
K1902364 280619 

EP األمم املتحدة 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1  

Distr.: General 

27 May 2019 

Arabic 

Original: English برانمج األمم 
 املتحدة للبيئة

  
الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف 
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة 

 لطبقة األوزون
 األربعوناحلادي و االجتماع 
 ٢٠١٩متوز/يوليه  ٥-١ابنكوك، 
 *من جدول األعمال املؤقت ١3و 7و 6و ٥و 3البنود 

 

طروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل املسائل امل
 يف ذلك االجتماع عليها املقدمة لكي يطلعواملعلومات  يف اجتماعه احلادي واألربعني

 نةمذكرة من األما
 إضافة

 مقدمة - أوالا 
لكي يناقشها الفريق املطروحة  سائلاألمانة بشأن املاليت أعدهتا ذكرة ملامللحقة ابهذه اإلضافة حتتوي  -١

العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف اجتماعه احلادي 
علومات املعلى  (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2)يطلع عليها يف ذلك االجتماع ي لكواألربعني واملعلومات املقدمة 

فريق التقييم التقين املعلومات اجلديدة اليت قدمها  ا  عرض القسم اثني. ويملذكرةا تلكأصبحت متاحة منذ إعداد اليت 
 (١)٢٠١٩ أاير/مايويف  وتقريره الصادر ٢٠١8كل أربع سنوات لعام   جيريالتقييم الذي  ه عنيف تقرير  واالقتصادي

عدم امتثال مجهورية كوراي  خطرمسألة أيضا  من جدول األعمال. كما يعرض  7و 6و ٥و 3فيما يتعلق ابلبنود 

                                                           
* 1/41/1UNEP/OzL.Pro.WG.. 

-http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg ميكننننننننننننننننننننننننننن االطنننننننننننننننننننننننننن ع عليننننننننننننننننننننننننننه علننننننننننننننننننننننننننى النننننننننننننننننننننننننننراب    (١)

41/presession/SitePages/Home.aspx ويتنننننننننننننننننننننألا تقرينننننننننننننننننننننر فرينننننننننننننننننننننق التقينننننننننننننننننننننيم التقنننننننننننننننننننننين واالقتصنننننننننننننننننننننادي الصنننننننننننننننننننننادر يف .
  تقيننننننننننننننننننيم تر ننننننننننننننننننيحات ٢رحلنننننننننننننننننني  وا لنننننننننننننننننند املتقريننننننننننننننننننر ال  ١مننننننننننننننننننن أربعننننننننننننننننننة  لنننننننننننننننننندات  ا لنننننننننننننننننند  ٢٠١٩أاير/مننننننننننننننننننايو 

 3٠/3  تقرينننننننننننر فرقنننننننننننة العمنننننننننننل املعنينننننننننننة ابملقنننننننننننرر 3تقرينننننننننننر مؤقنننننننننننت  وا لننننننننننند  -االسنننننننننننتةدامات احلرجنننننننننننة ل وميننننننننننند امليثينننننننننننل 
ينننننننننند امليثننننننننننان والتابعننننننننننة لفريننننننننننق التقيننننننننننيم التقننننننننننين واالقتصننننننننننادي بشننننننننننأن االنبعننننننننننااثت  نننننننننن  املتوقعننننننننننة مننننننننننن اثلنننننننننن  كلورينننننننننند فلور 

ر عننننننننننن تكلفننننننننننة وتننننننننننوف 3٠/٥  تقريننننننننننر فرقننننننننننة العمننننننننننل املعنيننننننننننة ابملقننننننننننرر 4(  وا لنننننننننند ١١-)مركننننننننننا الكربننننننننننون الكلوروفلننننننننننوري
عننننننننننننننندات منةفضنننننننننننننننة القننننننننننننننندرة علنننننننننننننننى إحننننننننننننننندا  االحنننننننننننننننرتار العننننننننننننننناملي النننننننننننننننيت حتننننننننننننننناف  علنننننننننننننننى الكفنننننننننننننننا ة يف امل/التكنولوجيا

 استةدام الطاقة وتعززها.

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx
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 ،(HCFC)تاج واسته ك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتةفيضها إن للقيم املستهدفةالشعبية الدميقراطية 
 الطرف.من جدول األعمال بنا   على طلا  ١3 واليت يتعني تناوهلا يف إطار البند

 يف اجتماعه احلادي واألربعني العضويةعامل املفتوح لكي يناقشها الفريق الاملطروحة  مسائلموجز لل - اثنياا 

ذه اإلضافة ابلرتتيا الذي ترد به بنود جدول األعمال ذات الصلة يف جدول املشمولة هبترد أدانه املسائل  -٢
 جتماع.األعمال املؤقت ل 

 من جدول األعمال 3البند 

 (30/3 ( )املقرر11-)مركب الكربون الكلوروفلورياالنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان 

 ١١-مركا الكربون الكلوروفلورياالنبعااثت    املتوقعة من  مسألةمذكرة األمانة حملة عامة عن  تعرض -3
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2، ١١-٥ت الفقرا)،  اليت و  ،بشأن هذه املسألة 3٠/3املقرر مبا يف ذلك أحكام

 .٢٠١8 تشرين الثاين/نوفم يف  ،ن لألطرافو الث ثاعتمدها االجتماع 

 الدولية الندوة عن علوماتموجزا  يتضمن م ا  أولي ا  قدم فريق التقييم العلمي تقرير  ،املقرراستجابة هلذا و  -4
اليت عقدت يف فيينا و  ،ألوزونل املستنفد ١١-مركا الكربون الكلوروفلوري بعااثتنا يف املتوقعة    الزايدة بشأن
 اإلجرا ات احلالية اليت يتةذها الفريق يف هذا الصدد.وعن  ،٢٠١٩ آذار/مارس ٢7إىل  ٢٥من 

خب ا  من األوساط العلمية  7٠أن الندوة حضرها أكثر من إىل فريق التقييم العلمي يف تقريره  أ ارو  -٥
ركز  ،(٢)عرضا   3٥على  دما يزيدم املشاركون . وقممثلو مجيع أفرقة التقييم ممبن فيه ،ا  خمتلف بلدا   ٢٢قنية من والت

. ومن بني ١١-مركا الكربون الكلوروفلوريلزايدة يف انبعااثت املتعلقة ابعدد منها على الدراسات األولية 
للنتائج  ا  ديثآخر حتعرض وقدم   (3)٢٠١8األوزون   التقييم العلمي الستنفادخلص أحدهم نتائج تقرير  ،العروض

دراسة اثل  النتائج اليت توصلت إليها عرض أوجز و   (4)٢٠١8لعام  مونتزكا وآخرون دراسةاليت توصلت إليها 
آخر ما استجد رابع عرض وتناول   (٥)يف الفرتة األخ ة وآخرون بشأن االنبعااثت من  رق الصني أجراها ريغيب

 على طبقة األوزون. ١١-مركا الكربون الكلوروفلوريانبعااثت  نماذجلاكاة عمليات احملو  اتامل حظمن 

من مجيع أحنا  العامل إلعداد  البحو من علما   مصغرا  عام    فريقا   ا  التقييم العلمي حالي فريقشكل يو  -6
 يغطي ا االت الث ثة التالية  ،صفحة ٢٠إىل صفحات  ١٠تقرير من 

إىل جانا التقديرات احملدثة  ،١١-الكربون الكلوروفلوريمركا بشأن احلالية   حظاتامل )أ(
  ل نبعااثت العاملية

التقنيات عن مبا يف ذلك معلومات  ،١١-مركا الكربون الكلوروفلوريمن االنبعااثت اإلقليمية  )ب(
  تلك االنبعااثت للتوصل إىلاملستةدمة 

                                                           
-https://www.sparc-climate.org/meetings/meetingscfc-11-workshop-march-2019-inالتقرير متاح يف   (٢)

vienna/#Schedule. 
(3) http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/SAP-2018-

Assessment-report.pdf. 
(4 ) https://www.nature.com/articles/s41586-018-0106-2.pdf. 
(٥)  https://www.nature.com/articles/s41586-019-1193-4.pdf. 
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على األوزون  ١١-كربون الكلوروفلوريمركا اليف انبعااثت اآلاثر احلالية النامجة عن الزايدة  )ج(
 املستقبل.يف اآلاثر  اإل عاعية ل نبعااثت والتوقعات بشأن اآلاثرو 

العلمية اليت استعرضها  املؤلفاتالتقرير من ال زمة إلعداد املواد  تستمد ،لفريق التقييم العلمي ا  وفقو  -7
ندوة فيينا بشأن انبعااثت  أسفرتو  لنتائج الواردة يف تلك املنشورات.إىل جانا املعلومات احملدثة عن ا ،النظرا 

على مدار اليت ستصدر  املؤلفاتنتائج جديدة ينبغي أن تبدأ يف الظهور يف عن  ١١-مركا الكربون الكلوروفلوري
 وسيشكل. رصاد اجلويةتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألالتقرير حتت رعاية برانمج األمم امل وسيجمع. العامني املقبلني
فريق العامل حتديثات يف هذا الصدد يف االجتماع احلادي واألربعني لل وستقدم ،٢٠١٩ متوز/يوليهفريق املؤلفني يف 
 ،ثني لألطرافقدم تقرير هنائي إىل االجتماع الثاين والث ي  . وسواالجتماع احلادي والث ثني لألطراف املفتوح العضوية

 .٢٠٢٠ م تشرين الثاين/نوفيف 

تقريره األويل عن  فريق التقييم التقين واالقتصاديقدم  ،أيضا   3٠/3بنا   على الطلا الوارد يف املقرر و  -8
رد . ويي أعدته فرقة العمل املنشأة هلذا الغرضذال ،١١-مركا الكربون الكلوروفلورياالنبعااثت    املتوقعة من 

كما   ،(6)٢٠١٩ أاير/مايوالصادر يف  يق التقييم التقين واالقتصادير فمن تقرير  3يل الكامل يف ا لد التقرير األو 
دون حترير رمسي. ويرد موجز  ،األمانةإىل ابلصيغة اليت ورد هبا  ،التنفيذي يف املرفق األول هلذه اإلضافة املوجز يرد

 للمعلومات املقدمة يف التقرير األويل يف الفقرات التالية.

حتمال وجود مصادر حتلي   الفرقة العمل  أجرت ،3٠/3املقرر د يف استجابة لطلا األطراف الوار و  -٩
املعلومات  فض   عن ،وحددت  االت إضافية للنظر فيها ١١-مركا الكربون الكلوروفلوريالنبعااثت  ممكنة

ة من املعلومات ذات الصلة املقدميف نظرت فرقة العمل  وكذلك. املمكنة صادراملاإلضافية ال زمة ملواصلة حتديد 
الصني  التقرير املقدم منرد . ويوأدرجت تلك املعلومات يف تقييمها 3٠/3استجابة للمقرر  ،الصني ،أحد األطراف

 لتقرير فرقة العمل. األوليف املرفق 

كعامل نفخ للر اوي العازلة   أساسا   ستةدمي   ١١-مركا الكربون الكلوروفلوريأ ار التقرير إىل أن و  -١٠
املركزي يف ابلطرد  لوحدات الت يدت يد  مادةوك ،للرذاذات وكعامل دافع ،غلقة(امللية اخلثان )البوليورير اوي املرنة و 

مبا يف ذلك أجهزة االستنشاق  ،حجما   صغراألستةدامات من اال وعة أخرىاملباين التجارية الكب ة ويف  م
الكربون  ملركاتاحة كبدائل هناك مواد كيميائية أو منتجات بديلة مو التبغ.  ونفخلربو املةصصة لع ج ا

وحدات يف ر اوي اخل اي املغلقة و  ١١-مركا الكربون الكلوروفلوريمن  خمزون يوجدوال يزال . ١١-الكلوروفلوري
 مع مرور الوقت. ياجلو الغ ف بب   يف منها  ١١-مركا الكربون الكلوروفلوريي طلق و  ،املركزيابلطرد  الت يد

استةدام رابع كلوريد  أساسا  صانع اإلنتاج اليت تشمل مليارات اخلن نظرت فرقة العمل يف العديد مو  -١١
لنظر . واب١٢-مركا الكربون الكلوروفلوريو  ١١-مركا الكربون الكلوروفلوري الكربون واإلنتاج املشرتك لكل من

 وة على ع. و أيضا   اوتوافرمهإنتاجهما  ُب   ،١٢-مركا الكربون الكلوروفلوريو  رابع كلوريد الكربونإىل أمهية 
من استةدامه يف قطاعات الر اوي  ١١-الكربون الكلوروفلوري ملركااستكشاف املصادر احملتملة  جرى ،ذلك

 واملذيبات والتطبيقات األخرى. الرذاذاتوكذلك يف  ،والت يد وتكييا اهلوا 

واملةزوانت  ١١-مركا الكربون الكلوروفلوريانبعااثت وحتليل نمذجة العمليات احملدَّثة لإىل  استنادا  و  -١٢
الزايدة    املتوقعة يف انبعااثت مركا الكربون  تكون  املرجح أنأنه من   إىل فرقة العمل  خلصت ،منه

                                                           
(6 )http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background- 

Documents/TEAP_Task_Force_Dec_XXX-3_on_Unexpected_CFC-11_Emissions_May_2019.pdf. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-
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له واالستةدام التارخيي منه اإلنتاج السابق  انمجة عناليت لوحظت يف الغ ف اجلوي  ١١-الكلوروفلوري
-الكربون الكلوروفلوريمركا من خمزنة ب ة ل مع كميات كلتعامعلى اتغ  كب   يطرأما مل  ،عنه الناجتة انتو املةز و 

 مل تكن معروفة وقت االنتها  من التقرير األويل. ١١

 إدخالمكانية استبعاد قاطع إلحتلي ت البياانت املتاحة أنه مل يرد يف أي من أيضا  الحظت فرقة العمل و  -١3
 اليت بدأكا و احملتوية على ذلك املر  غلقةخل اي امليف ر اوي ا املنتج حديثا   ١١-مركا الكربون الكلوروفلوري

يف  ١١-الكربون الكلوروفلوري ملركاتوافق سيناريوهات منذجة االستةدام احملتمل . وتاستةدامها من جديد
 ،العامنا   على التقييم . وب١١-مركا الكربون الكلوروفلوريمن  املستمدةر اوي اخل اي املغلقة مع االنبعااثت 

يف ر اوي اخل اي  ١١-ركا الكربون الكلوروفلوريتمل ملواصلة استكشاف االستةدام احملة العمل مبأوصت فرق
 .١١-مركا الكربون الكلوروفلوريانبعااثت    املتوقعة يف لزايدة لاملغلقة كتفس  

هبدف حتديد احتمال وجود مصادر حمتملة النبعااثت  ،حددت فرقة العمل  االت ملزيد من العملو  -١4
مركا هذه ا االت هي  استةدام و به من مواد خاضعة للرقابة. وما يرتب   ١١-لكربون الكلوروفلوريا امرك

مركا استةدام و   اجلاسئة البوليوريثانلر اوي  تالبوليوال نظمو  البوليوريثانلر اوي  ١١-الكربون الكلوروفلوري
إزا  الشوا ل احلد من وية املتطايرة و ركبات العضانبعااثت امللتةفيض رنة املر اوي اليف  ١١-الكربون الكلوروفلوري

-مركا الكربون الكلوروفلوريمزيد من التحقق من معدالت انبعا  إجرا  و   ابمليثان الثنائي الكلورالسمية املتعلقة 
حسا  ١١-مركا الكربون الكلوروفلوري املةزوانت منحتليل ومواصلة   من الر اوي املركبة ومدافن النفاايت ١١
املضطلع أو امل حقات القضائية و/ جتميع املعلومات حول إجرا ات اإلنفاذ األخ ةو   يف وقطاع السوققع اجلغرااملو 

حجم املشكلة أو االستةدام املرتب  به لتحديد مدى و/ ١١-مركا الكربون الكلوروفلورينتاج هبا فيما يتعلق إب
  األمور التالية عنملعلومات من اتتلقى املزيد العمل أن يهم فرقة لذلك و الناجتة عن هذا اإلنتاج. وحجم املةزوانت 

من حي   ،رابع كلوريد الكربونفيها  واملنتجات اليت استةدم رابع كلوريد الكربونكميات إنتاج  )أ(
  مبا يف ذلك كميات ومواقع التصدير ،الكمية

