتاح بياانت االنبعااثت اليت تستويف مجيع  99.99كفاءة التدمري واإلزالة )  قوس بالزما النيرتوجني:
يوصى . ولذلك، 23-بون اهليدروفلورية مبا فيها مركب الكربون اهليدروفلوريمعايري األداء لتدمري مركبات الكر 

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

ري واإلزالة وانبعااثت فلوريد اهليدروجني وأول أكسيد الكربون على الرغم من أن كفاءة التدم قوس البالزما النقال:
تستويف معايري األداء لتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مل تتح بياانت عن اجلسيمات وال عن انبعااثت 

بتدمري مركب  الديوكسينات/الفيوراانت لتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية. وال تتوافر بياانت االنبعااثت املتعلقة
 إمكانية عاليةويوصى ابملوافقة على قوس البالزما النقال بوصفه تكنولوجيا ذات . 23-الكربون اهليدروفلوري

. وخلصت 23-للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، فيما عدا مركب الكربون اهليدروفلوري
قوس البالزما النقال فيما يتعلق بقابليته  تعذر تقييم إىل 2018فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام 

 .23-للتطبيق على تدمري مركب الكربون اهليدروفلوري

 تكنولوجيا التحويل )اليت ال تستخدم احلرق(
التفاعل الكيميائي  اعتماديوصى ابملوافقة على  التفاعل الكيميائي مع اهليدروجني واثين أكسيد الكربون:

ين أكسيد الكربون لتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية مبا يف ذلك مركب الكربون مع اهليدروجني واث
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وقدم مالك التكنولوجيا معلومات إضافية للتقرير التكميلي الصادر عن فرقة العمل املعنية  .23-اهليدروفلوري
ص أوالً إىل حالة نقاء مواد . وأشار مالك التكنولوجيا إىل أن مواد التربيد تستخل2018بتكنولوجيا التدمري لعام 

التربيد القابلة للبيع قبل معاجلتها. وكذلك إىل أن مجيع الغازات النامجة عن العمليات يعاد تدويرها إىل املفاعل. 
وتستخدم أجهزة لتخفيف الضغط عن املفاعالت واحلاوايت األخرى كوسائل لتخفيف الضغط. وتشري مسات 

لكفاءة التدمري واإلزالة أن تكون مهمة للتقييم، وتكون ابلتايل مستوفية ملعايري  هذه العملية إىل أنه ال ينبغي إال
 األداء.

مل تتوفر أي بياانت عن انبعااثت الديوكسينات/الفيوراانت لفرقة العمل  نزع اهلالوجني احلفزي يف الطور الغازي:
اهليدروفلورية. وأشار تقرير فرقة العمل  ، فيما خيص تدمري مركبات الكربون2018املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام 
إىل أن الفرقة تعتقد أن انبعااثت الديوكسينات/الفيوراانت ستكون مماثلة  2002املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام 

ويوصى لالنبعااثت من األفران الدوارة، على الرغم من أنه مل يتوفر يف التقرير أي بياانت فعلية عن االنبعااثت. 
على تدمري مركبات الكربون  عالية للتطبيقالوجني احلفزي يف الطور الغازي ألن له إمكاانت بنزع اهل

 .23-اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري
يف ظل عدم توفر بياانت االنبعااثت اليت تبني أن هذا املفاعل يستوىف معايري  املفاعل البخاري الفائق احلرارة:

 عالية للتطبيقيوصى ابستخدام املفاعل البخاري الفائق احلرارة ألن له إمكاانت يمات، فإنه األداء للجس
 .23-على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا فيها مركب الكربون اهليدروفلوري

قة العمل فر  مل تتمكنبسبب عدم توفر بياانت كافية يف وقت كتابة هذا التقرير،  التفاعل احلراري مع امليثان:
من تقييم التفاعل احلراري مع امليثان للتأكد من إمكانية تطبيقه  2018املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام 

 على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية.
استعراض أية تكنولوجيا أخرى ميكن إدراجها يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة فيما يتعلق ابملواد  -2

 رقابةاخلاضعة لل
: تنطبق بياانت االنبعااثت املتاحة على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية. ومل تتح انبعااثت السخان الكهرابئي

اجلسيمات الدقيقة اليت تستويف معايري األداء. وسيكون من املفيد تعزيز كفاءة التدمري واإلزالة وتقدمي املزيد من 
ع اإلشارة إىل اإلبالغ بشكل العام عن نتائج صفرية. ومل تقدم أي التفاصيل عن نتائج قياس االنبعااثت، م

معلومات لإلشارة إىل ما إذا كانت املواد األخرى اخلاضعة للرقابة )مركبات الكربون الكلورية فلورية، إخل( دمرت 
 ةإمكانية عاليويوصى ابستخدام السخان الكهرابئي بوصفه تكنولوجيا ذات ابستخدام هذه التكنولوجيا. 

 .23-للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري
مل تقدم أي بياانت أخرى لتقييم هذه التكنولوجيا. وبسبب عدم كفاية البياانت املتاحة،  احملرقة الفرنية الثابتة:

من حيث  احملرقة الفرنية الثابتة ذر تقييمتعإىل  2018خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام 
إمكانية إدراجها يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة. إضافًة إىل ذلك، يبدو أن درجات حرارة تشغيلها أقل من 

 احلرارة املوصى هبا يف املعلومات اليت قدمها االحتاد األورويب بشأن تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية.
خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا بسبب عدم كفاية البياانت املتاحة،  خصصة للتصنيع:األفران امل

من حيث إمكانية إدراجها يف قائمة تكنولوجيا  األفران املخصصة للتصنيع تعذر تقييمإىل  2018التدمري لعام 
 التدمري املعتمدة.
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قدمته إحدى الشركات )من أسرتاليا( كنظام نقال  يوصف التطبيق التقين الذي التحلل احلراري لربوميد امليثيل:
جلمع وتدمري بروميد امليثيل يف املواقع اليت يستخدم فيها كمادة تبخري مطهرة. وتعتمد التكنولوجيا على تدمري 
بروميد امليثيل ابلتحلل احلراري يف خطوة تدمريية وحيدة، يليها حتويل النواتج الثانوية عن طريق نظام شطف 

املياه. وال تنطوي هذه التكنولوجيا على جمرد نظام لالحتجاز، وهي بناء على املعلومات املقدمة بشأهنا  ابستخدام
 تقع ضمن نطاق تقييم أنواع تكنولوجيا التدمري.

 ووردت معلومات أخرى متكن من إجراء تقييم أكمل للتكنولوجيا إزاء معايري األداء والقدرات التقنية.
لقة بكفاءة التدمري واإلزالة وانبعااثت بروميد اهليدروجني واجلسيمات ملعايري األداء. وتعذر وتستويف البياانت املتع

يف هذه الظروف إجراء اختبار لقياس االنبعااثت من الديوكسينات/الفيوراانت املرَبَومة، يف حني جتاوزت انبعااثت 
إمكانية امليثيل بوصفه تكنولوجيا ذات ويوصى ابلتحلل احلراري لربوميد أول أكسيد الكربون معايري األداء. 

 .لتدمري بروميد امليثيل عالية

 أنواع تكنولوجيا البالزما
مل تقدم أي بياانت أخرى لتقييم هذه التكنولوجيا. وبسبب عدم كفاية البياانت املتاحة،  قوس البالزما اهلوائي:

من حيث  قوس البالزما اهلوائي قييمتعذر تإىل  2018خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام 
 إمكانية إدراجه يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة.

خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام بسبب عدم كفاية البياانت املتاحة،  بالزما التيار املرتدد:
  قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة.من حيث إمكانية إدراجها يف بالزما التيار املرتدد تعذر تقييمإىل  2018

بسبب عدم كفاية البياانت املتاحة، وعدم وجود أي بياانت تليب معايري األداء،  بالزما اثين أكسيد الكربون:
 قوس بالزما اثين أكسيد الكربون تعذر تقييمإىل  2018خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام 

يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة. وأورد تقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري  من حيث إمكانية إدراجه
بياانت لتدمري املواد املستنفدة لألوزون تليب معيار األداء عن انبعااثت الديوكسينات/الفيوراانت  2002لعام 

 وبياانت النبعااثت اجلسيمات ال تليب ذلك املعيار.
من االتصال مبالك التكنولوجيا.  2018مل تتمكن فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا لعام  ري:قوس البالزما البخا

تعذر إىل  2018خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام وبسبب عدم كفاية البياانت املتاحة، 
 ملعتمدة.من حيث إمكانية إدراجه يف قائمة تكنولوجيا التدمري ا قوس البالزما اهلوائي تقييم

 تكنولوجيا التحويل )اليت ال تستخدم احلرق(
خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام بسبب عدم كفاية البياانت املتاحة،  التدمري احلفزي:

 من حيث إمكانية إدراجه يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة. التدمري احلفزي تعذر تقييمإىل  2018
من عملية تصنيع املواد الكيميائية،  متثل هذه التكنولوجيا جزءاً  لكلور من كلوريد الفينيليدين:الكلورة/نزع ا

 وليست عملية تدمري.
خلصت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري بسبب عدم كفاية البياانت املتاحة،  تفاعل القلوي الصلب:

إمكانية إدراجه يف قائمة تكنولوجيا التدمري من حيث تفاعل القلوي الصلب  تعذر تقييمإىل  2018لعام 
  املعتمدة.



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1 

25 

 املرفق الثالث

 (3)اجمللد  2018التقرير املرحلي الصادر عن فريق التقييم التقين واالقتصادي يف أاير/مايو 

 الرسائل الرئيسية لفريق التقييم التقين واالقتصادي 1-1
ستنتاجات الرئيسية الواردة يف كل تقرير من التقارير املرحلية يعرض فريق التقييم التقين واالقتصادي فيما يلي اال 

 الصادرة عن جلان اخليارات التقنية.
 (FTOC)جلنة اخليارات التقنية للرغاوى املرنة واجلاسئة  1-1-1

ال تزال القواعد التنظيمية تتطور فيما يتعلق ابستخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية كعوامل نفخ للرغوات.  •
حدث يف العامني املاضيني انتقال ملحوظ إىل البدائل ذات القدرة املخفضة على إحداث االحرتار  وقد

 .5وبوجه خاص يف األطراف غري العاملة ابملادة  ةالعاملي، وذلك يف مناطق كثري 
ت وأدخلت حتسينات ملحوظة يف تطوير وتوافر املواد املضافة وعوامل النفخ املساعدة واملعدات والرتكيبا •

املتعلقة بعوامل النفخ ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي األمر الذي أاتح جناح التسويق 
اليت تنفذ  5التجاري لنظم الرغوات احملتوية على تلك العوامل وال سيما لألطراف غري العاملة ابملادة 

عاملي. وابلنسبة لبعض أنواع الرغوات فيها اللوائح التنظيمية املتعلقة ابلقدرة على إحداث االحرتار ال
يوشك إجناز التحول إىل البدائل اليت تنعدم قدرهتا على استنفاد األوزون أو تنخفض قدرهتا على إحداث 

 االحرتار العاملي )مثل رغوات األجهزة والرغوات املرنة والغشاء اخلارجي املدمج وغريها(.
كة يف التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حتدايت مشرت  5وتواجه األطراف العاملة ابملادة  •

املتبقية والتخفيض التدرجيي لعوامل النفخ اليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة املرتفعة 
 على إحداث االحرتار العاملي.