  ٢٢-لوري فلوريمركا الكربون اهليدروكو  رابع كلوريد الكربون املصانع اليت تنتج طاقات )ب(

  التحقق من إ  ق مصانع املواد املستنفدة لألوزون وتفكيكها )ج(

يف املةزوانت عند وقا اإلنتاج ومص  املوجودة  ١١-مركا الكربون الكلوروفلوريكميات  )د(
  بعد ذلك تاملةزوان

  كربونوريد الرابع كلأو  ١١-الكربون الكلوروفلوري مركيبمن  قانونية   أي دليل على  حنات  )هن(

والكميات املنتجة  رابع كلوريد الكربونو  ١١/١٢-الكربون الكلوروفلوري مركباتمصانع  اقاتط )و(
  عرف فيها إال القليل عن اإلنتاج التارخيي للمواد املستنفدة لألوزونيف األطراف اليت ال ي   منها

 ر وتدم  الر اوية تدويإبعاد املتعلقة ١١-مركا الكربون الكلوروفلوريمصادر انبعااثت  )ز(
  واملعدات

ألي  رض )أي  أن ت ستةدممعدالت انبعااثت عوامل نفخ الر اوي من الر اوي اليت ميكن  )ح(
  لتحديد القدرة العازلة أو التعرض من منظور الصحة العامة(

  خاصة ابلنسبة للر اوي ،االفرتاضي هناية العمرعند ددة املمارسات احمل (ط)

 .امليثان الثنائي الكلورر على استةدام يت تؤثائح الاللو  )ي(

 قدما . سبيل للمضييف النظر يف تقرير فرقة العمل ومناقشة  فريق العامل املفتوح العضويةقد ير ا الو  -١٥
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 من جدول األعمال 5البند 

احملتملة لتقييم وجماالت الرتكيز  ٢01٨التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات لربوتوكول مونرتايل لعام 
 ٢0٢٢ لعاما

 ،واليت أعدها فريق التقييم العلمي ٢٠١8كل أربع سنوات لعام   ىتقييمات اليت جتر للالتقارير الكاملة تتاح  -١6
على موقع أمانة  ،التابعة له وجلان اخليارات التقنية فريق التقييم التقين واالقتصاديو  ،وفريق تقييم اآلاثر البيئية
وكواثئق معلومات أساسية ل جتماع احلادي واألربعني  (7)يقبكل فر اخلاص  البابحتت األوزون على اإلنرتنت 

 .(8)فريق العامل املفتوح العضويةلل

للتقرير التنفيذي  املوجز حملاتالرئيسية وأبرز للنتائج  موجزم مح تقرير فريق التقييم العلمي و أبرز وترد  -١7
 األمانةاليت أعدهتا ملذكرة من ا ،على التوايل ،ل فريق تقييم اآلاثر البيئية يف املرفقني الثاين والثا الصادر عن

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2) .إىل  ،فريق التقييم التقين واالقتصاديالنتائج الرئيسية الشاملة لتقييم  وتستنسخ
دون  ،األمانة هبا إىلوردت  ابلصيغة اليت ،ثاين هلذه اإلضافةيف املرفق ال ،جانا التقدم والتحدايت حسا القطاع

 .أدانه ويرد موجز هلا ،يرير رمسحت

 ٢01٨عام كل أربع سنوات ل  جيرىالتقين واالقتصادي الذي التقييم فريق تقييم 

 ما يلي  يف األساسالضو   ٢٠١8تقييم الفريق لعام  ي ز -١8

  تداب  الرقابة حوافز للتكنولوجيا اجلديدةخلقت   لألسباب التاليةروتوكول مونرتايل فعاال  ال يزال ب )أ(
لتنفيذ  الصندوق املتعدد األطرافمول و   لتنفيذ التكنولوجيا اجلديدة يةاملؤسسات واملنظمات جبدعملت و 

طراف العاملة )األ ٥من املادة  ١فقرة لطراف العاملة ابألااإلضافية املتفق عليها النتقال  تكلفةمونرتايل ال بروتوكول
 (.٥ادة ابمل

تقين كب  يف التةلص التدرجيي من املواد املستنفدة  دمحد  تق ،٢٠١4لعام فريق التقييم منذ و  )ب(
ذات التةلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق  أجنز بنجاح ،لى وجه اخلصوص. وععديدة تطبيقاتيف لألوزون 

عنها مبجموعة  واست بدلتيف مجيع أحنا  العامل  (CFC) ية فلوريةالكلور الكربون على مركبات  احملتويةاجلرعات املقننة 
 مواد الت يدالتةلص التدرجيي من  إجناز واقرتب  شاق اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلوريةن أجهزة االستنم

 أما  ٥ادة طراف العاملة ابملإنتاج حمدود يف األومل يتبق إال  ،تقريبا   اجلديدة وحدات الت يداملستنفدة لألوزون يف 
يف األطراف    العاملة مبوجا  جوهراي   فقد أجنز ٢٢-كلوري فلوريالتةلص التدرجيي من مركا الكربون اهليدرو 

التةلص  وأجنز  ٥ادة طراف العاملة ابمليف األ وحيقق تقدما  ( ٥)األطراف    العاملة ابملادة  ٥املادة من  ١الفقرة 
اخنفضت و  ،٢٠١٥ عام  ستةدامات اخلاضعة للرقابة يفلالتدرجيي من اإلنتاج واالسته ك العامليني ل وميد امليثيل 

 رجة.الستةدامات احلطلبات األطراف املتعلقة اب منذ ذلك الوقت

 ،مبوجا تعديل كيغايل (HFC)ركبات الكربون اهليدروفلورية مل املقررالتدرجيي  التةفيض ويعمل )ج(
ذات القدرة لورية مركبات الكربون اهليدروفالصناعة حنو بدائل على توجيه  ،فض   عن اللوائح الوطنية واإلقليمية

. ر اويسيما يف تطبيقات الت يد وتكييا اهلوا  وال وال ،مغايرة حلول إىل أو إحدا  االحرتار العاملي املنةفضة على
يف معدات الت يد وتكييا اهلوا   الكفا ة يف استةدام الطاقةيف املائة من التحسن احملتمل يف  ٩٠يت حوايل وأي

                                                           
(7)  https://ozone.unep.org/science/assessment/sap  https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap  

https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 
(8)  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx. 

https://ozone.unep.org/science/assessment/sap؛
https://ozone.unep.org/science/assessment/sap؛
https://ozone.unep.org/science/assessment/sap؛
https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap
https://ozone.unep.org/science/assessment/teap
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 التحرك العامفإن  ،نفسه يف الوقتو . انفسه  يدمادة التوليس من  ،ملعداتلق اباملتعمن االبتكار التكنولوجي 
 .للطاقة املعدات كفا ة استةدام تلكإىل زايدة  أيضا  ؤدي يالطلا على الطاقة س لتةفيض

التحدايت مبا يلي  التةلص التدرجيي من االستةدامات املتبقية للمواد املستنفدة لألوزون تتعلق  )د(
واخليارات   هلذه املوادواملتزايدة  اخلاضعة للرقابةاالستةدامات احملددة    و   لرقابة يف قطاعات حمددةاخلاضعة ل

فيما يتعلق ابخليارات و ( أدانه(. طللمناخ )انظر الفقرات الفرعية )هن( إىل ) مراعاةالنا ئة الستةدام بدائل أكثر 
من الصعا  ،رتار العامليإحدا  االحنةفضة امل لقدرةذات اابلنظر إىل  موعة املنتجات اجلديدة و  ،اجلديدة

والسمية والتوافر وظروف التشغيل )على سبيل ال تعال اعوامل مثل قابلية  يف ضو  ،حتديد أفضل حل لكل تطبيق
 (.العاليةدرجات احلرارة احمليطة  ،املثال

 ستةداماتل يد املتزاالطلا ف. دون حل املتعلقة ابستةدامات اهلالوانت املشاكلبقي جز  من  )هن(
ومواقع الط ان املدين ومرافق النف  والغاز واملنشآت النووية  مثل ،مكافحة احلرائق اجلارية والدائمة يف  االت

يف  وفرة تلك املوادش  . وتمن املةزوانت اإلمدادات املتاحةسيتجاوز قريبا   ،االحتياطيات العسكرية/القواعد
قد يكون  ١3٠١-اهلالونمما يعين أن خمزون  ،يف السابق ا  كان متوقع  على ممااثت أنبعاأن االالغ ف اجلوي إىل 

لنسبة . واببسبا االخت الت اإلقليمية يف املةزوانتالوضع يتفاقم هذا . وسأقل مما كان مقدرا  يف السابق
 من فرتة طويلة لقب ١3٠١-اهلالونقد تنفد إمدادات  ،للمستةدمني الذين ال يستطيعون الوصول إىل خمزون كب 

-اهلالونالط ان املدين على  منالطلا املتزايد  قتضيي. وس٢٠٥4-٢٠3٢ وهو ا  اإلطار الزمين املقدر مسبق
االستةدامات الضرورية إلنتاج  تر يحاتتقدمي  ومن احملتمل ،اختاذ إجرا  مبوجا بروتوكول مونرتايل ١3٠١

 .القريايف املستقبل  ١3٠١-اهلالونكميات جديدة من 

زال ي المما قد يش  إىل أن بروميد امليثيل  ،ف اجلويتركيزات بروميد امليثيل يف الغ  اخنفاض توقا )و(
فر بدائل اتو . وتاملبلغ عنهاتلك يستةدم يف استةدامات احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن بكميات أك  من 

. قبل الشحنملا  سيما ، والشحنا قبل الاحلجر ومعاجلات ميف املائة من استةدامات  4٠بروميد امليثيل حلوايل 
 ستةداماتوالنامجة عن اال وميد امليثيل االنبعااثت احلالية ليف املائة من  7٠ميكن جتنا حوايل  ، وة على ذلكوع

للرتبة ألي تقنيات تبة  متبقية  العازلة شية األمن خ ل استةدام  لحجر ومعاجلات ما قبل الشحناملبلغ عنها ل
االستعادة والتدم . ومن  أن التةفيضات الناجتة يف تركيزات بروميد امليثيل يف  واع تكنولوجياأنأو  عةقبل الزرا

 لطبقة األوزون. األجل قريبةفوائد  حتققالغ ف اجلوي أن 

مبا  ،الستنفاد األوزون املنتظمةاجلوي والتقييمات الغ ف  رصدمن خ ل  يلزم التيق  املستمر )ز(
التقدم واإلجنازات اليت حتققت مبوجا بروتوكول رصد وذلك من أجل  ،املواد املستنفدة لألوزون خمزوانتيف ذلك 
 ١١-مركا الكربون الكلوروفلورياالنبعااثت    املتوقعة من  عنلنتائج العلمية احلديثة اب ذلكتعزز و مونرتايل. 

 التةلص التدرجيي منه. أجنزي ذال

التشغيل يف قطاع الت يد وتكييا  تكلفةوفورات يف  املغايرة ولوجياأنواع التكن حتققمن املتوقع أن  )ح(
تطبيقها  مما جيعلالطاقة املتجددة ومصادر على استةدام النفاايت بقدرة فريدة  التكنولوجياهذه تتميز و اهلوا . 

 .أكثر كفا ة يف استةدام الطاقة

 مواد ت يد بديلة  ديةعالية احمليطة ال ظروف درجات احلرارةاليت أجريت يف  البحو حددت  )ط(
هذه الظروف  تفرضها مثلوعي أك  ابلتحدايت اليت  وينتشرمنةفضة على إحدا  االحرتار العاملي. ذات قدرة 

على إحدا  االحرتار العاملي منةفضة ذات قدرة  مواد ت يدوتنفيذ وصيانة املعدات اليت تستةدم تصميم على 
 .ستةدام الطاقةة يف االكفا ل من مستوى عا حتقيقميكنها 
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التةلص التدرجيي من املواد  أثرأيضا   يف تقييمه تناول ،٢7/6يف املقرر  احملددة لوالية الفريقوفقا  و  -١٩
التحوالت القطاعية الطريقة اليت ترتب  هبا نظر الفريق يف  ،للقيام بذلكو املستنفدة لألوزون على التنمية املستدامة. 

للمواد املستنفدة لألوزون مبوجا   به التامةوخلص الفريق إىل أن اإلزالة  .(٩)الصلة التنمية املستدامة ذاتأبهداف 
لضمان  استمرار التيق وأنه ينبغي  ،بروتوكول مونرتايل قد أسهمت مسامهة كب ة وفعالة يف التنمية املستدامة

بدائل املواد ض التدرجيي لةفيالت ينجزندما . وعوزوناالمتثال التام للتةلص التدرجيي من املواد املستنفدة لأل
سيكون  ،وآمنة ومستدامة دائل حمايدة بيئيا  ويتم استبداهلا بباملستنفدة لألوزون مثل مركبات الكربون اهليدروفلورية 

 لتنمية املستدامة.لبروتوكول مونرتايل قد قدم مسامهته الكاملة 

 من جدول األعمال 6البند 

 ٢019 لعام يالتقييم التقين واالقتصادفريق تقرير 

من تقريره  ٢و ١نتائجه وتوصياته على النحو الوارد يف ا لدين  فريق التقييم التقين واالقتصاديسيقدم  -٢٠
على التقرير املرحلي  ١توي ا لد . وحيمن جدول األعمال املؤقت 6يف إطار البند  ٢٠١٩ أاير/مايوالصادر يف 

كانون ة اخلمس التابعة للفريق يف  ية للجان اخليارات التقنيشتمل على التقارير املرحلوالذي ي ،السنوي للفريق
 ،بكل منهاويركز على التقدم والتطورات اليت مت حتديدها بعد تقدمي تقرير التقييم اخلاص  ٢٠١8 األول/ديسم 

ت ابلعضوية والتحدايأساسا   واليت تتعلق ،مبا يف ذلك املسائل التنظيمية ،املتعلقة ابلفريق سائل األخرىاملو 
 ٢٠١٩ العام تقييماملتعلق بعلى التقرير املؤقت للجنة اخليارات التقنية ل وميد امليثيل  ٢توي ا لد وحي .(١٠)املستمرة
 .(١١)االستةدامات احلرجة ل وميد امليثيل واملسائل املتعلقة ابملةزوانت رت يحاتاخلاص ب

 ٢0٢1و ٢0٢0امليثيل لعامي  االستخدامات احلرجة لربوميدألغراض إلعفاءات ل رتشيحاتال )أ(

جلنة  قيمت ،(33و 3٢الفقراتن  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2)بني يف مذكرة األمانة على النحو امل -٢١
 قدمت يفاالستةدامات احلرجة أل راض إلعفا ات ل تر يحاتاخليارات التقنية ل وميد امليثيل ما  موعه ستة 

ا( تر يحني لكل منهما لعام أفريقي)األرجنتني وجنوب  ٥دة اطراف العاملة ابملدم طرفان من األ. وق٢٠١٩عام 
 ٢٠٢٠و ٢٠٢١لكل منهما لعامي  ا  واحد ا  ( تر يح)أسرتاليا وكندا ٥ملادة ابوقدم طرفان    عاملني  ،٢٠٢٠

حوا ي مع تعليقات موجزة يف  ،تر يحات األطراف والتوصيات املؤقتة للجنة ١لةص اجلدول . ويعلى التوايل
 .الكميات املر حةختتلا التوصيات عن  دماعن اجلدول

                                                           
  ضمان متّتع اجلميع 3  القضا  على اجلوع وتوف  األمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة  واهلدف ٢( اهلدف ٩)

ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة   7أبمناط عيش صحية وابلرفاهية يف مجيع األعمار  واهلدف 
  تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوف  العمل 8ف   واهلداملوثوقة واملستدامة

  إقامة ب ىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار  ٩ف ال ئق للجميع  واهلد
  ضمان وجود ١٢ة  املة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة  واهلدف   جْعل املدن واملستوطنات البشري١١واهلدف 

  حف  احمليطات ١4ا ات عاجلة للتصدي لتغّ  املناخ وآاثره  واهلدف   اختاذ إجر ١3أمناط استه ك وإنتاج مستدامة  واهلدف 
  محاية النظم اإليكولوجية ال ّية ١٥امة  واهلدف والبحار واملوارد البحرية واستةدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستد
ومكافحة التصحر، ووقا تدهور األراضي وعكس  وترميمها وتعزيز استةدامها على حنو مستدام، وإدارة الغاابت على حنو مستدام،

 مساره، ووقا فقدان التنوع البيولوجي.
(١٠ )http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-

Documents/TEAP_Progress_Report_May-2019.pdf. 
(١١ )http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/MBTOC-

CUN-interim-report-may2019.pdf. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/TEAP_Progress_Report_May-2019.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/TEAP_Progress_Report_May-2019.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/MBTOC-CUN-interim-report-may2019.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/MBTOC-CUN-interim-report-may2019.pdf
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أهنا مل أتخذ املةزوانت اليت حتتف  هبا األطراف  إىل جلنة اخليارات التقنية ل وميد امليثيل يف تقريرها وأ ارت -٢٢
بدال  من ذلك على أن واعتمدت   االستةدامات احلرجةأل راض إلعفا ات لاملر حة يف االعتبار يف توصياهتا 

لكل  فريق التقييم التقين واالقتصاديصى هبا اليت أو  الكمياتعتبار عند املوافقة على يف اال األطرافأتخذها 
 تر يح.