o  تدفع عمليات وال تزال خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
 التحول يف قطاع الرغوات.

o  وبوجه عام، تبلغ تكاليف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حوايل ثلث تكلفة األصناف
ذات القدرة على العالية على إحداث االحرتار العاملي من مركبات الكربون اهليدروفلورية 

. وال تزال الرغاوي (HFO/HCFOs)لورية واألوليفينات اهليدروفلورية واألوليفينات اهليدروكلورية ف
اليت تنفخ ابستخدام األوليفينات اهليدروفلورية أو اهليدروكلورية فلورية أعلى سعرًا من الرغاوي 
اليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروفلورية بسبب التكلفة اإلمجالية لعوامل نفخ الرغاوي واملواد 

 املضافة اليت تتطلبها.
o  خيضع استرياد مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري5العاملة ابملادة ويف بعض األطراف ،-

ب للرقابة أو يستورد مبوجب رخصة، يف حني ميكن استرياد البوليوالت اليت حتتوي على  141
نظماً من  5ذلك املركب دون أي ضوابط. وملواجهة ذلك، تنفذ بعض األطراف العاملة ابملادة 

 اد نظم البوليوالت احملتوية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.شأهنا أن تقيد أو حتظر استري 
وقد يتأخر اختاذ القرارات املتعلقة ابالنتقال يف بعض قطاعات االستخدام )مثل رغوات البخ،  •

والبوليستريين املبثَّق( ألن املساعي الرامية إىل حتقيق أفضل تكاليف االنتقال ال تزال جارية لبعض 
 واملناطق. التطبيقات
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وستتطلب مواءمة القدرة على إنتاج بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي ملركبات الكربون  •
اهليدروكلورية فلورية مع الطلب على استخدام عوامل نفخ الرغاوي، تواصالً مستمراً بني اجلهات التنظيمية 

 لس. واملنتجة وأوساط املستخدمني لكفالة حتقيق االنتقال الس
يف املائة سنوايً( ومبعدل أقل قلياًل مما  3.9البوليمرية )بنسبة  يويتوقع أن يزداد اإلنتاج العاملي من الرغاو  •

مليون طن  29إىل  2017مليون طن يف العام  24يف املائة(، أي من  4.0سجل يف العام املاضي )
زل مبا يتمشى مع حركة التشييد . ويتوقع أن يزداد إنتاج الرغاوي املستخدمة للع2023حبلول العام 

 العاملية واستمرار تطوير جتهيز األغذية املربدة، والنقل والتخزين )سلسلة التربيد(.
 (HTOC)جلنة اخليارات التقنية للهالوانت  1-1-2

ترى جلنة اخليارات التقنية للهالوانت أنه على الرغم من تواصل األحباث الرامية إىل حتديد العوامل اجلديدة  •
قبل ظهور عامل جمد حيتمل أن  سنوات 10و 5حملتملة للحماية من احلرائق، فقد تلزم مدة ترتاوح بني ا

 حيقق أثراً كبرياً على قطاع احلماية من احلرائق.
، شكلت منظمة الطريان املدين الدويل فريقاً عامالً غري رمسي، يشمل يف عضويته 29/8واستجابة للمقرر  •

اخليارات التقنية ورئيسًا مشاركًا لفريق التقييم التقين واالقتصادي، وذلك لتحديد  رئيسًا مشاركًا يف جلنة
 يف نظم احلماية من احلرائق املستخدمة يف الطريان املدين. 1301االستخدامات واالنبعااثت من اهلالون 

 26/7املقرر وتواصلت جلنة اخليارات التقنية جمددًا مع املنظمة البحرية الدولية. وسيتيح هذا حتديث  •
عن توفر اهلالوانت يف املستقبل، من خالل تقييم كمية اهلالوانت املركَّبة على السفن التجارية، وكمية 
ونوعية اهلالوانت املستعادة من أنشطة تفكيك السفن. وقد تود األطراف النظر يف جدوى السعي إىل 

نها وضع مذكرة تفاهم من أجل إضفاء إقامة عالقة أكثر رمسية مع املنظمة البحرية الدولية، بوسائل م
 الطابع الرمسي على هذه األنشطة وغريها من األنشطة ذات الصلة ابألوزون.

ويبدو أن قطاع الطريان املدين يسري وفقاً للجدول الزمين احملدد حنو تلبية متطلبات منظمة الطريان املدين  •
مجيع طفاايت احلرائق احملمولة ابليد الدويل من أجل استخدام العوامل البديلة للهالون حصرًا يف 

 1211. ويستبدل اهلالون 2018كانون األول/ديسمرب   31واملستخدمة على الطائرات املصنوعة بعد 
 .(BTP-2)اثلث فلوريد الربوبني -3،3،3-بروميد-2ابلعامل البديل 

 (MBTOC)جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل  1-1-3
 لكامل للتخلص من بروميد امليثيل لالستخدامات املبلغ عنها واخلاضعة للرقابة.أوشك اإلجناز ا •
ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل نسبة أقل من  5وتشكل طلبات األطراف العاملة ابملادة  •

 يف املائة من استهالك خط األساس اخلاضع للرقابة من هذه املادة ابلنسبة لتلك األطراف. 1
بدائل بروميد امليثيل )الكيميائية وغري الكيميائية( جلميع االستخدامات اخلاضعة للرقابة لربوميد  وتتوفر •

امليثيل تقريبًا سواء لالستخدامات ما قبل الزراعة أو للسلع أو اهلياكل، وتشمل تلك البدائل أنواع 
احلرارة، والزراعة بدون  التكنولوجيا اليت تتجنب احلاجة إىل ذلك املركب ابلكامل )على سبيل املثال،