 ١اجلدول 

لربوميد امليثيل  ٢0٢1و ٢0٢0االستخدامات احلرجة لعامي ألغراض عفاءات لإل رتشيحاتالموجز 
 امليثيلوالتوصيات املؤقتة للجنة اخليارات التقنية لربوميد  ٢019 عام املقدمة يف

 (ابألطنان املرتية)

 الطرف
الرت يحات 

 ٢٠٢٠لعام 
التوصية املؤقتة لعام 
٢٠٢٠ 

الرت يحات 
 ٢٠٢١لعام 

التوصية املؤقتة لعام 
٢٠٢١ 

    والقطاعات 5األطراف غري العاملة ابملادة 
 أسرتاليا -١

  ت ت الفراولة
  

٢8,٩8 
 (أ)[١4,4٩]

 كندا  -٢
  ت ت الفراولة

   (ب)[١7٥,٠] ٥,٢6١

 [14,49] ٢٨,9٨ [5,017] 5,٢61 اجملموع الفرعي
     والقطاعات 5ملادة اباألطراف العاملة 

 األرجنتني -3
 الطماطم

 مثار الفراولة

 
٢٢,٢٠ 
١3,٥٠ 

 
 (ج)[7٩.١٢]

 (د)[7.83]

  

 جنوب أفريقيا -4
 املطاحن
 اهلياكل

 
١,٥ 
4٠.٠ 

 
 (ه)[3٠.٠]
 (و)[٠.34]

  

   [54.9٢] 77.٢ اجملموع الفرعي
 [14.49] ٢٨.9٨ [59.937] ٨٢.461 اجملموع

بيان ووفقا  ليا يف املائة وفقا  خلطة االنتقال للتةلص التدرجيي من بروميد امليثيل اليت اقرتحتها أسرتال ٥٠مت ختفيض الكمية املر حة بنسبة   (أ)
وأتيح ل ستةدام لعمليات املعاجلة ل يوديد امليثيل إذا مت تسجي ٢٠٢١يف عام  مرتاي   ا  طن ١4.4٩صة ستةفض إىل الطرف أبن الكمية املرخ

عادة التقدم فرصة إستتاح للطرف  ،٢٠٢١ عام امليثيل يف موسم يدإذا حالت الظروف دون االعتماد اجلزئي املتوخى ليودو يف تلك السنة. 
ف )عندما تصبح توصية جلنة دي والث ثني لألطرا( قبل االجتماع احلارتاي  م ا  طن ١4.4٩الكمية اإلضافية البالغة )املتبقية  رت يحاتللبطلا 

 .٢٠٢٠يف أوائل عام  ،االستةدامات احلرجة تر يحاتاخليارات التقنية ل وميد امليثيل هنائية( أو خ ل اجلولة القادمة من 

 (2A)ألا -الثاين إلنتاج اجليل يف املائة ١٠ يف املائة الحتساب التةفيض البالغ 4,6إمجالية قدرها  مت ختفيض الكمية املر حة بنسبة  (ب)
ىل نتائج برانمج ُبثي حقق نتائج إالتةفيض  يستند. و تزداد يف كل خطوة(تكاثر ينتج مواد ينفذ على خطوات )نظام  الشت ت أطرافمن 

 .أطراف الشت ت الزاحفةأصناف إلنتاج ث ثة من  نيلصنفق إنتاج بدون تربة ائإجيابية من خ ل طر 

نتيجة األخذ ( ٢م/غ ١٥.٠إىل  ٢6.٠معدل جرعات أقل )مت ختفيضه من  استنادا  إىل ،يف املائة 4٢ة بنسبة كمية املر حمت ختفيض ال  (ج)
مر حا  هكتارا   ١47يف املائة من  ٥8 يوه ،معاجلتهااليت تتم يف املساحة للمياه  ا     منفذ متام  شا  ،)على سبيل املثال ازلةعال أل شيةاب
 وفقا  ل فرتاضات القياسية للجنة اخليارات التقنية ل وميد امليثيل. ،(٢م/غ ١٥× يف املائة  ٥8×  ا  هكتار  ١47)

×  ا  هكتار  3٠طن ملار ديل ب ات ) ٢.6١على  ،الكمية املر حةيف املائة عن  4٢بنسبة  ا  ثل ختفيضمت يتوال ،ااملوصى هب الكميةمل تشت  (د)
 ٢م/غ ١٥اجلرعة البالغ  ويستند معدل .(٢م/غ ١٥× يف املائة  ٥8×  ا  هكتار  6٠لولز )ة طقنمل أطنان ٥.٢٢و (٢م/غ ١٥× يف املائة  ٥8
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للمياه  تقريبا     املنفذة  لأل شيةميد امليثيل برو من  ةاملطلوبعدل اجلرعة اخلاصة مبىل االفرتاضات القياسية للجنة اخليارات التقنية ل وميد امليثيل إ
 ل.و يف املائة من مساحة احلق ٥8واليت تشكل األ شية معاجلة الصفوف بتلك  لياتوعم األ شية الكتيمة متاما   أو

وهي ملكافحة  ٢٠١٩احلرجة لعام لإلعفا ات أل راض االستةدامات  املوافق عليهايف املائة من الكمية  66بنسبة  ا  متثل التوصية ختفيض  (ه)
جرا  إل تعت  كافية من املعاجلات لكل مطحنة بكمية من بروميد امليثيل د أقلىل عدإالتةفيض  يستند. و اآلفات يف املطاحن الث ثة احملددة

 رد تدب  انتقايل إلاتحة التدب  هذا و التقنية ل وميد امليثيل(. )االفرتاض القياسي للجنة اخليارات  3م/غ ٢٠وايل ُبتبة  واحد فق  كل عام 
 ،السلفوريلفلورايد وهي للموقع أبكمله، ادة تبة  بديلة مبالتدرجيي األخذ مع  ،ارة اآلفاتالوقت العتماد البدائل وحتسينها يف نظام متكامل إلد

 .يف حالة الر بة بذلك

وللمعاجلات  ،سقااألاملساحات حتت أو ع لّيات املنازل يف  سيما ، والاحلرارة عامليف املائة ملراعاة  ١٥مت ختفيض الكمية املر حة بنسبة   (و)
 .٢٠١8 كانون الثاين/ينايربعد تسجيله يف   السولفوريل التجارية بفلوريد

مبا  ،األطراف املر حة وجلنة اخليارات التقنية ل وميد امليثيل مزيدا  من املناقشات الثنائية جتريأن  ويتوقع -٢3
 بشأن التوصيات املؤقتة واملعلومات ،فريق العامل املفتوح العضويةاالجتماع احلادي واألربعني لل خ ليف ذلك 

النهائي  سيتاح التقرير. و هنائيشأهنا بشكل وتقدمي توصيات بقدم إىل اللجنة من أجل تقييمها اإلضافية اليت قد ت  
 .٢٠١٩ تشرين الثاين/نوفم املقرر عقده يف  ،للجنة قبل االجتماع احلادي والث ثني لألطراف

وتوصياهتا يثيل يارات التقنية ل وميد امليف النظر يف تقرير جلنة اخل فريق العامل املفتوح العضويةقد ير ا الو  -٢4
 ضي قدما .واقرتاح طريق للماملؤقتة 

 (77و 73الفقراتن  ،UNEP/OzL.Pro.30/11)خمزوانت بروميد امليثيل  )ب(

معاي  ترد  ،(37-34الفقرات  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2)يف مذكرة األمانة  على النحو املذكور -٢٥
الذي اعتمده االجتماع التاسع  ،٩/6مات احلرجة ل وميد امليثيل يف املقرر تةدااالسأل راض عفا ات إلالسماح اب

مل يكن بروميد امليثيل متاحا  ابلقدر ” ميكن السماح ابإلعفا ات إذا ،ألحد املعاي  ا  . ووفق١٩٩7لألطراف يف عام 
ره على أن يؤخذ يف االعتبار تدويعاد واجلودة الكافيني من املةزون املوجود من بروميد امليثيل يف املصارف أو امل

 (.‘٢’ )ب( ١)الفقرة “ أيضا  احتياج البلدان النامية إىل بروميد امليثيل

إلب غ عن ااالستةدامات احلرجة أل راض طلا اجتماع األطراف إىل األطراف اليت م نحت إعفا ات و  -٢6
 ،احلرجة  راض االستةداماتت ألفا ااإلعكميات بروميد امليثيل املنتجة واملستوردة واملصدرة مبوجا  روط 

 قدمتفقد  ا ،على الر م من أن هذا اإلب غ ليس إلزاميو  .(١3()١٢)متفق عليه يسمى إطار احملاسبة منوذجابستةدام 
قدمت بعض األطراف اليت توقفت عن تقدمي الرت يحات تقارير و املعلومات املطلوبة.  عموما  األطراف املر حة 

 املصرح هبا. اة من تر يحاهتللسنة األخ   ةإطار احملاسب

املقدمة بشأن الكميات  إطار احملاسبةتقارير تقيِّّم اليت  ،جلنة اخليارات التقنية ل وميد امليثيل تتناولو  -٢7
قر اللجنة أبن . وتمسألة املةزوانت يف تقريرها ،واملةزوانت على مر السننياحلرجة املستةدمة يف االستةدامات 

ل ستجابة حلاالت  املتاحة ضافيةاإل ةزوانتاملو  ةزوانتاملمن  ا  ا مستوى معينللتجارة يتطل األدا  الفعال
نه جيوز االحتفاظ ابملةزوانت نيابة عن أطراف أخرى أو ل ستةدامات املعفاة )استةدامات املواد وأب  الطوارئ

                                                           
 .١6/6)و( واملقرر  ٩ ة، الفقر ١/4-د.إانظر املقرر   (١٢)
الوارد  ، على النحو٢٠٠4الصادر عن االجتماع السادس عشر لألطراف، يف عام  ١6/6اعت مد إطار احملاسبة عم   ابملقرر  ( ١3)

 يف املرفق الثاين لتقرير ذلك االجتماع، وأدرج يف كتيا تر يحات االستةدامات احلرجة ل وميد امليثيل، وهو متاح على موقع األمانة
. https://ozone.unep.org/sites/default/files/data-reporting-tools/MBTOC_Handbook_ver_6_Dec_07_final.pdf  يف

 باط/ف اير  ١أحكاما  تطلا إىل األطراف أن تقدم، يف تقاريرها بشأن إطار احملاسبة، ُبلول ويتضمن عدد من املقررات األخرى 
عند الرتخيص ابإلعفا ات أل راض االستةدامات  ٩/6 املنصوص عليها يف املقرر من كل عام، معلومات عن طريقة تلبية املعاي 

 احلرجة أو السماح أو التصريح هبا.

https://ozone.unep.org/sites/default/files/data-reporting-tools/MBTOC_Handbook_ver_6_Dec_07_final.pdf
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ال تكون  قد لتايلملكية خاصة وابقد تكون مملوكة  ةزوانتاملن وأب  (احلجر ومعاجلات ما قبل الشحنو  الوسيطة
 ،لى الر م من هذه القيود. وعةزوانتاملنه قد يكون هناك لوائح وطنية متنع نقل أبو  متاحة ل ستةدامات احلرجة

ت ح  اللجنة أن األطراف قد تر ا يف ضمان استةدام املةزوانت كلما أمكن لتقليل كمية بروميد امليثيل اليت 
 رجة.عام ل ستةدامات احلإنتاجها كل يتعني 

 ٥أبلغت عنها سبعة أطراف    عاملة ابملادة  اليتبياانت املةزوانت ليتضمن التقرير جداول موجزة و  -٢8
اليت  ولبياانت املةزوانت ،مرتاي   ا  طن 6١8.7وبلغت  ،وهي السنة األوىل للمحاسبة ،٢٠٠6يف عام  ٢٠٠٥لعام 
 وبلغت ،(٥و   عاملة ابملادة  ٥ادة ملأطراف عاملة اباف )األطر من مخسة  ٢٠١8و ٢٠١7 يلعام اعنه أبلغت
ت ح  اللجنة أن املعلومات احملاسبية الواردة يف  ،على التوايل. ومع ذلك ،طن مرتي ٠.74٢و مرتاي   ا  طن ٩8.٢3

طراف العاملة تقريرها ال تبني بدقة خمزوانت بروميد امليثيل احملتف  هبا عامليا  ل ستةدامات اخلاضعة للرقابة من األ
مبوجا بروتوكول مونرتايل.  ٢٠١٥قبل عام  ما خمزوانتحي  ال يشرتط على هذه األطراف اإلب غ عن  ،٥ دةاابمل
 طن مرتي(. ١ ٥٠٠ر من ثكب ة )أك  ةزوانتاملقد تكون هذه  ،للجنة وفقا  و 

إلعفا ات اليت تتقدم بطلبات ل ٥األطراف العاملة ابملادة  ألنتشعر اللجنة ابلقلق  ،ع وة على ذلكو  -٢٩
. عن املةزوانت احلاليةقد ال تبلغ  هذه اإلعفا ات تطلااحلرجة أو األطراف اليت ال  تةدامات راض االسأل

لضمان اإلب غ الكامل والدقيق عن  إطار احملاسبةمتطلبات تقدمي  تنقيحأن تنظر األطراف يف اللجنة وتقرتح 
ل ستةدامات اخلاضعة للرقابة  د امليثيلمن برومي خمزوانتمطالبة األطراف اليت لديها  عن طريق ،وانتةز امل

أبن  منه ةزوانتاحلرجة ل وميد امليثيل وما زالت حتتف  مب إعفا ات أل راض االستةداماتواألطراف اليت م نحت 
 .ةزوانتاملهذه تقوم ابإلب غ عن 

لجنة عند مناقشة يف النظر يف املعلومات اإلضافية اليت قدمتها ال وح العضويةفريق العامل املفتقد ير ا الو  -3٠
 دول األعمال.من ج 6املسائل املتعلقة ابلبند 

دون استخدام املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب بتطوير وتوافر اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن تنفيذها  )ج(
 (1٢7و ٨3الفقراتن  ،UNEP/OzL.Pro.30/11)الربوتوكول 

نظر االجتماع  ،(4١-38الفقرات  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2)رد يف مذكرة األمانة او ال على النحو -3١
 اإلعفا اتبشأن  ٢6/٥د استجابة للمقرر عِّ الذي أ   فريق التقييم التقين واالقتصادين لألطراف يف تقرير و الث ث
ةت ية ر وتوافر اإلجرا ات امليعد تقييم تطو . وبل ستةدامات املةت ية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون ةالعاملي

 ا  تستةدم حالي بتسعة إجرا اتأوصت اللجنة  ،دون استةدام املواد اخلاضعة للرقابةبيت ميكن إجراؤها والتحليلية ال
أل راض االستةدام  ةالعاملي اتمن اإلعفا  حلذفهايثان اإل ث ثي كلورو ١.١.١و روميد امليثيل ورابع كلوريد الكربونب

 .الضروري

معلومات مستكملة عن  ،٢٠١٩يف تقريرها املرحلي لعام  ،نية الطبية والكيميائيةتقدم جلنة اخليارات التقو  -3٢
 ،ملواد املستنفدة لألوزون اليت أبلغت عنها األطراف ل ستةدامات املةت ية والتحليليةمن اإمجايل اإلنتاج العاملي 

 ٢٠١6عنها يف عام  أ بلغاليت  يةابلكمزايدة طفيفة مقارنة   يظهرمما  ،٢٠١7طنا  مرتاي  يف عام  ١6٢اليت بلغت و 
مركا الكربون و  رابع كلوريد الكربونمن املواد املستنفدة لألوزون ) ث   تنتج سوىمل . و طنا  مرتاي   ١٥١والبالغة 

ميثل  رابع كلوريد الكربون وظل ،٢٠١7وبروميد امليثيل( ملثل هذه االستةدامات يف عام  ١١3-الكلوروفلوري
 ا  ملستنفدة لألوزون ل ستةدامات املةت ية والتحليلية اخنفاضملواد امن ااإلنتاج املبلغ عنه  ويظهر. العنصر املهيمن

( وزايدة طفيفة يف السنوات الث   ٢٠١7 عام يف مرتاي   ا  طن ١٢) ٥ألطراف    العاملة ابملادة دى ال ا  مستمر 
كميات صغ ة من تزال  ال و (. ٢٠١7 عام يف مرتاي   ا  طن ١٥٠) ٥ادة طراف العاملة ابمللأل ٢٠١7السابقة لعام 

 ل ستةدامات املةت ية والتحليلية. تستعمل واسعة من هذه املواد طائفة
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طريقتني قياسيتني  تعرفت على ٢٠١8لعام  يالتقييم هامنذ نشر تقرير  اأهنإىل أيضا  اللجنة  تش و  -33
ستةدم يمشروع معيار جديد يف الصني حددت و  (D8193و D7678) للجمعية األمريكية ل ختبار واملواد جديدتني

 .النف  حتليل من أجلللمواد املستنفدة لألوزون  كبديلني  اإليثيلني الرابعي الكلورأو  اهلكسان احللقي

يف النظر يف املعلومات اإلضافية اليت قدمتها اللجنة عند مناقشة  فريق العامل املفتوح العضويةقد ير ا الو  -34
 ن جدول األعمال.م 6املسائل املتعلقة ابلبند 

 (٨6الفقرة  ،UNEP/OzL.Pro.30/11و ٢9/7)املقرر  عوامل املعاجلة )د(

ألول مرة يف اجلدول ألا من املقرر  عوامل معاجلةاخلاضعة للرقابة ك قائمة استةدامات املواد أدرجت -3٥
الفريق عن  الصادرةأدت التوصيات ال حقة و . ١٩٩8االجتماع العا ر لألطراف يف عام  اختذهالذي  ،١٠/١4

من  ألاأحد  نسةة من اجلدول  يف استةداما  لعوامل املعاجلة ١١ويرد . إىل تنقيح اجلدول على مر السنني
 .٢٩/7ملقرر مرفق ا

على حتدي   ٢٩/7يف املقرر ح ثت األطراف  ،عوامل املعاجلةحتدي  قائمة استةدامات وملواصلة  -36
مبعلومات عن تنفيذ  ،٢٠١7 كانون األول/ديسم   3١ُبلول  ،بشأن هذه االستةدامات وتزويد األمانة امعلوماهت
أن يقدم تقريرا   فريق التقييم التقين واالقتصاديط لا إىل  ،. وابإلضافة إىل ذلكمن االنبعااثت قنيات احلدت وتطوير
ة لصناعيف ا تطبيق أي تكنولوجيا بديلة عنيف اجتماعه احلادي واألربعني  العامل املفتوح العضوية فريقإىل ال

 تستةدمها األطراف يف العمليات املدرجة يف اجلدول ألا.

قدمت ث ثة من األطراف األربعة اليت تستةدم مواد مستنفدة  ،٢٠١7 كانون األول/ديسم   3١ُبلول و  -37
. ٢٩/7والوالايت املتحدة األمريكية( معلومات استجابة للمقرر  والصني االحتاد األورويب) عوامل معاجلةلألوزون ك

 ،إىل جانا املعلومات األخرى املتاحة ،ستعرضت جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية املعلومات املقدمةوا
يش  اجلدول إىل  ،املدرجة ولكل استةدام من االستةدامات. تقريرها املرحليمن  ١-٥يف اجلدول  وأوجزهتا

سبا إىل و  ،معني من تطبيقات عوامل املعاجلةاألطراف اليت مل تعد حتتاج إىل مواد مستنفدة لألوزون لتطبيق 
دعم املعلومات الواردة . وتاملعاجلةستنفدة لألوزون وحالة استةدام عامل املواد ملمع ا املعاجلةعامل تطبيق استةدام 

على النحو املذكور  ،استةدامني حذفعن طريق  ألانسةة من اجلدول  آخريف اجلدول توصية اللجنة بتحدي  
 (.4٢الفقرة  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2)األمانة يت أعدهتا لاذكرة امليف 

أو االسته ك واالنبعااثت يف  وملا يبلغ عنه من املكوانت عوامل املعاجلة اتستةدامالحدود  ووضعت -38
عد . وب٢3/7أحد  نسةة من اجلدول اب  يف املقرر  وتظهر ،بعد ذلكون قحت  ١٠/١4اجلدول اب  من املقرر 

أوصت جلنة اخليارات  ،٢٠١6لعام عوامل املعاجلة لاألطراف  اليت قدمتهاواالنبعااثت  اماتستةدالاستعراض ا
يف التقرير املرحلي لفريق التقييم التقين   لذلكوفقا   ٢3/7دول اب  من املقرر بتنقيح اجل التقنية الطبية والكيميائية

 .٢٠١8واالقتصادي لعام 

 ،أدانه ٢يف اجلدول  ٢٩/7دول ألا من املقرر ملقرتحة على اجلترد التغي ات اوتيس ا  الط ع األطراف،  -3٩
أو االسته ك واالنبعااثت  املكوانتانا إىل ج ،٢3/7يف املقرر  يرداجلدول اب  كما  3بينما يستنسخ اجلدول 

وح فريق العامل املفتقد ير ا ال ، ند النظر يف تنقيحات اجلدول ابوع .(١4)٢٠١6اليت أبلغت عنها األطراف لعام 

                                                           
يف  الذي ع قد من اإلضافة إىل مذكرة األمانة ل جتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية 3و ٢استنسخ اجلدوالن   (١4)

 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1) ٢٠١8عام 
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أو االسته ك واالنبعااثت اليت أبلغت عنها األطراف  ابملكوانتيف أن أيخذ يف االعتبار البياانت املتعلقة  العضوية
قدمت جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية توصياهتا يف تقريرها أن واليت أصبحت متاحة منذ  ،٢٠١7لعام 

 أدانه. 4ول البياانت يف اجلد. وترد هذه ٢٠١8 أاير/مايواملرحلي الصادر يف 

 ٢اجلدول 

 ٢9/7اجلدول ألف من املقرر  اقرتحتها جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية علىاليت التغيريات 

 عوامل معاجلةقائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة ك

 األطراف املسموح هلا املادة تطبيق عامل املعاجلة الرقم
ني يف إنتاج الكلور يد النرتوجاثل  كلور  إزالة ١

 والقلوايت
االحتاد األورويب وإسرائيل  رابع كلوريد الكربون

 والوالايت املتحدة
 الكلور عن طريق امتصاص  از العادماستعادة  ٢

 إنتاج الكلور والقلوايت من
 االحتاد األورويب رابع كلوريد الكربون

 الوالايت املتحدة
 االحتاد األورويب رابع كلوريد الكربون لورابلكاملعاَلج إنتاج املطاط  3
 الصني رابع كلوريد الكربون إنتاج البويل أوليفني املكلور املسلفن 4
 االحتاد األورويب رابع كلوريد الكربون إنتاج بوليمر األراميد ٥
مركا الكربون  إنتاج صفائح األلياف االصطناعية 6

 ١١-الكلوروفلوري
 الوالايت املتحدة

بويل الكيميائي الضوئي لس ئا النيع التص 7
البويل إيثرات من  ب وكسيد بويل إيثر الب فلورية

 الزمر الوظيفيةواملشتقات الثنائية الب فلورية 

مركا الكربون 
 ١٢-الكلوروفلوري

 االحتاد األورويب

الب فلورية ذات الزمر  ديوالت البويل إيثرحتض   8
 العالية األدا الوظيفية 

كربون مركا ال
 ١١3-لكلوروفلوريا

 االحتاد األورويب

 االحتاد األورويب رابع كلوريد الكربون ميدإنتاج السيكلو  ٩
 الوالايت املتحدة امليثان بروميد كلوريد بوليمرات االست ينبرومة  ١٠
مركا الكربون  ذات املعامِّل املرتفعإنتاج ألياف البويل إثيلني  ١١

 ١١3-الكلوروفلوري
 ملتحدةالوالايت ا
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 3اجلدول 

أو  املكوانت( واإلبالغ عن ٢3/7)اجلدول ابء من املقرر  عوامل املعاجلةستخدامات احلدود القصوى ال
 ٢016االستهالك واالنبعااثت لعام 

 (سنواي   )أ()طن مرتي

 الطرف
 املكوانت أو االسته ك 

 (٢3/7)املقرر 

احلد األقصى 
 ل نبعااثت 

 (٢3/7)املقرر 

االسته ك املكوانت أو 
 بلغ عنهامل
 ٢٠١6لعام 

 االنبعااثت املبلغ عنها
 ٢٠١6لعام 

 ١٠٥.٠٥ ١77.4٢ 3١3 ١ ١٠3 الصني
 3.8٠8 36٥.٢8 ١7 ١ ٠83 االحتاد األورويب

 ٠.٠١43 صفر صفر 3.٥ إسرائيل
 [استنفاداي  طنا   3١.٢] عنهما يبلغمل  ١8١ ٢ 3٠٠ الوالايت املتحدة

 (ب)[10٨.٨7٢ 3] (ب)[54٢.70] 511 4 4٨9.5 اجملموع

 .حسا قدرهتا االستنفاديةاملرجحة  ةاملرتي ألطناناب قدمتواليت  ،ابستثنا  الكمية اليت أبلغت عنها الوالايت املتحدة  )أ(

بقدراهتا وبة البياانت اليت مل يبلغ عنها أو البياانت املبلغ عنها ابألطنان املرتية احملس ال تشملواليت  ،٢٠١6ا اميع االمسية لعام   )ب(
 .االستنفادية

 4اجلدول 

 ٢017االستهالك لعام كوانت عوامل املعاجلة أو القيم املبلغ عنها مل

 (سنواي  )أ( )طن مرتي

 الطرف
املكوانت أو االسته ك 

 ٢٠١7لعام  املبلغ عنه
 االنبعااثت املبلغ عنها

 ٢٠١7لعام 
 ١٠4.١٩ ١7٥.٩6 الصني

 4.١43 3٢4.3٠١ االحتاد األورويب
 صفر صفر رائيلسإ

طنا  من قدرات  ٢4.6٥] مل يتم اإلب غ عنه الوالايت املتحدة
 استنفاد األوزون[

 )ب([10٨.٨33] )ب([500.٢61] اجملموع

 .حسا قدرهتا االستنفاديةابألطنان املرتية املرجحة قدمت الكمية اليت أبلغت عنها الوالايت املتحدة، واليت  ابستثنا   )أ(

ا البياانت املبلغ عنها ابألطنان املرتية احملسوبة بقدراهت، واليت ال تشمل البياانت اليت مل يبلغ عنها أو ٢٠١7م المسية لعاا اميع ا  )ب(
 .االستنفادية

يف النظر يف توصيات جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية  فريق العامل املفتوح العضويةقد ير ا الو  -4٠
 واختاذ اإلجرا  املناسا.

 أخرى مسائلأي  ـ()ه

 عنه إسرائيل الذي أبلغت حلاالت الطوارئ ستخدامالا -1

 ستةدامأبهنا مسحت اب ،٢٠١٩آذار/مارس  ٢8، يف رسالة مؤرخة أبلغت حكومة إسرائيل أمانة األوزون -4١
ئ يف حاالت الطوار ستةدام بروميد امليثيل املتعلق ابكم احلمبوجا  ،طن مرتي( من بروميد امليثيل ٠.١) كغ  ١٠٠
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يف مكتبة  (Anobium punctatum) الشائعةخنفسا  األاث   عدوى للسيطرة على تفشي ،٩/7يف املقرر  الوارد
هذا  فريق التقييم التقين واالقتصادياألمانة و  قيَّمت ،٩/7للمقرر  . ووفقا  البطريركية اليواننية األرثوذكسية يف القدس

رت جلنة اخليارات التقنية ل وميد امليثيل أق ،٢٠١٩ أاير/مايويف  قعن الفري املرحلي الصادرالتقرير  . ويفاالستةدام
وأن ينظر يف  ذكرت امسهب  وطين خبالطرف  يستعنيابلصعوابت اليت تطرحها الظروف احملددة واقرتحت أن 

تؤكد اللجنة من جديد و يف املستقبل.  املشكلةهذه  إذا ظهرتالدراسات ذات الصلة اليت أجريت يف إسرائيل 
 يد من املعلومات للطرف إذا لزم األمر.ز تعداد خ ائها لتقدمي ماس

 املسائل التنظيمية -٢

التنظيمية  سائلامل ،٢٠١٩ أاير/مايويف تقريره املرحلي الصادر يف أوضح فريق التقييم التقين واالقتصادي،  -4٢
انتباه  توجيههبدف  ،املطلوبةددة احمل  اتاخلمبا يف ذلك  ،التابعة له املتعلقة بكل جلنة من جلان اخليارات التقنية

فريق التقييم التقين  عضويةللتقرير املرحلي معلومات عن حالة  ١. وترد يف املرفق سائلاألطراف إىل تلك امل
 .٢٠١٩ أاير/مايووجلان اخليارات التقنية التابعة له حىت  واالقتصادي

الذين تنتهي عضويتهم  قتصاديقين واالقييم التفريق التالرئيسني املشاركني وأعضا  أمسا   ٥اجلدول  وترد يف -43
يف املرفق الثال  هلذه اإلضافة وترد . من اجتماع األطراف ا  مقرر تطلا إعادة تعيينهم تالذين و  ٢٠١٩يف هناية عام 

 متطلا إعادة تعيينهتال  ذينوال ٢٠١٩يف هناية عام  متنتهي عضويته ذينأعضا  جلان اخليارات التقنية ال أمسا 
 من اجتماع األطراف. ا  مقرر 

وعمليات واهليئات الفرعية املؤقتة  اخليارات التقنية للجان تنفيذ عمليات الرت يح أو إعادة الرت يحميكن و  -44
لجان اخليارات التقنية ستبدأ لاجلديدة  عمليات الرت يحوضح الفريق أن أو . يف أي وقتالتعيني  ةإعادأو  التعيني

 من السنة الرابعة للعضوية. كانون األول/ديسم   3١نتهي يف تة و شاركني للجنالرؤسا  املمن اتريخ التعيني من 

 ٥اجلدول 

تطلب إعادة الذين تو  ٢019يف هناية عام  متنتهي عضويته نالذي فريق التقييم التقين واالقتصاديأعضاء 
 من اجتماع األطراف اا مقرر  متعيينه

 البلد املنصا االسم
 الياابن يارات التقنية الطبية والكيميائيةرك للجنة اخلالرئيس املشا أوهنيشي يكي إيتش
 الصني الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية تشانغجياجنون 
 ال ازيل خب  أقدم يف فريق التقييم التقين واالقتصادي ماتشادو كارفالوسويلي 
 اجلزائر ين واالقتصاديأقدم يف فريق التقييم التقخب   مناد سي أمحدسيدي 

 ،وتعيني أو إعادة تعيني رؤسا  وأعضا  مشاركني تر يحقد تر ا األطراف يف النظر يف تر يح أو إعادة و  -4٥
 ،ند القيام بذلكوع .(١٥)٢4/8يف مرفق املقرر  الواردمع مراعاة اختصاصات الفريق على النحو  ،حسا االقتضا 