 تربة، واألصناف واألصول اجلذرية اليت تتسم ابملقاومة(.
وأتخذ تكنولوجيا إعادة االحتجاز يف التطور بشكل مستمر، وجيري اعتمادها يف بعض البلدان بسبب  •

 الشواغل املتعلقة ابلسالمة البشرية. 
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امليثيل لألغراض احلرجة املتبقية أتثراً كبرياً  وسيتأثر التخلص التدرجيي من االستخدامات املتبقية لربوميد •
بتسجيل فلوريد الكربيتيل ويوديد امليثيل، كما سيتأثر ابستخدام بعض اخليارات غري الكيميائية مثل 

 الزراعة بدون تربة، وبدراسة نظم حمددة لإلدارة املتكاملة لآلفات.
قبل  ة للرقابة وعمليات احلجر ومعاجلات ماوحتسني اإلبالغ عن اإلنتاج والتجارة واالستخدامات اخلاضع •

 الشحن قد يساعد يف حتسني فهم التحركات العاملية لربوميد امليثيل واستخداماته.
طن( تستعمل ألغراض االستخدام احلرج  2000)تقدر بنحو  2015ويبدو أن املخزوانت ملا قبل عام  •

 ولكن ال جيري اإلبالغ عنها.
املائة من االستخدامات احلالية لعمليات احلجر ومعاجلات  يف 47و 31ويقدر أن نسبة ترتاوح بني  •

 قبل الشحن ميكن االستعاضة عنها على الفور ابلبدائل املتاحة. ما
وتعلم جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل أن التباين ال يزال قائماً )آبالف األطنان( يف مقارانت  •

 ة مع ما أبلغ عنه من اإلنتاج/االستهالك.االنبعااثت التنازلية والتصاعدي
 (MCTOC)جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية  1-1-4

أجنز ابلكامل التحول العاملي حنو التخلص من البخاخات القياسية اجلرعة اليت تستخدم مركبات الكربون  •
 .(CFC)الكلورية فلورية 

راف بشأن استخدام املواد اخلاضعة للرقابة يف إطار واستنادًا إىل املعلومات اليت أبلغت عنها األط •
اإلعفاءات كعوامل معاجلة، قد تود األطراف النظر يف إدخال التغيريات املوصى هبا على اجلدول ألف 

 .22/7وعلى اجلدول ابء من املقرر  19/7من املقرر 
نتاج من املواد اخلاضعة للرقابة اليت أبلغت عنها األطراف، يبلغ جمموع اإل 7إىل بياانت املادة  واستناداً  •

. 2016طناً يف عام  1 189 536)املواد املستنفدة لألوزون( الستخدامات املواد اخلام وعوامل املعاجلة 
 طناً استنفادايً. 2 194طناً أو  5 948وميكن حساب االنبعااثت املقدرة املرتبطة بذلك على أهنا تبلغ 

ب ومركب الكربون اهليدروكلوري  141-اهليدروكلوري فلوريومت التخلص من استخدام مركب الكربون  •
، وتستثىن من ذلك التطبيقات الفضائية 5لتنظيف املذيبات يف األطراف غري العاملة ابملادة  225-فلوري

فقد تدىن استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  5والعسكرية. أما يف األطراف العاملة ابملادة 
ات. ويبلغ عن استخدام من استخدامات املذيبات ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري لتنظيف املذيب

يف الطالء املغلّنف لإلبر/احملاقن يف الياابن. ويستخدم عدد من عمليات التصنيع مركبات الكربون 
 اهليدروكلورية فلورية كمذيبات يف عمليات قد تعترب مماثلة الستخدامات عوامل املعاجلة.

، أعلنت الصني التزامها ابإللغاء التدرجيي الستخدام رابع كلوريد الكربون الختبارات 2017م ويف العا •
، وبناء عليه، مل يرد أي ترشيح لألغراض الضرورية هلذا االستخدام 2019الزيت يف املياه حبلول العام 

 املختربي والتحليلي.
حليلية، ختطط جلنة اخليارات التقنية ( بشأن االستخدامات املختربية والت2)26/5واستجابة للمقرر  •

 الطبية والكيميائية لتقدمي تقريرها يف الوقت املناسب لالجتماع الثالثني ملؤمتر األطراف.
 (RTOC)جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية  ٥-1-1

يد الكربون( يف القطاعات ذات )اثين أكس R744)األمونيا(، و R717يتواصل تطوير اهليدروكربوانت و •
 (HFOsسيما األوليفينات اهليدروفلورية  الصلة. ومؤخراً، أصبحت املواد الكيميائية الفلورية املشبعة )وال
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وخالئط األوليفينات اهليدروفلورية مع مركبات الكربون اهليدروفلورية، متثل اخليار الرئيسي الستبدال مواد 
ى إحداث االحرتار العاملي. ومنذ نشر تقرير التقييم الصادر عن جلنة التربيد ذات القدرة العالية عل

مادة جديدة من  33، حصلت 2014اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية للعام 
مواد التربيد على التعيني املعياري وتصنيف السالمة يف معايري اجلمعية األمريكية ملهندسي التسخني 

، وكان معظم هذه املواد من املزائج. ومن هذه املواد اجلديدة اليت يبلغ عددها 34وتكييف اهلواء  والتربيد
مادة منها قد أدرجت سابقاً يف التقرير املرحلي الصادر عن جلنة  23مادة من مواد التربيد، كانت  33

حني أدرجت املواد العشر ، يف 2014اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية للعام 
املتبقية مؤخراً منذ تقدمي ذلك التقرير. ومن السوائل اجلديدة العشرة كانت ماداتن من مواد التربيد وحيدات 

 املركب، يف حني كانت مثانية منها عبارة عن مزائج.
بلة لالشتعال وغالبية املواد اليت تتسم بقدرة متوسطة ومنخفضة على إحداث االحرتار العاملي هي مواد قا •