هو  حسا ما ،هل التابعةالفريق وجلان اخليارات التقنية حاليا  اجها حيت اليت اتاخل  قد تر ا األطراف يف النظر يف 
 أاير/مايومن التقرير املرحلي للفريق الصادر يف  ٢ رفقالواردة يف امل، “املطلوبة اتاخل  مصفوفة ”موضح يف 
 .(١6)وناملوقع الشبكي ألمانة األوز على  املنشورةو  ذه اإلضافةهلرابع الواملستنسةة يف املرفق  ،٢٠١٩

                                                           
(١٥ )https://ozone.unep.org/sites/default/files/Handbooks/MP_Handbook_2019_W.pdf. 
 .http://ozone.unep.org/en/teap-experts-required( انظر ١6)

https://ozone.unep.org/sites/default/files/Handbooks/MP_Handbook_2019_W.pdf
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تلقت األمانة حىت اآلن رسالة من اجلزائر  ،فريق التقييم التقين واالقتصاديفيما يتعلق ابلرت يحات لو  -46
الفريق ملدة  هبذا املنصا يفملواصلة العمل  ،وهو حاليا  خب  أقدم يف الفريق ،تر ح السيد سيدي مناد سي أمحد

رئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية  وهو حاليا   ،هنيشيو أإيتشي  كير ح السيد  تمن الياابن  رسالةو   سنواتأربع 
د تر ا األطراف يف . وقملدة أربع سنوات إضافية املنصاملواصلة العمل يف الفريق يف هذا  ،الطبية والكيميائية
على  على بوابة االجتماع تتاحواليت  ،إىل جانا الس  الذاتية للمر حني ،نيالرت يح ينالنظر يف هذ

 .(١8)(١7)اإلنرتنت

 التحدايت املستمرة -3

فريق  إىل عدد من التحدايت املستمرة اليت يواجهها ٢٠١٩ أاير/مايويش  التقرير املرحلي الصادر يف  -47
هو حتديد مر حني ذوي خ ة  هذه التحدايت حدأ. و التقييم التقين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له

تبعه الفريق وجلان يتمثل النهج الرئيسي الذي . ويللعمل مع الفريق وقتلديهم تقنية و ال ة يتمتعون ابخلكافية 
أو جلان اخليارات و/ املطلوبة للمسامهة يف فرق العمل التقنيةيف ا االت اخليارات التقنية التابعة له يف تعيني خ ا  

 وإمكانياهتم يف التواصل والكتابةعلى هتم اقدر توف  و  ومعارفهمهتم احي  ميكن للمعينني اجلدد تبادل خ   ،التقنية
كب  يف السنوات األخ ة املسامهة يف الوقت املناسا. ومن الشوا ل الرئيسية األخرى عا  العمل املتزايد بشكل  

 .إذا مل يتم التصدي له ،الزمين هنواتج الفريق وجدول حتقيقبشكل متزايد على  ،سيؤثر والذي

 للتنفيذالنظر يف عا  العمل السنوي اإلمجايل واملواعيد النهائية  زميلالفريق مرة أخرى أنه قد  ويقرتح -48
مع  االخنراط. وإذ يرحا الفريق بفرصة زايدة املقررات اليت تتطلا عم   حمددا  اختاذ ، عند والدعم املقدم إىل الفريق

 ت األطراف.ياجااحت تلبيةيؤكد من جديد التزامه مبواصلة فإنه  ،هااليت يواجه تحدايتللتصدي للاألطراف 

 من جدول األعمال 7البند 

مونرتايل على تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة من بروتوكول  5من املادة  1حصول األطراف العاملة ابلفقرة 
 (30/5يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية )املقرر 

طلا  ،(4٩-47الفقرات  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2)يف مذكرة األمانة على النحو املذكور  -4٩
عن تكلفة وتوفر  ا  تقرير  أن يعد، 3٠/٥رر يف املقاالجتماع الث ثون لألطراف إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي، 

الكفا ة يف ألنواع التكنولوجيا واملعدات اليت حتف  نةفضة على إحدا  االحرتار العاملي ذات القدرة امل البدائل
قطاعات الت يد وتكييا اهلوا  واملضةات مجلة أمور منها،  يغطي التقريرُبي   ،ززهاعتأو استةدام الطاقة 

مبا يف ذلك البلدان ذات  ،املناطق اجلغرافية مراعاةمع  ،والت يد التجاريللمنازل تكييا اهلوا   سيما ، والاحلرارية
كي ينظر فيه لير املطلوب عمل إلعداد التقر  أنشأ الفريق فرقة ،لطلاذا استجابة هل. وااحلرارة احمليطة العالية ةدرج
قرير فرقة العمل الكامل على تميكن االط ع على . و عه احلادي واألربعنييف اجتما فريق العامل املفتوح العضويةال

التنفيذي للتقرير الذي يلةص النتائج الرئيسية يف املرفق  املوجز ويستنسخ ،(١٩)على اإلنرتنت بوابة االجتماع
 دون حترير رمسي. ،األمانة إىلهبا ورد  ابلصيغة اليت ،ذه اإلضافةاخلامس هل

ركبات ملالتدرجيي  التةفيضيركز تقرير فرقة العمل على قطاعي تكييا اهلوا  والت يد التجاري أثنا  و  -٥٠
دا  على إحنةفضة ذات القدرة املواملعدات  أنواع التكنولوجياافر وتكلفة م مدى تو الكربون اهليدروفلورية ويقيِّّ 

                                                           
(١7 )http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Shared%20Documents/Algeria_SI_MENAD.pdf. 
(١8 )http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Shared%20Documents/Curriculum_Vitae_for_Ohnishi_K.pdf. 
(١٩ )http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/TEAP_May-

2019_Task_Force_Report_on_Energy_Efficiency.pdf. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/TEAP_May-2019_Task_Force_Report_on_Energy_Efficiency.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/TEAP_May-2019_Task_Force_Report_on_Energy_Efficiency.pdf
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وكذلك دور األسواق يف االنتقال إىل  ،الطاقة أو تعززهايف استةدام كفا ة الحرتار العاملي اليت حتاف  على اال
على إحدا  نةفضة املالقدرة  ذاتالت يد مواد و  ذات الكفا ة يف استةدام الطاقةمعدات الت يد وتكييا اهلوا  

  ما يلي إىلفرقة العمل  ختلص ،شكل عام. وباالحرتار العاملي

أنواع خمتلفة من وذلك ابستةدام الكفا ة يف استةدام الطاقة  لتعزيزال زمة تكنولوجيا التتوفر  )أ(
 ةتلفة.العامل امل أقاليمالت يد بدرجات متفاوتة يف مواد 

اجلديدة اليت تستةدم  وأنواع التكنولوجياالت يد  موادكل من ابلنسبة ل ،جاراينالبح  والتطوير  )ب(
 بطريقة فعالة.  يد هذهالت مواد

ذات الكفا ة يف استةدام  أنواع التكنولوجياوحوافز السوق عوامل مهمة يف توفر  تكلفةمتثل ال )ج(
تكييا اهلوا  والت يد  ال يف  الطاقةالكفا ة يف استةدام البلدان اليت تستةدم حوافز السوق لزايدة و . الطاقة

 .ا  وبيئي اقتصاداي  ستستفيد ركبات الكربون اهليدروفلورية ملي التدرجي التةفيضالتجاري ابلتوازي مع 

على إحدا  نةفضة ذات القدرة املعدات املو  أنواع التكنولوجياابلفعل جز  من االنتقال إىل  أ جنز )د(
 أو معدات أكثر كفا ة يف استةدامو/ أنواع تكنولوجياألن بعض األسواق كانت تنتقل إىل نظرا   ،االحرتار العاملي

 الطاقة.
 للمضي قدما . سبيلوقد ير ا الفريق العامل املفتوح العضوية يف النظر يف تقرير فرقة العمل ومناقشة  -٥١

 من جدول األعمال 13البند 

خطر عدم امتثال مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية للقيم املستهدفة لتخفيض إنتاج واستهالك مركبات 
 الكربون اهليدروكلورية فلورية

أعربت  ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٠يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية رسالة إىل األمانة  حكومةوجهت  -٥٢
من  ا  لى االمتثال اللتزاماته مبوجا بروتوكول مونرتايل اعتبار افظة عيتمكن من احملفيها عن قلقها من أن البلد لن 

جدويل أعمال االجتماع احلادي  ىلعمستقل كبند   سألةأسباب قلقها وطلبت أن توضع امل وبينت ،٢٠١٩عام 
واالجتماع احلادي والث ثني لألطراف للنظر فيها على النحو الواجا وفقا   فريق العامل املفتوح العضويةواألربعني لل

جدول األعمال املؤقت ل جتماع  علىأيضا   سألةدرجت املوأ   .(٢٠)من بروتوكول مونرتايل ٥من املادة  6للفقرة 
 .من إجرا  عدم االمتثال ل وتوكول مونرتايل 4للفقرة  ا  وفق ،للجنة التنفيذالثاين والستني 

 

                                                           
املشار إليهما يف رسالة حكومة مجهورية كوراي الشعبية  ٥من املادة  6من ال وتوكول والفقرة  ٥من املادة  ٥تنص الفقرة  ( ٢٠)

 الدميقراطية على ما يلي 
قابة الواردة من هذه املادة ل متثال لتداب  الر  ١إن تطوير القدرة للوفا  ابلتزامات األطراف العاملة مبوجا الفقرة   -٥”

 ٢واو إىل  ٢اي ، وأي من تداب  الرقابة املنصوص عليها يف املواد من  ٢طا  و ٢ها  واملادة  ٢ألا إىل  ٢يف املواد من 
كرر من هذه املادة وتنفيذها من قبل نفس األطراف، يعتمد على التنفيذ الفعال م ١حا  اليت تقررت عم   ابلفقرة 
 “ألا. ١٠ونقل التكنولوجيا كما نصت عليه املادة  ١٠املادة  للتعاون املايل كما نصت عليه

من من هذه املادة، يف أي وقت من األوقات إخطار األمانة كتابة أنه ابلر م  ١ألي طرف يعمل مبوجا الفقرة   -6”
 ٢ألا إىل  ٢ن اختاذه جلميع اخلطوات العملية فهو    قادر على تنفيذ أي من أو مجيع االلتزامات الواردة يف املواد م

حا  اليت تقررت عم    ٢واو إىل  ٢اي ، أو أي أو مجيع االلتزامات الواردة يف املواد من  ٢طا  و ٢ واملادتنيها  
ألا. وعلى األمانة أن حتيل فورا  نسةة  ١٠و ١٠لعدم التنفيذ الكايف للمادتني مكرر من هذه املادة، نظرا   ١ ابلفقرة

من هذه املادة ما تستحقه من  ٥يت ستنظر يف املسألة يف اجتماعها التايل وأن تويل الفقرة من اإلخطار إىل األطراف، ال
 ‘‘اعرتاف وأن تبت يف اإلجرا  امل ئم الذي ميكن اختاذه.
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 أبلغت احلكومة األمانة مبا يلي  ،يف الرسالةو  -٥3

الوفا  ابلتزاماهتا مبوجا بروتوكول  تتمكن منقد ال ”مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية أن  )أ(
 .“٢٠١٩ عام وكلورية فلورية اعتبارا  منمونرتايل فيما يتعلق بتةفيض مركبات الكربون اهليدر 

خطة إدارة التةلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية  أن احلكومة استطاعت بفضل )ب(
ومبساعدة  ،٢٠١4 تشرين الثاين/نوفم يف  للصندوق املتعدد األطراففلورية اليت وافقت عليها اللجنة التنفيذية 

 لتةفيض حتقيق أهدافها ،تحدة للبيئةة الصناعية )اليونيدو( وبرانمج األمم املمن منظمة األمم املتحدة للتنمي
 .٢٠١6و ٢٠١٥ عامي االسته ك واإلنتاج ابتدا  من

خيص االرت  ها إلصدارنظام تنفذو  ،االتابعة هلتشغيل وحدة األوزون الوطنية تواصل احلكومة أن  )ج(
 ر.وجود دعم مايل مبا على الر م من عدم  ،نشطة التوعيةتضطلع أبواحلصص و 

 يةنشطة االستثمار األمعظم  إجنازلن يتيسر  ،األمن يف ضو  القيود النا ئة عن جزا ات  لسأنه  )د(
 تسليممبا يف ذلك  ،و   االستثمارية مبوجا خطة إدارة التةلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

حىت  ،التقنينيت عمل ودورات تدريبية وطنية ألصحاب املصلحة و م حلقاوتنظي البوليوريثانمعدات بديلة لر اوي 
 مما يضع البلد يف وضع صعا. ،األخ  للمشروع العامالذي كان  ،٢٠١8عام 

النظر أتجيل  ،٢٠١7، املعقود يف عام يف اجتماعها التاسع والسبعنيقررت اللجنة التنفيذية أن  )هن(
يف  ،ة التةلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للبلدة إدار من خط يف طلا إعداد املرحلة الثانية

املقرتح املقدم من البلد بشأن  ي قبل النظر يفمل  ،إلضافة إىل ذلك. وابضو  العقوابت اليت فرضها  لس األمن
الثمانني للجنة ثاين و ماع الاالجت خ لركبات الكربون اهليدروفلورية ملالتدرجيي  للتةفيضالتمكينية نشطة األ

 .٢٠١8التنفيذية يف عام 

املرحلة األوىل من خطة إدارة التةلص التدرجيي من مركبات الكربون  العجز عن إجنازإن  )و(
ابلنسبة إلنتاج  سيما ، والترتبت عليه بعض العواقا شاريعأتمني املوافقة على املزيد من املعن اهليدروكلورية فلورية و 

 من أجل زايدةاستجابة للطلبات املتكررة و  ،٢٠١٩ آذار/مارس . ويف٢٢-ري فلوريدروكلو ن اهليمركا الكربو 
الزايدة يف إنتاج  ا  قررت جلنة التنسيق الوطنية للبيئة أن تقبل مؤقت ،٢٢-إنتاج مركا الكربون اهليدروكلوري فلوري

 .“تقنيةالالية و املساعدة من املحلني توافر قدر كاف إىل مستوى معني ”مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

الوفا  ابلتزامه بتةفيض إنتاج مركبات الكربون  ا  لن يتمكن فيه منالطرف يواجه وضع أن )ز(
مستوى خ  األساس السته ك مركبات الكربون  وخياطر أبن يتجاوز ،٢٠١٩اهليدروكلورية فلورية ابتدا  من عام 

 3٥ بنسبةتةفيض للقيمة املستهدفة للاالمتثال  يتمكن منأن أيضا   وكذلك فمن املستبعدكلورية فلورية. اهليدرو 
 .على ما هو عليه إذا استمر الوضع ٢٠٢٠ كانون الثاين/يناير  ١ابتدا  من يف املائة 

جدول أعمال  علىإدراج املسألة  طلبت حكومة مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية رمسيا   ،أخ ا   )ح(
من أجل  ،من ال وتوكول ٥من املادة  6للفقرة  وفقا   ، للفريق العامل املفتوح العضويةاالجتماع احلادي واألربعني

  مقرر يتضمن ما يلياعتماد 

لتزاماهتا المجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية لبية الذي حال دون تالسبا الرئيسي  ناالعرتاف أب”
الصادرة عن  لس األمن لعقوابت قرارات ا تنفيذ إىل كامليرجع ابلمبوجا بروتوكول مونرتايل 

وقراراهتا  للصندوق املتعدد األطرافمن قبل بعض بلدان اللجنة التنفيذية ومفرط عادل بشكل    
ن هذه العقوابت ليست ذات صلة على اإلط ق ُبماية صحيح أبالفهم المع  ،   املسؤولة
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يف  هاتكرار  وعدمو   املتحضرة  دلة   العاالقرارات واحلواجز  تلكينبغي إزالة مثل أنه و  ،البيئة
  املستقبل

 منح بعضينبغي ه نختضع للعقوبة وأبال ميكن أن مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية أبن  اإلقرارو 
مجهورية كوراي الشعبية يف  هاواسته كمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املرونة فيما يتعلق إبنتاج 

 الدميقراطية 

والدول  مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية مساعدة مالية وتقنية كافية إىل تقدميعلى  واحل 
 “.تعددة األطرافاملاقات البيئية تنفيذ االتفباألعضا  األخرى لتمكينها من الوفا  ابلتزاماهتا 