وتتطلب وضع معايري جديدة لألمان. وقد أحرز تقدم كبري يف هذا الصدد، غري أنه مل يتضح مىت سينشر 
 .IEC 60335-2-89و IEC 60335-2-40اللجنة الكهرابئية التقنية الدولية  ملعياري A2/A3التعديل 

العالية على إحداث االحرتار العاملي وجيري التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة  •
 يف مجيع قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية.

o  ًالتربيد  وقد حددت بعض القطاعات حلواًل حمتملة طويلة األجل ملعظم التطبيقات )مثال
. يف (R-744أ والتربيد التجاري ابستخدام املركب 600-احمللي ابستخدام اهليدروكربون

بعض القطاعات األخرى بدائل خمتلفة )على سبيل املثال، أجهزة تكييف  حني تبحث
-اهلواء اليت تعمل بنقل احلرارة من اهلواء إىل اهلواء وابستخدام مركب الكربون اهليدروفلورية

، وتكييف اهلواء يف املركبات ابستخدام مركب األوليفني 290-واهليدروكربون 32
 .R-744واملركب  HFO-1234yfاهليدروفلوري 

o  وجيري يف مجيع القطاعات تقريباً اختبار املزائج ذات القدرة األقل على إحداث االحرتار
العاملي من أجل إجياد بديل مناسب للسوائل ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار 

 العاملي يف األجل القريب أو املتوسط.
 على املنخفضة القدرة ذات ابلبدائل املتعلقة راتالقرا مجيع اختاذ عند الطاقة استخدام يف الكفاءة وتراعى •

 اليت التحسينات من املائة يف 90 تتجاوز نسبة وتعزى استخدامها. سيبدأ اليت العاملي االحرتار إحداث
 إحداث على املنخفضة القدرة ذات التربيد مواد إىل االنتقال مع ترتافق واليت الطاقة كفاءة  يف تتحقق

 املائة يف 10و 5 بني ترتاوح نسبة تعزى حني )يف املعدات كفاءة  يف التحسينات إىل العاملي، االحرتار
 نفسه(. التشغيل سائل إىل التحسينات تلك من

وخيضع العتبارات أمان خاصة تقييم املخاطر املتعلق مبواد التربيد القابلية لالشتعال يف مناطق خمتلفة.  •
ة العالية يكون من العوامل اهلامة الشحنة العالية من فعلى سبيل املثال، يف ظروف درجات احلرارة احمليط

 مواد التربيد وقدرات الفنيني يف قطاع الصيانة على إدارة املخاطر املتعلقة ابلسالمة.
  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1 

29 

 املرفق الرابع

الذين تنتهي فرتة عضويتهم )أ( قائمة أبمساء أعضاء فريق التقييم التقين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية
 وتتطلب إعادة تعيينهم صدور مقرر بذلك من اجتماع األطراف 2018ية العام يف هنا

 البلد الوظيفة االسم
  أعضاء جلان اخليارات التقنية

 أسرتاليا عضو جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة روي شاودوري
 ايت املتحدة األمريكيةالوال عضو جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة ريك دونكان
 الياابن عضو جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة كويشي وادا

 بلجيكا عضو جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة شربيسا كواتجي
 الوالايت املتحدة  عضو جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة سيمون يل
 مصر و جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئةعض حيىي لطفي

 أملانيا عضو جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة ساشا رهلوف
 الصني عضو جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة إنشان شينغ
 الايت املتحدة الو  عضو جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة دايف وليامز

   

 الكويت عضو جلنة اخليارات التقنية للهالوانت مجال الفزيع
 مجهورية كوراي عضو جلنة اخليارات التقنية للهالوانت سيونغوان شوي
 الوالايت املتحدة  عضو جلنة اخليارات التقنية للهالوانت ميشيل م كولنز

 إيطاليا تعضو جلنة اخليارات التقنية للهالوان إميا ابلومبو
   

 غاان عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية يوبو-إميانويل أدو
 الكويت عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية فاطمة الشطي

 الوالايت املتحدة  عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية ابول آتكينز
 االحتاد الروسي التقنية الطبية والكيميائية عضو جلنة اخليارات أولغا بلينوفا
 فرنسا عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية نيك كامبل

 األرجنتني عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية خورخه كانيفا
 موريشيوس عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية ين سون تشونغ كويت ييفه

 إيطاليا عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية يد دال فوسنيداف
 اململكة املتحدة  عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية إميون هوكسي
 الصني عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية جيانشني هو
 الصني يائيةعضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيم بياو جيانغ 
 ابكستان عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية جاوايد خان

 الوالايت املتحدة  عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية جريالد ماكدونل
 الوالايت املتحدة  عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية روبرت ماير
 هولندا رات التقنية الطبية والكيميائيةعضو جلنة اخليا هانس بوره

 اململكة املتحدة عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية جون بريتشارد
 بنغالديش عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية رابور رضا

 اهلند عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية سورندر سنغ ساميب
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 البلد الوظيفة االسم
 أملانيا عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية تيشرتروالند ش

 أسرتاليا عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية كريستني وهورلو
 الصني عضو جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية يزهونغ يو

   

 الياأسرت  عضو جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل جواناثن ابنكس
 هولندا عضو جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل فريد بريغفريف
 الصني عضو جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل آوشينغ كاو 
 تركيا عضو جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل سعيد إرتورك
 نيوزيلندا عضو جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل كني غالسي

 الفلبني عضو جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل دواردو غونزاليسإ
 الياابن عضو جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل اتكاشي ميسومي

 أملانيا عضو جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل كريستوف رايشموت
 ابناليا عضو جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل أكيو اتتيا