ني وضعت األمانة املسألة على جدول األعمال املؤقت ل جتماع احلادي واألربع ،استجابة لطلا الطرفو  -٥4
 .فريق العامل املفتوح العضويةلل

للحصول على معلومات عن التقدم احملرز يف  الصندوق املتعدد األطرافأبمانة أيضا  اتصلت األمانة و  -٥٥
تنظر فيها كي فيما يتعلق ابألنشطة املستقبلية ل املقدمة املعلوماتيف البلد وعن حالة  املعتمدةتنفيذ األنشطة 
تش  إىل  ،الصندوق املتعدد األطرافتلقت األمانة رسالة من أمانة  ،٢٠١٩ مايو/رأاي ١7 . ويفاللجنة التنفيذية

واليونيدو( لطلا حتدي  عن التقدم  برانمج البيئةمع الطرف ) تنيالعامل تنياملنفذ تنية قد اتصلت ابلوكالأن األمان
 ى النحو التايل كن تلةيص املعلومات اليت قدمتها األمانة عل. ومياحملرز يف تنفيذ تلك األنشطة

من املشاريع اليت ستمول أو تنفذ عن طريق هيئات ينبغي أال يتعارض أي مشروع  ،كمبدأ عام )أ(
 الصندوق املتعدد األطرافيف إطار  املنفذة مشاريعللاحلالة اخلاصة  . ويفاألمم املتحدة مع قرارات  لس األمن

تتعارض مع قرارات  لس  الة أن تتأكد من أهنا االت املنفذينبغي للوك ،مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطيةصاحل ل
 ٢٠87و (٢٠٠٩) ١874القرارات ال حقة بشأن هذه املسألة )أي القرارات  وال مع( ٢٠٠6) ١7١8األمن 

 (٢٠١7) ٢37٥و (٢٠١7) ٢37١و (٢٠١6) ٢3٢١و (٢٠١6) ٢٢7٠و (٢٠١3) ٢٠٩4و (٢٠١3)
 .ات الصندوق املتعدد األطراف ومبادئه التوجيهيةسياسمع  توافقهاابإلضافة إىل ، ((٢٠١7) ٢3٩7و

قدمت الوكالتان املنفذاتن اللتان تساعدان حكومة مجهورية كوراي  ،وعلى مدى السنوات املاضية )ب(
شأة ابلتشاور مع جلنة  لس األمن املن، ومتكنتا ،الشعبية الدميقراطية مقرتحات مشاريع لتنظر فيها اللجنة التنفيذية

القرارات  وال معالقرار  ذلكال تتعارض مع  شاريعامل تلكتقدمي أتكيد أبن من  ،(٢٠٠6) ١7١8لقرار عم   اب
من املعدات ال زمة لتحويل  قطعاست بعدت  ،ال حقة املذكورة يف الفقرة الفرعية )أ( أع ه. ويف بعض احلاالت

تمل أن تكون حمظورة مبوجا قرارات احمل من مقرتحات املشاريع املوافق عليها ألنهقائمة مؤسسات التصنيع من 
لغرض  املوادآليات لضمان استةدام مجيع على أيضا  املقرتحات املقدمة  ا تملت. و  لس األمن ذات الصلة

استةدامها يف  يتعنياليت  الرصدواهليكل التنظيمي وإجرا ات  ،فنهجيات الصر ملإىل جانا وصا  ،املشروع
ينفذ لضمان عدم انتهاك أي مشروع  ةدقيق بطريقةهذا النهج  اتناملنفذ تانالالوك اتبعتو . املعتمدةتنفيذ األنشطة 

  لس األمن. صادر عنألي قرار  الصندوق املتعدد األطرافيف إطار 

لقيمها مت املساعدة إىل مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ل متثال ق د ،هذه اإلجرا اتبنا  على  )ج(
متويل تشغيل وحدة األوزون الوطنية )لدعم التعزيز  ومشل ذلك ،٢٠١8 ك حىت عاماالسته  بشأن املستهدفة

 صدور. وبريةاملؤسسي( وتنفيذ املرحلة األوىل من خطة إدارة التةلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلو 
 تانالوكال أبلغت ،٢٠١7و ٢٠١6بشأن مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية يف عامي  لس األمن قرارات إضافية 

 املقرتحةأتكيد أن األنشطة اجلديدة كذلك صعوبة و  سبق اعتمادهاتقدمي املساعدة اليت  عن تزايد صعوبة اتناملنفذ
 مجيع القرارات ذات الصلة.متوافقة مع أيضا  كون تللتمويل س
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عتبار الواجا لطلا أولت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها التاسع والسبعني اال ،على هذا األساس )د(
إلعداد املرحلة الثانية من خطة إدارة التةلص التدرجيي من مركبات الكربون  ني املنفذتنيالوكالتالتمويل املقدم من 
 وا لها أعربت اللجنة التنفيذية عن  ،خ ل املناقشاتو جلمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية. اهليدروكلورية فلورية 

الذي دعا فيه ا لس إىل  ،(٢٠١6) ٢3٢١يف سياق قرار  لس األمن  ،التقين مع البلدالتعاون العلمي و  إزا 
 جانامن  خضعت الستعراضد تعليق هذا التعاون. وكانت املوافقات السابقة على مقرتحات األنشطة يف البل

ووفقا  تلفة. ( يف وقت كانت فيه الظروف يف البلد خم٢٠٠6) ١7١8جلنة  لس األمن املنشأة عم   ابلقرار 
ال تتعارض مع  شاريعامل تلكأن  على تأكيديتسىن الالنظر يف الطلا إىل أن  أتجيلقررت اللجنة التنفيذية  ،ذلكل

 ،نفسه ( أو أي قرارات أخرى قد يتةذها  لس األمن بشأن هذه املسألة. ويف االجتماع٢٠١6) ٢3٢١القرار 
اليونيدو  الذي قدمتهالنظر يف الطلا  أتجيلة التنفيذية أبنه وافق على أبلغ الفريق الفرعي املعين بقطاع اإلنتاج اللجن

إىل أن بات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية إلجرا  مراجعة تقنية لقطاع إنتاج مرك
تةذها  لس األمن ( أو أي قرارات أخرى قد ي٢٠١6) ٢3٢١أتكيد أن املشروع ال يتعارض مع القرار  يتسىن

مانني حذف أنشطة اجتماعها الث يفقررت اللجنة التنفيذية . و فيما يتعلق جبمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية
للفرتة  للصندوق املتعدد األطرافالعمل املوحدة املتعلقة جبمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية من خطة  املشاريع
٢٠١8-٢٠٢٠. 

أرسلت حكومة مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية رسالة إىل اللجنة  ،٢٠١8 أيلول/سبتم  ٥يف  )هن(
عدم امتثال البلد التفاقها بشأن ختفيض استه ك مركبات الكربون اهليدروكلورية اللجنة خبطر  ختطر فيهاالتنفيذية 

 ،انني على النظر يف الرسالةوافقت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين والثم ،ذلكووفقا  ل. ٢٠١8فلورية يف عام 
قال أحد األعضا  إنه على أساس  ،خ ل املناقشةو (. “مسائل أخرى”)من جدول األعمال  ١4يف إطار البند 

زيد من الدراسة يف االجتماع املال يبدو أن هناك مسألة امتثال أو عدم امتثال تستحق  ،املعلومات املقدمة إىل اللجنة
ابلرسالة املقدمة من حكومة مجهورية كوراي الشعبية  أحاطت اللجنة التنفيذية علما   ،الثاين والثمانني. وبعد ذلك

 الدميقراطية.

للمشاريع اخلاصة جبمهورية كوراي  موجزا   الصندوق املتعدد األطرافأمانة  الواردة من رسالةال وتضمنت -٥6
استنادا   ،لتنفيذ املشاريع اجلارية ايلع احلالوضو  ٢٠١٢الشعبية الدميقراطية اليت نظرت فيها اللجنة التنفيذية منذ عام 

فريق كوثيقة معلومات ل جتماع احلادي واألربعني لل  املوجزهذا  أتيح. و ىل املعلومات الواردة من الوكاالت املنفذةإ
 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/8) العامل املفتوح العضوية

 حسا االقتضا . ألةسيف مناقشة امل فريق العامل املفتوح العضويةقد ير ا الو  -٥7
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 املرفق األول
 3( اجمللد ٢019تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي )أاير/مايو 

غري عن االنبعااثت  30/3تقرير فرقة العمل التابعة لفريق التقييم التقين واالقتصادي واملعنية ابملقرر 
 (11-روفلورياملتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلو 

 موجز تنفيذي
عن طريق احلد من املواد املستنفدة لألوزون  محاية طبقة األوزون يف السرتاتوسف من أجل أنشئ بروتوكول مونرتايل 

(ODS) الكلوروفلورية، مثل مركبات الكربون (CFC) ذت تداب  انجحة، حي  وصلت ، يف الغ ف اجلوي. واخت 
مركا  واست ةدمىل ذروهتا يف أواخر التسعينات وتناقصت ابستمرار بعد ذلك. وفرة املواد املستنفدة لألوزون إ

أساسا  كعامل  ((3CFCl) ١١-مركا الكربون الكلوروفلوري)اثل  كلوريد فلوريد امليثان،  ١١-يالكربون الكلوروفلور 
، وكمادة ت يد للرذاذاتغلقة((، وكعامل دفع امللية اخلنفخ للر اوي )لر اوي العزل املرنة ور اوي البوليوريثان )

)لوحدات الت يد ابلطرد املركزي املستةدمة يف املباين الكب ة واملصانع الصناعية(، ويف  موعة من االستةدامات 
حجما ، مبا يف ذلك أجهزة االستنشاق املةصصة لع ج الربو ونفخ التبغ. وهناك مواد كيميائية أو  األقلاألخرى 

-. ويظل خمزون من مركا الكربون الكلوروفلوري١١-لكربون الكلوروفلوريملركا ا منتجات بديلة متاحة كبدائل
 ١١-يف ر اوي اخل اي املغلقة ووحدات الت يد ابلطرد املركزي، اليت ينطلق منها مركا الكربون الكلوروفلوري ١١

 بب   يف الغ ف اجلوي مع مرور الوقت.
طن سنواي ، وبلغت  4٠٠ ٠٠٠و 3٥٠ ٠٠٠غ بني ذروة تبلإىل  ١١-ووصل إنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري

ومبوجا بروتوكول  .)١(طن( سنواي ، يف أواخر الثمانينات 3٥٠ ٠٠٠ يغا رام )أو  3٥٠ذروة االنبعااثت حوايل 
 ٥يف األطراف    العاملة ابملادة  ١١-التةلص التدرجيي من إنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري أ جنزمونرتايل، 
 ٥ يف األطراف العاملة ابملادة ١١-التةلص التدرجيي من إنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري أجنزو   ١٩٩6 يف عام
 ، مع بعض االستثنا ات احملدودة اليت أذنت هبا األطراف.٢٠١٠يف عام 

وقعة يف زايدة عاملية    متب (.Montzka et al) نو مونتزكا وآخر  أفادت دراسة،  لة نيتشرويف رسالة حديثة إىل 
. وتش  ٢٠١٢طن سنواي  بعد عام  ٥ ٠٠٠±  ١3 ٠٠٠مبقدار  ١١-كا الكربون الكلوروفلوريانبعااثت مر 

من  رق آسيا على الر م من عدم  ١١-الدراسة بقوة إىل زايدة متزامنة يف انبعااثت مركا الكربون الكلوروفلوري
ة أيضا  إىل أن زايدة انبعااثت مركا لكمية. وتش  الدراسعاملية من الناحية احتديد مسامهة هذه املنطقة يف الزايدة ال

أمانة األوزون به، وهو ما يتعارض مع التةلص  ت بلَّغتنشأ عن اإلنتاج اجلديد الذي مل  ١١-الكربون الكلوروفلوري
 .٢٠١٠ُبلول عام الكلوروفلورية التدرجيي املتفق عليه إلنتاج مركبات الكربون 

-دة    متوقعة يف االنبعااثت العاملية من مركا الكربون الكلوروفلوريعلمية اليت تفيد بزايابة هلذه النتائج الواستج
أن يزودها  ،، طلبت األطراف إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي، يف اجتماعها الث ثني٢٠١٢بعد عام  ١١

للرقابة ذات  واملواد اخلاضعة ١١-لكربون الكلوروفلورياملصادر احملتملة النبعااثت مركا اعن مبعلومات ذات صلة 
. واستجابة لذلك،  كل فريق التقييم التقين واالقتصادي هيئة فرعية 3٠/3الصلة، على النحو الوارد يف املقرر 

بعة له، امن فريق التقييم التقين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية الت اتخ   تضممؤقتة، يف  كل فرقة عمل، 
 متطلبات هذا املقرر. لتلبيةية، ارجاخل ات اخلكذلك و 

                                                           
(١)Montzka, S. et al., An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-11, Nature, 

2018, 557, 413–417. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0106-2. 
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إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يعد تقريرا  أوليا ، يتعني تقدميه يف الوقت املناسا إىل  3٠/3طلا املقرر يو 
ناسا إىل االجتماع ، لتقدميه يف الوقت املا  هنائي ا  الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني وتقرير 

، 3٠/3ملقرر من ا 3للفقرة  طراف. وهذا التقرير هو التقرير األويل. وورد رد من الصني استجابةحلادي والث ثني لألا
 نظرت فيه فرقة العمل يف تقييمها.و 

التقرير األويل لتناول العناصر املةتلفة الواردة يف االستجابة للمقرر  إنتاج مركا الكربون وأعد هيكل 
ة ذات الصلة  واستةدامات الر اوي  واستةدامات مواد الت يد  واد اخلاضعة للرقابوامل ١١-الكلوروفلوري

واستةدامات الرذاذات واملذيبات واالستةدامات املتنوعة  ومنذجة االنبعااثت وحتليلها. ويتناول التقرير حتليل 
ضافية    عن املعلومات اإلافية للنظر فيها، فضاحتمال وجود مصادر حمتملة ل نبعااثت وحيدد أيضا   االت إض

 ال زمة ملواصلة حتديد احتمال وجود بعض املصادر احملتملة.
 واملواد اخلاضعة للرقابة ذات الصلة 11-خيارات إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري

 وتستةدم. ١١-النظر يف اخليارات احملتملة ملصانع اإلنتاج ابلنسبة لتصنيع مركا الكربون الكلوروفلوري جرى
كمادة أولية  وأرتئي أن   (CTC)رابع كلوريد الكربون  ١١-العمليات الرئيسية إلنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري

مركا الكربون  احملتملة إلنتاج الكميات ن موعة م يفي مبتطلباتالتوفر احملتمل لرابع كلوريد الكربون 
 ٥٠ ٠٠٠سنواي ( إىل النطاق الكب  ) ن أو أقلط ١٠ ٠٠٠النطاق الصغ  ) ترتاوح منسنواي   ١١-الكلوروفلوري
 سنواي (. طن أو أكثر

 وسبل. ١١-إلنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري من السبل البديلة احملتملة سبي    ٢٠ونظرت فرقة العمل يف 
ع الصغ ة يف املصان ١١-رابع كلوريد الكربون إىل مركا الكربون الكلوروفلوري حتويل اإلنتاج األكثر احتماال  هي

منةفض الدرجة ل ستةدام  ١١-ربون الكلوروفلوريجدا  ابستةدام احلد األدىن من املعدات )إلنتاج مركا الك
على نطاق واسع يف  ١١/١٢-رابع كلوريد الكربون إىل مركا الكربون الكلوروفلوريحتويل اوي(  و يف نفخ الر 

األقل احتماال  ولكن (. والطرق ٢٢-دروكلوري فلوريالسائلة )مركا الكربون اهلي ابحلالةمصنع قائم لإلنتاج 
نطاق واسع يف مصنع قائم على  ١١/١٢-املمكنة هي رابع كلوريد الكربون إىل مركا الكربون الكلوروفلوري

للمركبات الكربون الكلوروفلورية(. وإذا حد  إنتاج جديد ملركا الكربون  خمصص البةار )مصنع يف حالةلإلنتاج 
د ، ميكن أن حتد  انبعااثت مرتبطة فق  مبرحلة اإلنتاج ولكن مبعدالت منةفضة نسبيا  تعتم١١-الكلوروفلوري