 األرجنتني عضو جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل إليخاندرو فاليريو
 جنوب أفريقيا عضو جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل نيك فينك

   

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  جيمس م كامل
 واملضخات احلرارية

 الوالايت املتحدة 

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  رادمي تشريماك
 واملضخات احلرارية

 تشيكيا

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  غوامنينغ تشني
 واملضخات احلرارية

 الصني

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  جيانغبني تشني
 واملضخات احلرارية

 الصني

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  لبورندانيل كو 
 واملضخات احلرارية

 اململكة املتحدة

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  ريتشارد دي فوس
 واملضخات احلرارية

 الوالايت املتحدة 

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  سوكومار ديفوات
 ضخات احلراريةوامل

 اهلند

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  مارتن ديريكس
 واملضخات احلرارية

 بلجيكا

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  دينيس دورمان
 واملضخات احلرارية

 الوالايت املتحدة 

يف اهلواء عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكي بسام األسعد
 واملضخات احلرارية

 لبنان

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  ديف غودوين
 واملضخات احلرارية

 الوالايت املتحدة
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 البلد الوظيفة االسم
عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  مارينو غروزدك

 واملضخات احلرارية
 كرواتيا

للتربيد وتكييف اهلواء عضو جلنة اخليارات التقنية  مسري حامد
 واملضخات احلرارية

 األردن

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  مارتني اينسن
 واملضخات احلرارية

 هولندا

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  ميشائيل كاوفيلد
 واملضخات احلرارية

 أملانيا

التقنية للتربيد وتكييف اهلواء عضو جلنة اخليارات  يورغن كوهلر
 واملضخات احلرارية

 أملانيا

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  هولغر كونيغ
 واملضخات احلرارية

 أملانيا

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  ريتشارد الوتن
 واملضخات احلرارية

 اململكة املتحدة

جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء عضو  تينغشون يل
 واملضخات احلرارية

 الصني

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  بيرت نيكسا
 واملضخات احلرارية

 النرويج

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  هوراس نيلسون
 واملضخات احلرارية

 جامايكا

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  الفيتشينوكارلوآندراي م
 واملضخات احلرارية

 إيطاليا

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  تيتسوجي أوكادا
 واملضخات احلرارية

 الياابن

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  عالء أ عالمة
 واملضخات احلرارية

 رمص

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  ألكسندر سي ابشاي
 واملضخات احلرارية

 الدامنرك

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  بري هندريك بيدرسن
 واملضخات احلرارية

 الدامنرك

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  راجان راجيندران
 ملضخات احلراريةوا

 الوالايت املتحدة 

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  جورجيو روسينيولو
 واملضخات احلرارية

 الوالايت املتحدة 

عضو جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  آسبيورن فونسيلد
 واملضخات احلرارية

 الدامنرك

   

نية اخلمس هي: جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة، وجلنة اخليارات التقنية للهالوانت، وجلنة اخليارات التقنية )أ(  جلان اخليارات التق
 الطبية والكيميائية، وجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، وجلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية.
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 رفق اخلامسامل

 ٥( اجمللد 2018تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي )أاير/مايو 

بشأن املسائل املتعلقة  يواالقتصادوالتابعة لفريق التقييم التقين  29/10تقرير فرقة العمل املعنية ابملقرر 
 ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية

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

ركبات الكربون اهليدروفلورية، وذلك على النحو املبني يف املقرر استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي مل
فيما يتعلق إبدامة كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها يف قطاعات التربيد  29/10. ويطلب املقرر 29/10

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

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

 وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية؛
 الصلة مبا يف ذلك التكاليف الرأمسالية والتشغيلية؛ التكاليف ذات •

وطلب املقرر كذلك إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يقدم حملة عامة عن األنشطة واألموال اليت تسهم هبا 
املؤسسات املعنية األخرى اليت تعاجل الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات 
احلرارية فيما يتعلق إبدامة كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها مع التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 

 مبوجب تعديل كيغايل.
إىل األمانة تنظيم حلقة عمل بشأن فرص حتقيق كفاءة استخدام الطاقة أثناء  29/10وأخرياً، طلب املقرر 

ون اهليدروفلورية يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، وبعد التخفيض التدرجيي ملركبات الكرب
ذلك لكي يعد فريق التقييم التقين واالقتصادي تقريرًا هنائيًا حمدَّاًث لتقدميه إىل االجتماع الثالثني لألطراف يف 

 بروتوكول مونرتايل، أيخذ يف اعتباره النتائج اليت تتمخض عنها حلقة العمل.
واليت  29/10، أنشأ القرار فريق التقييم التقين واالقتصادي فرقة العمل املعنية ابملقرر 29/10ستجابة للمقرر وا

عن خرباء خارجيني. ومتثل الكفاءة يف استخدام الطاقة  ضمت أعضاء من فريق التقييم وجلان اخليارات فضالً 
قد نشر فيه كم هائل من املؤلفات واالستعراضات. موضوعًا عامًا ذا أمهية أساسية للبيئة واالقتصاد والصحة، و 

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

( ونظرت بعناية يف البحوث والدراسات املستكملة املتاحة. وقدم اخلرباء اخلارجيون األعضاء 2017األول/أكتوبر 
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يف فرقة العمل معلومات ذات صلة ابملوضوع من البحوث اليت أجراها كل منهم وبشأن األعمال اليت ينفذها 
 زمالؤهم ومنظماهتم من أجل النظر فيها يف هذا التقرير.

، ويقسم إىل مقدمة وفصلني رئيسني. ويتناول الفصل 29/10قاً للشكل املطلوب يف املقرر وينظم هذا التقرير وف
الفرص املتاحة يف جمال التكنولوجيا من أجل احلفاظ على كفاءة الطاقة أو تعزيزها أثناء التخفيض التدرجيي  2

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

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

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

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

 أمثلة عن األموال أو التمويل املقدمني للمشاريع ذات الصلة.إىل 
 وترد فيما يلي موجزات للفروع املختلفة من التقرير.