 على عملية اإلنتاج املستةدمة.
سنواي ( هو السبا  طن أو أكثر ٥٠ ٠٠٠) ١١-كان اإلنتاج األك  حجما  من مركا الكربون الكلوروفلوريوإذا  

، مسؤوال  وحده عن ذلكدد كب  من املصانع الصغ ة احلجم يف زايدة االنبعااثت، فمن    املرجح أن يكون ع
 يف اإلنتاج.على الر م من أن هذا ال حيول دون مسامهة بعض املصانع صغ ة النطاق 

( يف مصانع إنتاج مركا ١٢-)ومركا الكربون الكلوروفلوري ١١-إنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري وميكن
طاقة سنوية فائضة إلنتاج مركا الكربون وجود ش  التقديرات إىل . وت٢٢-الكربون اهليدروكلوري فلوري

األرجنتني واملكسيك  كل من  يف ٢٢-ريمصانع مركا الكربون اهليدروكلوري فلو  أحديف  ١١-الكلوروفلوري
االحتاد يف طن أو أقل(  و  ١٠ ٠٠٠)بكميات صغ ة  ١١-وروسيا وفنزوي  إلنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري

طن  ١٠ ٠٠٠)بني  ةمتوسطبكميات  ١١-تحدة إلنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري والوالايت املاألورويب
طن  ٥٠ ٠٠٠) بكميات كب ة ١١-الصني، إلنتاج مركا الكربون الكلوروفلورييف طن(  و  ٥٠ ٠٠٠و
 أكثر(. أو
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 امليثان الثنائي الكلوربها يف إنتاج رابع كلوريد الكربون يف مصانع مركبات امليثان الكلورية كمادة ال ميكن جتن وي نتج
مما والكلوروفورم. ومتتلك الصني واالحتاد األورويب والوالايت املتحدة أك  قدرات إنتاج مركبات امليثان الكلورية، 

، بلغ احلد األقصى العاملي لرابع ٢٠١6أك  كمية من احملتمل أن تتوافر من رابع كلوريد الكربون. ويف عام يتيح 
مركبات امليثان الكلورية، بعد الوفا  ابلتزامات اإلمدادات احمللية  من إنتاج الذي حيتمل أن يتاحكلوريد الكربون 

السنوية الفائضة اليت قد تسمح إبنتاج رابع كلوريد طن. وميتلك عدد من املناطق الطاقة  3٠٥ ٠٠٠القائمة، 
 هاوحدعلى نطاق صغ . ومتتلك الصني  ١١-الكربون ابلكميات املطلوبة إلنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري

كميات األك  من رابع كلوريد على حنو يوفر النتاج رابع كلوريد الكربون إبالطاقة السنوية الفائضة اليت قد تسمح 
 على نطاق واسع. ١١-ن املطلوبة إلنتاج مركا الكربون الكلوروفلوريالكربو 

لديها املرونة ال زمة إلنتاج  ليتاي نتج رابع كلوريد الكربون يف مصانع اإليثيلني الب كلوري/رابع كلوريد الكربون، و 
وريد الكربون يف أورواب أي من املادتني وفقا  للطلا. وتعمل مخسة من مصانع إنتاج اإليثيلني الب كلوري/رابع كل

الفائضة إلنتاج رابع كلوريد الكربون من خ ل هذه العملية مبا العاملية والوالايت املتحدة. وتقدر الطاقة اإلنتاجية 
 طن سنواي ، وهي موجودة بشكل أساسي يف االحتاد األورويب. ١٠٠ ٠٠٠و ٥٠ ٠٠٠ا بني يرتاوح م
أي أدلة خرى، مبا يف ذلك عمليات املصادرة أو االعرتاض، األ تمن الوكاالاجلمارك أو أنشطة أي  ت ظهروال 
ابع كلوريد الكربون أو ر  ١١-بكميات كب ة من مركا الكربون الكلوروفلوري قانونيةوجود جتارة دولية     على

مؤخرا  الستةدامه  ١١-مؤ رات على تسويق مركا الكربون الكلوروفلوريولكن ظهرت يف السنوات األخ ة. 
 الر اوي.يف 

 الرغاوي
ابستةدام مركا الكربون  بنا   على تقييمها احلايل، إىل أن إنتاج بعض منتجات الر اويخلصت فرقة العمل، 

 املفاجئة واملتزايدة. ١١-قد يكون مصدرا  حمتم   النبعااثت مركا الكربون الكلوروفلوري ١١-الكلوروفلوري
عن املناولة التقليدية للر اوي يف هناية العمر حصرا  قعة قد نتجت أن تكون االنبعااثت    املتو مستبعدا  ويبدو 

 والبنا  ابلنسبة حلجم كب  جدا  من الر اوي. املعداتتلك العمليات من  على  كب  تغي يطرأاالفرتاضي ما مل يكن 
اخليارات  لجنةوق دمت ليف استةدامات الر اوي.  ١١-وهناك مؤ رات على تسويق مركا الكربون الكلوروفلوري

ريكي للطن من دوالر أم ٢ ٢٠٠مقابل  ١١-من عرض بيع مركا الكربون الكلوروفلوري نسةةالتقنية للر اوي 
 الصناعة.أوساط خ ل التوزيع، ورأت عروضا  للبيع على مواقع اإلنرتنت، وعلمت املزيد من خ ل املناقشات مع 

تكلفته  يف ضو كلوريد امليثيلني، عن   ى نطاق واسععلل ستعاضة العمل عن احلافز االقتصادي  ةفرق تتسا لو 
، على الر م من أن ذلك لر اوي املرنة ذات اخل اي املفتوحةيف ا ١١-املنةفضة جدا ، مبركا الكربون الكلوروفلوري

 لتةفيض ١١-استكشاف إمكانية استةدام مركا الكربون الكلوروفلوري تواصل فرقة العمل ولكن. ممكن تقنيا  
عض األطراف أو على النحو الذي جرى تقييده لدى باملركبات العضوية املتطايرة من الر اوي املرنة انبعااثت 

 على استةدام كلوريد امليثيلني بسبا  وا ل إزا  السمية. إمكانية فرض القيود
ريثان يف ر اوي البوليو  ١١-وهناك ما يستدعي إجرا  مزيد من البح  بشأن استةدام مركا الكربون الكلوروفلوري

(PU)  يا  وأكثر فائدة من الناحية االقتصادية  د تقن ألن ذلكنتاج ر اوي البوليوريثان اجلاسئة إلونظم البوليوالت
أن ختاطر  املستبعدمن  يبدوولكن يف الر اوي املرنة.  ١١-من الرجوع إىل استةدام مركا الكربون الكلوروفلوري

الكب ة بسمعتها عن طريق استةدام مركا الكربون خرى األ ركات النظم و املتعددة اجلنسيات الشركات 
استةدام كميات  إىل ١١-الزايدة يف انبعااثت مركا الكربون الكلوروفلوريش  وت. علمعن  ١١-الكلوروفلوري

 النظم األصغر أو احمللية. منشآتتتجاوز فيما يبدو نطاق  ١١-من مركا الكربون الكلوروفلوري
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طاع ر اوي الرش والشركات الصغ ة واملتوسطة إىل ظهور حتدايت تقنية واقتصادية وأدى حتويل املؤسسات يف ق
ما إذا كان ذلك قد أدى إىل االستةدام  يؤكَّد بعد. ومل ١١-تدفع إىل استةدام مركا الكربون الكلوروفلوري قد

 ه.، أو إىل تغي  كب  يف استةدام١١-الفعلي لعوامل النفخ من مركا الكربون الكلوروفلوري
الر اوي املوجودة يف ةزوانت املمن  ١١-وهناك فرق بني االنبعااثت التقديرية املتوقعة ملركا الكربون الكلوروفلوري

، واالنبعااثت املستمدة من املؤلفات)مبا يف ذلك مدافن النفاايت(، استنادا  إىل معدالت االنبعااثت املذكورة يف 
قد است ةدم فيها  ١١-أن يكون مركا الكربون الكلوروفلورييستبعد  الغ ف اجلوي، مبا يف ذلك يف املناطق اليت

يكون التجهيز اإلضايف للر اوي وقد يف املائة، على التوايل(.  4-3يف املائة و ١.٥عقود )أقل من  منذيف الر اوي 
ناك قبل التةلص منها، من خ ل متزيق وسحق الر اوي، هو السبا يف بعض من هذا االخت ف على األقل. وه

 .ما يستدعي إجرا  مزيد من البح  بشأن معدالت االنبعااثت من خمزوانت الر اوي
كب  يف ر اوي البوليوريثان اجلاسئة   ١١-وأي سيناريو ت ستةدم فيه كميات كب ة من مركا الكربون الكلوروفلوري

وسيؤدي أيضا  إىل زايدة  ١١-أو ذات اخل اي املغلقة سيتطلا إنتاجا  كب ا  من مركا الكربون الكلوروفلوري
من  ١١-طن من مركا الكربون الكلوروفلوري ١ ٠٠٠ا هر خمزوانت الر اوي )على سبيل املثال، فإن انبعااثت قد

طن أو أكثر(. وهناك ما  3 ٠٠٠تصنيع الر اوي ذات اخل اي املغلقة تعين زايدة يف خمزوانت الر اوي مبقدار 
يف ر اوي البوليوريثان  ١١-ام احملتمل ملركا الكربون الكلوروفلورييستدعي إجرا  مزيد من التحليل ل ستةد

 ات اخل اي املغلقة.اجلاسئة أو ذ
 التربيد وتكييف اهلواء

)وبعضها يستةدم  ١١-وحدات الت يد ابلطرد املركزي اليت تستةدم مركا الكربون الكلوروفلوريلطاملا مثلت 
نسبيا  من إمجايل خمزون مواد الت يد من مركبات الكربون الكلورية  ( جز ا  صغ ا  ١٢-مركا الكربون الكلوروفلوري

لتةلص وعلى الر م من اإلجناز الكامل تقريبا  لعااثت مجيع القطاعات الفرعية للت يد وتكييا اهلوا . فلورية وانب
عددا  قلي   من  ، فإن١٢-التدرجيي من وحدات الت يد ابلطرد املركزي اليت تستةدم مركا الكربون الكلوروفلوري

 عمرهإىل هناية  يصلأن  ويتوقع يعمل يزالال  ١١-وحدات الت يد اليت تستةدم مركا الكربون الكلوروفلوري
االفرتاضي خ ل فرتة من سنة إىل مخس سنوات على أبعد تقدير. واستنادا  إىل تقديرات خمزوانت وانبعااثت مركا 

 ١١-من وحدات الت يد اليت تستةدم مركا الكربون الكلوروفلوري، فإن االنبعااثت ١١-الكربون الكلوروفلوري
العاملية احملسوبة من م حظات الغ ف  ١١-ا  من انبعااثت مركا الكربون الكلوروفلوريال تشكل جز ا  كب  
 ، وابملثل ال ميكن أن تكون االنبعااثت الناجتة عن وحدات الت يد سببا  للزايدة٢٠١٢-٢٠٠٢اجلوي يف الفرتة 

لى النحو املشتق من حساابت ، ع٢٠١3العاملية منذ عام  ١١-املفاجئة يف انبعااثت مركا الكربون الكلوروفلوري
عدد صغ  جدا  من  لصيانة ١١-إنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري ومن املستبعد أن يستةدمالغ ف اجلوي. 

 واليت ال تزال تعمل. ١١-روفلوريوحدات الت يد ابلطرد املركزي اليت تستةدم مركا الكربون الكلو 
على نطاق كب  يف أي قطاع من  ١٢-لكربون الكلوروفلورياستةدام مركا اي ستأنا أن  ومن املستبعد أيضا  

. وهذا يعين ٥والعاملة ابملادة  ٥القطاعات الفرعية للت يد وتكييا اهلوا  يف كل من األطراف    العاملة ابملادة 
 جلميع استةدامات القطاع الفرعي للت يد ١٢-كب  من مركا الكربون الكلوروفلوري  إنتاج جديد يلزمأنه لن 

. وقد يكون هناك ١١-إلنتاج املشرتك احملتمل ملركا الكربون الكلوروفلوريهذا سببا  للن يكون و وتكييا اهلوا ، 
وا  املتنقلة اليت لعدد حمدود من معدات تكييا اهل ١٢-طلا صغ  مستمر على مركا الكربون الكلوروفلوري

السيارات الفاخرة أو اخلاصة اليت بنيت قبل  وهييف بعض املركبات،  ١٢-تستةدم مركا الكربون الكلوروفلوري
من إعادة تدوير على األرجح الطلا الصغ   سيلىب هذا. ومع ذلك، ٥يف األطراف العاملة ابملادة  ٢٠٠٢عام 

 .١٢-مركا الكربون الكلوروفلوري مواد الت يد من املعدات القدمية اليت تستةدم



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 

24 

 واملذيبات والتطبيقات األخرى الرذاذات
يف  كل سائل مضغوط يف الرذاذات، وهو استةدام تستةدم بشكل أساسي فلورية الكلورو مركبات الكربون كانت 

بشكل جيد جدا  مع مركا الكربون  ١١-مث  ل نبعااثت. ويف حني عمل مركا الكربون الكلوروفلوري
امل الدفع، فإنه ال ميكن استةدام مركا الكربون و غ  عضمن للحصول على درجات خمتلفة  ١٢-روفلوريالكلو 

وحده كعامل دفع. ومن املمكن تقنيا  استةدام خمالي  عوامل الدفع اهليدروكربونية ومركا  ١١-الكلوروفلوري
 يبسهولة، سيكون من ا د ١١-وريمركا الكربون الكلوروفل أتيحيف الرذاذات. وإذا  ١١-الكربون الكلوروفلوري

أن يتم إنتاج أو استةدام مركا الكربون ولكن يبدو مستبعدا  ستةدامه يف منتجات الرذاذات. تقنيا  ا
لرذاذات  والسبا الرئيسي هو أن املواد اهليدروكربونية أرخص بكث  من ليف الوقت احلاضر  ١١-الكلوروفلوري

ستنشاق ذات اجلرعات املقننة عن حني أنه من املمكن تقنيا  إنتاج أجهزة االفلورية. ويف و مركبات الكربون الكلور 
أ أو مركا الكربون ١34-ومركا الكربون اهليدروفلوري ١١-طريق مزج مركا الكربون الكلوروفلوري

 .أن خيتار أي منتج ألجهزة االستنشاق ذات اجلرعات املقننة هذا الطريقيبدو من املستبعد أ، ٢٢7-اهليدروفلوري
يف اجلدول ألا من املقرر  ١١-ابستةدام مركا الكربون الكلوروفلوريوأدرج إنتاج ألواح األلياف االصطناعية 

كعامل معاجلة وال ي سمح ابستةدامه إال يف الوالايت املتحدة، حي  إن انبعااثته منةفضة جدا . ومن   7/٢٩
اح مصنع )   مشروع( أنشئ حديثا  لتصنيع ألو يف  ١١-ستةدم مركا الكربون الكلوروفلورييللغاية أن  املستبعد

للغاية استةدام مركا  املستبعدعالية. وابملثل، يبدو من  ذلك املصنع األلياف االصطناعية وأن تكون انبعااثت
البدائل املتاحة، ال توجد أيضا  أسباب تقنية أو اقتصادية تدعو ومع توفر كمذيا.   ١١-الكربون الكلوروفلوري

انجتة عن نفخ التبغ أو جتهيز  ١١-ربون الكلوروفلوريأن الزايدة األخ ة يف انبعااثت مركا الكإىل االعتقاد 
 اليورانيوم.