الفرص والتحدايت يف احلفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها يف املعدات احلديثة للتربيد وتكييف 
 اهلواء واملضخات احلرارية

فرص حتسني كفاءة الطاقة أو التقليل من استخدامها ابتباع هنج صارم ومتكامل  ميكن حتقيق أكرب قدر ممكن من
 يف تصميم معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية واختيارها. ويشمل هذا النهج ما يلي:

 ( كفالة تقليل أمحال التدفئة/التربيد إىل أدىن حد ممكن؛1
 واختيار مواد التربيد املناسبة؛ (2
 ستخدام املكوانت وتصميمات النظم اليت تتسم ابلكفاءة العالية؛وا (3
وكفالة الرتكيب على النحو املناسب، وحتقيق الرصد والتشغيل األمثل يف مجيع ظروف التشغيل  (4

 الشائعة؛
 ( وتصميم امليزات اليت تدعم عمليات اخلدمة والصيانة.5

العالية الستخدام الطاقة مثل الوفورات يف الطاقة وتكاليف  وعلى الرغم من االعرتاف واسع النطاق مبزااي الكفاءة
التشغيل ابلنسبة للمستهلك، ومحوالت الذروة وانبعااثت غازات االحتباس احلراري، تظل هناك عقبات كثرية 
حتول دون األخذ مبعدات أكثر كفاءة. وهناك عدد من التحدايت املشرتكة اليت تنطبق على مجيع أنواع معدات 

وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. وتعرض أيضًا مبزيد من التفصيل املشكالت اخلاصة بسوق معينة أو  التربيد
قطاع حمدد. وميكن تصنيف هذه العقبات إىل الفئات التالية: املالية، واملتعلقة ابألسواق واملعلومات، واملؤسسية 

 والتنظيمية والتقنية واملتعلقة بكفاءة اخلدمات وغريها.
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ألنواع التكنولوجيا اليت تؤدي إىل فرص لتحسني الكفاءة واملتاحة ملواد التربيد ذات القدرة العالية على  وميكن
إحداث االحرتار العاملي أن تكون قابلة للتطبيق أيضًا على مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث 

 االحرتار العاملي.
التحسينات اليت تدخل على كامل تصميم النظام وعلى عناصره،  وتنتج أعلى إمكانيات حتسني كفاءة الطاقة من

 10وهذه قد تسفر عن حتسينات للكفاءة )ابملقارنة مع تصميمات خط األساس( وميكن أن ترتاوح نسبتها من 
ومن جهة أخرى، أييت أثر اختيار مادة التربيد صغرياً “(. األفضل يف فئتها”يف املائة )للوحدات املصنفة  70إىل 
 املائة زايدة أو نقصاانً. يف 10و 5بياً يف العادة، وترتاوح نسبته عادة بني نس

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

فاظ على أداء كفاءة الطاقة أو التفوق عليه(، كان من الضروري لفرقة العمل أن حتدد ومتطلباهتا يف سياق احل
لتكنولوجيا التربيد وتكييف “ األجل الطويل”الشروط واألطر الزمنية هلذا التقييم. وفسرت فرقة العمل مصطلح 

التقييمات السابقة هلذا عاماً، وهو ما يتسق مع  15اهلواء واملضخات احلرارية على أنه يعين لفرتة تصل إىل 
 املصطلح الذي يستخدمه ويبلغ عنه فريق التقييم التقين واالقتصادي.

)خالل النطاق الزمين لفرتة األجل الطويل “ األداء والقدرة على االستمرار بشكل مستدام”وابلنسبة لعبارة 
ملتطلبات املتعلقة ابلتكنولوجيا، عاماً(، سعت فرقة العمل إىل تقييم ما إذا كان يتوقع للخيارات وا 15املمتدة 

يف الوقت الراهن أو اليت جيري تطويرها جتاراًي لألجل األقرب )وتشمل مواد التربيد ذات القدرة  واملتاحة جتارايً 
املؤلفة من مادة كيميائية وحيدة أو من مزائج، واملتوافقة  -املعدومة أو املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي 

عدات(، أن تليب على األقل احتياجات الكفاءة يف استخدام الطاقة )أي أن تكون قادرة على مع األدوات/امل
االستمرار( وما إذا كانت ستظل قادرة على االستمرار على مدى السنوات اخلمس عشرة املقبلة، مبا يف ذلك 

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

 البيئة التكنولوجية، •
 واملعايري الدنيا ألداء الطاقة. •

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

 ضمان أن عملية وضع تلك التكنولوجيا يف االستخدام العملي لن تتعرض للخطر.
 االعتبارات املتعلقة بدرجات احلرارة احمليطة العالية

التربيد، وتصميم النظم،  تفرض بيئة درجات احلرارة احمليطة العالية جمموعة إضافية من الصعوابت على اختيار مواد
 والفرص احملتملة لتعزيز كفاءة الطاقة.

وتفرض ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية متطلبات إضافية مثل كفالة أن مواد التربيد ميكنها أن تواصل تقدمي 
حلل أو تتفاعل الكفاءة املقبولة واحلفاظ عليها عندما تكون درجات حرارة احمليط مرتفعة، وأن مواد التربيد ال تت

 مع مكوانت النظام يف درجات احلرارة العالية.
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 الفوائد البيئية من حيث مكافئات اثين أكسيد الكربون
يف املائة من اآلاثر املرتتبة على االحرتار العاملي والنامجة عن نظم التربيد وتكييف اهلواء واملضخات  80ترتبط نسبة 

ولدة أثناء إنتاج الكهرابء املستخدمة لتشغيل املعدات )االنبعااثت غري احلرارية ابالنبعااثت غري املباشرة املت
املباشرة(، بينما تنخفض النسبة املقابلة لآلاثر النامجة عن االستخدام أو اإلطالق )االنبعااثت املباشرة( ملواد 

 .التربيد احملتوية على غازات االحتباس احلراري، يف املواقع اليت تستخدم فيها تلك املواد
واألثر البيئي لتحسني كفاءة النظام هو عامل يرتبط بنوع املعدات، وعدد ساعات وأوقات استخدامها )وهذه 
األخرية تتأثر بظروف درجة احلرارة ونسبة الرطوبة يف احمليط(، وابالنبعااثت املرتبطة بتوليد الطاقة، اليت ختتلف 

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

الطاقة يف املعدات. ويف قطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية من املهم اتباع هنج كلي لتقليل استهالك 
 املعدات للطاقة.

 احتياجات قطاع الصيانة
اغل احلايل ضمن عملية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون ، يتمثل الش5يف معظم البلدان العاملة ابملادة 

الفنيني على استخدام مواد التربيد اجلديدة. وتتطلب جوانب الكفاءة يف استخدام  يف تدريباهليدروكلورية فلورية 
 الطاقة املزيد من التدريب والتوعية.

ن تتوفر سبل لتقليل التدهور عن طريق وال بد من بعض التدهور يف كفاءة الطاقة على مدى عمر املعدات؛ ولك
 حتسني التصميم وتعزيز عمليات اخلدمة اليت تشمل خدمات الرتكيب والصيانة على حد سواء.

وتؤثر العمليات املناسبة للرتكيب، والصيانة، واخلدمات أتثرياً كبريًا على كفاءة املعدات والنظم على مدى عمر 
 اًل على التكاليف اإلضافية.خدمتها، يف حني أهنا تؤثر أتثرياً ضئي

وحتقق الصيانة السليمة فوائد ملحوظة. ومن شأن عمليات الصيانة واخلدمة السليمة أن تكبح االخنفاض يف 
 وحتافظ على األداء املصنف على مدى عمر اخلدمة. 50يف املائة  50األداء بنسبة تصل إىل 

 املتطلبات لبناء القدرات
ية مثل بناء القدرات، والتعزيز املؤسسي، واملشاريع اإليضاحية واالسرتاتيجيات يتوفر عدد من األنشطة التمكين

واخلطط الوطنية، وتساعد هذه األنشطة على الربط بني أنشطة بروتوكول مونرتايل املنفذة يف إطار تعديل كيغايل 
خرى مثل برانمج والكفاءة يف استخدام الطاقة. وحيصل عدد من األنشطة التمكينية على الدعم من صناديق أ

كيغايل لكفاءة التربيد ومرفق البيئة العاملية، وتنهض هذه األنشطة ابألهداف املتعلقة ابستنفاد األوزون وكفاءة 
 الطاقة على حد سواء.

ومن شأن األنشطة التمكينية اإلضافية اليت تنفذ يف إطار تعديل كيغايل أن تربط األنشطة احلالية املنفذة يف إطار 
ونرتايل مع تلك املوجهة حنو حتقيق كفاءة الطاقة، كما ميكن أن تستخدم كأمثلة على التآزر احملتمل بروتوكول م

 بني التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية وفرص حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة.
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 التكاليف املتصلة ابخليارات التكنولوجية لتحقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة
رد موجز لألساليب اليت وضعتها البلدان املختلفة اليت لديها برامج لتعزيز حتول األسواق من أجل تشجيع كفاءة ي

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

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

عدات الصغرية املنتجة على نطاق واسع حيث تستوعب على نطاق واسع. وينطبق هذا بصفة خاصة على امل
حمددة تساعدها على بيع “ نقاط تسعري”الشركات املصنعة بسرعة التكاليف األولية للتطوير وحتاول الوصول إىل 

 معداهتا.
اجلديدة  وال ميثل سعر التجزئة للمنتجات مؤشراً كافياً لتكاليف احملافظة على كفاءة الطاقة أو تعزيزها يف املعدات

 لألسباب الواردة فيما يلي:
 جتميع ميزات خمتلفة ال تتعلق ابلطاقة يف املعدات األعلى كفاءة يف استخدام الطاقة، •
 واختالف املهارات واملعارف اليت يتمتع هبا املصنّنعون، •
 واختالفات التسعري، واالسرتاتيجيات املتعلقة ابلتسويق والعالمات التجارية لدى املصنعني، و  •
 “.عالية القيمة”افرتاض أن الكفاءة ميكن تسويقها كميزة  •

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

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

 تستند إىل منتجات سبق إدخاهلا ابلفعل يف السوق.
 مولةاملؤسسات امل

يتوفر العديد من املوارد املالية من أجل تنفيذ املشاريع يف جمال كفاءة الطاقة. وإىل جانب املؤسسات املمولة اليت 
توفر املوارد على شكل منح موجهة، هناك مؤسسات ممولة تقدم الدعم التمويلي عن طريق القروض أو السندات 

ميثل رأس املال اخلاص مصدراً إضافياً للتمويل من خالل اخلضراء أو غري ذلك من الصكوك. وعالوة على ذلك، 
 الشركات اليت قد تكون مهتمة بتمويل تنفيذ املشاريع مقابل اسرتداد االستثمار.

وسيكون من املهم النظر بشكل واسع يف عدد خمتلف من اجلهات صاحبة املصلحة املهتمة، ويف فرص إقامة 
تاحة للتمويل املشرتك، من أجل التخطيط للمشاريع احملتملة املتعلقة شراكات ذات أهداف مشرتكة، واخليارات امل

بكفاءة الطاقة يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون 
 اهليدروفلورية.

____________ 