 منذجة االنبعااثت واملخزوانت
أن  املستبعد، من ١١-استنادا  إىل النماذج والتحلي ت احملدثة النبعااثت وخمزوانت مركا الكربون الكلوروفلوري

يف االنبعااثت    املتوقعة من مركا  ببا  عنهما سستةدام التارخيي واملةزون الناتج يكون اإلنتاج السابق واال
تغي  كب  يف معاجلة الكميات الكب ة من خمزوانت مركا الكربون  يطرأما مل يكن  ١١-الكربون الكلوروفلوري

 يل.   معروفة يف وقت االنتها  من هذا التقرير األو ظلت ، وهي مسألة ١١-الكلوروفلوري
االنبعااثت املستمدة من قياسات الغ ف اجلوي من املةزوانت يف أورواب الغربية، اليت  ويتواصل بوجه عام اخنفاض

يف  4-٢تنةفض تلك االنبعااثت بنسبة منذ عدة عقود ) ١١-ستةدم فيها مركا الكربون الكلوروفلوريمل ي  
ض أن انبعااثت مركا الكربون السنواي  املائة  يف املناطق األخرى من املةزوانت  ١١-كلوروفلوري(. وإذا افرت 

تنةفض عموما  بطريقة مماثلة، يبدو أنه ال ميكن تفس  الزايدات    املتوقعة يف انبعااثت مركا الكربون 
املةزوانت بشكل خمتلا متاما  يف املناطق األخرى  ت عاملالعاملية ابنبعااثت املةزوانت. وما مل  ١١-الكلوروفلوري

بياانت من الغ ف  املناطق اليت مل جتمع فيهامؤخرا ، أو يف  ١١-لوروفلوريت ةدم فيها مركا الكربون الكاليت اس
هو خمزوانت مركا  ١١-أن يكون مصدر الزايدة يف انبعااثت مركا الكربون الكلوروفلوريفمن املستبعد اجلوي، 

 .١١-الكربون الكلوروفلوري
احتمال استئناف استةدام مركا الكربون  بشكل قاطع احةأي من حتلي ت البياانت املت ينفيوال 

املنتج حديثا  يف ر اوي اخل اي املغلقة. وهناك سيناريوهات تضع مناذج ل ستةدام احملتمل  ١١ -الكلوروفلوري
ركا الكربون املستنتجة مل يف ر اوي اخل اي املغلقة وتتوا م مع االنبعااثت ١١-الكلوروفلوري ملركا الكربون
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. وبنا   على هذا التقييم الشامل، توصي فرقة العمل مبواصلة استكشاف االستةدام احملتمل ١١-لوروفلوريالك
يف ر اوي اخل اي املغلقة لتفس  الزايدة    املتوقعة يف انبعااثت مركا الكربون  ١١-ملركا الكربون الكلوروفلوري

 .١١-الكلوروفلوري
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 الثاين املرفق
 فريق التقييم التقين واالقتصاديالذي أعده  ٢01٨لعام  تقرير التقييم

 العامةالنتائج الرئيسية 
وافز للتكنولوجيا اجلديدة، وألن الشركات واملنظمات احلال يزال بروتوكول مونرتايل فعاال  ألن تداب  الرقابة خلقت 

اإلضافية املتفق عليها  ديدة وألن الصندوق املتعدد األطراف مول التكلفةاجلتكنولوجيا العملت جبدية لتنفيذ 
إلنتاج لتةلص التدرجيي من اومع حتقق كل من األهداف املرحلية الرئيسية ل. ٥النتقال األطراف العاملة ابملادة 

السته ك، أدى تنفيذ املراحل اجلديدة من التكنولوجيا إىل املزيد من االخنفاض يف إنتاج املواد املستنفدة لألوزون وا
. ومن خ ل هذه اجلهود، جتنا العامل قوية احتباس حراري ازات ا واليت متثل معظمها مواد واستةدامها وانبعااثهت

 للزايدات يف األ عة فوق البنفسجية واالحرتار العاملي.العواقا االقتصادية والبيئية والصحية الكب ة 
حدثت تطورات تقنية كب ة فريق التقييم التقين واالقتصادي، الذي أعده  ٢٠١4تقييم لعام التقرير صدور ومنذ 

حي  واصلت األطراف يف بروتوكول مونرتايل العمل على حتقيق املراحل الرئيسية للتةلص التدرجيي من إنتاج 
ودخل حيز التنفيذ يف  ٢٠١6تعديل كيغايل، الذي اعت مد يف عام  وتنشأ عنك املواد املستنفدة لألوزون. واسته 
قيق التةفيض التدرجيي لبعض يف سبيل حتإضافية لألطراف  حليةوع مات مر ، حتدايت جديدة ٢٠١٩عام 

التقييمات املنتظمة اليت جيريها فريق التقييم التقين واالقتصادي التحدايت  وت زمركبات الكربون اهليدروفلورية. 
شمل التحدايت يف خمتلا قطاعات االستةدام. وت وأنواع التكنولوجياوتوفر املعلومات ال زمة ل نتقال إىل البدائل 

ملستنفدة لألوزون يف قطاعات التةلص التدرجيي من االستةدامات املتبقية للمواد ا والتكنولوجيااخلاصة ابلقطاعات 
حمددة، وبعض االستةدامات احملددة    اخلاضعة للرقابة واملتزايدة للمواد املستنفدة لألوزون، واخليارات النا ئة 

 اخ.الستةدام بدائل أكثر مراعاة للمن
النجاح املستدام يعتمد ”  ، وهيذات أمهية اليوم ٢٠١4رسالة رئيسية ألفرقة التقييم من تقييمها لعام  وال تزال

التزاماهتا ومنع أي إجرا ات مستقبلية هتدد إضاعة لتلبية لل وتوكول على اليقظة املستمرة من جانا األطراف 
تفاق. ويعتمد النجاح أيضا  على مواصلة الدروس املستفادة الفوائد اليت حتققت بشأن األوزون واملناخ مبوجا اال

ثمار املشرتك يف بيئتنا العاملية واليت كانت الوعد الذي قطعناه لألجيال القادمة من التعاون والقيادة واالبتكار واالست
 “مبوجا ال وتوكول.

 تعديل كيغايلمبوجب التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 
 الرقابةم تعديل كيغايل رابطا  قواي  بني محاية األوزون واملناخ ووضع مسارا  واضحا  حلماية بيئة كوكبنا من خ ل أقا

على مركبات الكربون اهليدروفلورية. ومن املتوقع أن تؤدي التداب  املتةذة للتةفيض التدرجيي إلنتاج واسته ك 
درجة مئوية ُبلول هناية القرن. وميكن أن تؤدي  ٠.4ار مبا يصل إىل حرت مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل جتنا اال

التحسينات يف الكفا ة يف استةدام الطاقة يف قطاع الت يد وتكييا اهلوا  ابلتوازي مع التةفيض التدرجيي ملركبات 
 الكربون اهليدروفلورية إىل مضاعفة تلك الفوائد املناخية.

واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية للتصدي للتحدايت اجلديدة اليت ميليها  قينفريق التقييم الت اتوتتطور خ  
تعديل كيغايل. ويعمل التةفيض التدرجيي املقرر ملركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجا تعديل كيغايل، فض   عن 

رتار العاملي من مركبات الحاللوائح الوطنية واإلقليمية، على دفع الصناعة حنو بدائل منةفضة القدرة على إحدا  ا
سيما يف تطبيقات الت يد وتكييا اهلوا  والر اوي. ومع ذلك، فإن  ، والمغايرةالكربون اهليدروفلورية أو بدائل 
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يف إجياد أفضل حل  ختلق الصعوابتالقدرة على إحدا  االحرتار العاملي  منةفضة موعة املنتجات اجلديدة 
والسمية والتوافر وظروف التشغيل )مثل درجات احلرارة احمليطة  ة اال تعالبليقالكل تطبيق، يف ضو  عوامل مثل 

 العالية(.
ن احملتمل يف كفا ة معدات الت يد وتكييا اهلوا  يف استةدام الطاقة من يف املائة من التحسّ  ٩٠وأييت حوايل 

ن الدافع العام للحد من الطلا فإ االبتكار التكنولوجي يف املعدات، وليس مادة الت يد نفسها. ومن انحية أخرى،
على الطاقة سيؤدي إىل زايدة كفا ة معدات الت يد وتكييا اهلوا  يف استةدام الطاقة. وخيلق هذان العام ن 

 ا  للتةفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية.معزز الدافعان آتزرا  
 كبريالتقين التقدم ال

ته كي، وجتاري، وصناعي، وزراعي، وطيب، وعسكري، مع عدم استةدام اليزال التقدم مستمرا  يف كل قطاع اس
التةلص التدرجيي من أجهزة  وأ جنزاملواد املستنفدة لألوزون يف العديد من التطبيقات يف مجيع أحنا  العامل. 

واستعيض عنها يف مجيع أحنا  العامل  الكلوروفلوريةاالستنشاق ذات اجلرعات املقننة احملتوية على مركبات الكربون 
 .الكلوروفلوريةمبجموعة من أجهزة االستنشاق اخلالية من مركبات الكربون 

 ٥األطراف    العاملة ابملادة  يف ٢٢-واكتمل أساسا  التةلص التدرجيي من مركا الكربون اهليدروكلوري فلوري
 .٥ادة تقدم يف األطراف العاملة ابملأيخذ يف الو

التةلص  وأجنزي من مواد الت يد املستنفدة لألوزون يف وحدات الت يد اجلديدة. واكتمل تقريبا  التةلص التدرجي
يف وحدات الت يد الصغ ة اجلديدة يف األطراف    العاملة  ٢٢-التدرجيي من مركا الكربون اهليدروكلوري فلوري

 .٥األطراف العاملة ابملادة دى ل بقدر حمدودنتاج يستمر اإل، ولكن ٥ابملادة 
املوعد النهائي للتةلص التدرجيي من اإلنتاج واالسته ك من االستةدامات اخلاضعة للرقابة  ٢٠١٥عام و هد 

 تطلبها تلكعدد صغ  فق  من االستةدامات احلرجة اليت  وبقي، ٥األطراف العاملة ابملادة  لدىل وميد امليثيل 
التقدم املطرد حتقق املرحلة الرئيسية، مما يبني  إىل هذه ٥ت األطراف العاملة ابملادة . ووصل٢٠١٩األطراف يف عام 

واضح على املدى الذي وصلت ويدل بشكل  مبوجا ال وتوكول، واختتام العديد من املشاريع االستثمارية بنجاح،
 جياوأنواع التكنولو تقاهلا إىل اخليارات إليه القطاعات الرئيسية، اليت كانت تعتمد يف السابق على بروميد امليثيل، يف ان

 البديلة.
 االستخدامات املستمرة للمواد املستنفدة لألوزون

اليقظة املستمرة من خ ل مراقبة الغ ف اجلوي والتقييمات املنتظمة السته ك واستةدام املواد املستنفدة تلزم 
تمرار يف لألوزون واملةزوانت منها لرصد التقدم واإلجنازات اليت حتققت مبوجا بروتوكول مونرتايل. ويعزز االس

منها ابلفعل واإلب غ عن االنبعااثت    املتوقعة رجيي التدالتةلص  أ جنزاستةدام املواد املستنفدة لألوزون اليت 
 يف الفرتة األخ ة هذه األمهية. ١١-من مركا الكربون الكلوروفلوري

ن يف السرتاتوسف . وقد اخنفض ألوزو الذي يدمر امصدرا  رئيسيا  للكلور  ١١-وال يزال مركا الكربون الكلوروفلوري
عقود نتيجة ل وتوكول مونرتايل، ولكن القياسات احلديثة تش  إىل أن  تركيزه يف الغ ف اجلوي على مدار عدة

مبوجا بروتوكول مونرتايل. وكان مركا الكربون هو متوقع هذا االخنفاض أصبح يف اآلونة األخ ة أبطأ مما 
خرى  كعامل لنفخ الر اوي، وكمادة ت يد، ويف  موعة من االستةدامات األي ستةدم أساسا   ١١-الكلوروفلوري

األصغر حجما ، مبا يف ذلك أجهزة االستنشاق الطبية املةصصة لع ج الربو ويف نفخ التبغ. ومع ذلك، تتوفر 
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التةلص  وأ جنزت. منتصا الثمانينا اعتبارا  منمواد كيميائية أو منتجات بديلة جلميع التطبيقات، وبدأ استةدامها 
يف   ١٩٩6يف عام  ٥األطراف    العاملة ابملادة  لدى ١١-التدرجيي من إنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري

يف عام  ٥األطراف العاملة ابملادة  لدى ١١-التةلص التدرجيي من إنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري حني أجنز
طن كل  4٠٠إلمداد االستةدامات األساسية أقل من  ١١-. وكان إنتاج مركا الكربون الكلوروفلوري٢٠١٠

. ومل تبلغ األطراف عن أي استةدامات ملركا الكربون ٢٠١4وتوقا متاما  بعد عام  ٢٠١٠عام بعد عام 
 كمادة أولية.  ١١-الكلوروفلوري

بعد  ١١-ريمركا الكربون الكلوروفلو من عاملية النبعااثت االوعلى الر م من هذه الضواب ، حدثت زايدة يف 
قل نشأ من  رق آسيا، وفقا  لقياسات مستمدة من   التقارير بقوة إىل أن جز ا  منها على األش، وت٢٠١٢عام 

(، نسق فريق التقييم العلمي وفريق ٢٠١8)تشرين الثاين/نوفم   3٠/3 بكتني مستقلتني. واستجابة للمقرر 
افية عن رصد ومنذجة الغ ف اجلوي، فيما يتعلق التقييم التقين واالقتصادي جهودمها لتوف  معلومات إض

واملواد اخلاضعة للرقابة  ١١-وقعة، وابملصادر احملتملة النبعااثت مركا الكربون الكلوروفلوريابالنبعااثت    املت
 ذات الصلة، على التوايل.

لطلا من االستةدامات افوعلى عكس االعتقاد السائد أبنه متت تسوية مجيع املشاكل املرتبطة بقطاع اهلالوانت، 
ق النف  والغاز واملنشآت النووية والقواعد/االحتياطيات العسكرية املركبة، اجلارية واملستمرة )مثل الط ان املدين ومراف

عن عدم وجود بدائل للتصميمات  والناتج ١3٠١-وما إىل ذلك(، والطلا املتزايد من الط ان املدين على اهلالون
تملركات ومقصورات البضائع، اجلديدة لتطبيقات احمل وانت. وتش  تقديرات اإلمداد من املةز  قريبا  أن يتجاوز  حي 

كان مقدرا  من قبل، وابلتايل يوجد   ما تفوقيف الغ ف اجلوي إىل وجود انبعااثت  وفرتهمن  املستنتجةاالنبعااثت 
كان من املتوقع سابقا  أن تنفد إمدادات املتاح لتلبية االحتياجات اجلارية. و  ١3٠١-خمزون أقل بكث  من اهلالون

اخت الت إقليمية، مما قد يعين  ولكن هناك. ٢٠٥4حىت عام  ٢٠3٢املتاحة يف الفرتة من عام  ١3٠١-اهلالون
يف البلدان اليت ليس لديها خمزوانت خمصصة طويلة األجل. ولذلك،   وقت أبكر بكث ستنفذ يف أن اإلمدادات

 واالقتصادي أن هذا سيتطلا إجرا   مبوجا بروتوكول مونرتايل وهناك احتمال قوي أن يتوقع فريق التقييم التقين
ل القريا إلمداد يف املستقب ١3٠١-د من اهلالونييتم تقدمي تر يحات االستةدامات األساسية إلنتاج جد

 االستةدامات املهمة ملكافحة احلرائق، وخاصة ابلنسبة للط ان املدين.
امليثيل يف الغ ف اجلوي توقفت عن االخنفاض، مما يش  إىل احتمال استمرار استةدام  تركيزات بروميد ولكن

ات ما قبل الشحن )املعفاة(. بروميد امليثيل بكميات أك  من تلك املبلغ عنها حاليا  الستةدامات احلجر ومعاجل
ات ما قبل الشحن املبلغ عنها، يف املائة من استةدامات احلجر ومعاجل 4٠وهناك بدائل متاحة فورا  ملا يقرب من 

ألن استةدامات احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن معفاة مبوجا ال وتوكول. وإضافة إىل ذلك،  لكنها ال ت عتمد
استةدامات احلجر ومعاجلات ما  النامجة عنة من انبعااثت بروميد امليثيل احلالية يف املائ 7٠ميكن جتنا حوايل 

لك ابستةدام إعادة االلتقاط أو التدم  الستةدامات احلجر ومعاجلات ما قبل قبل الشحن املبلغ عنها، وذ
تبة  الرتبة علقة بالستةدامات احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن املتاأل شية العازلة ابستعمال السلع و يف الشحن 

جلوي فوائد لطبقة األوزون قبل الزراعة. وستوفر التةفيضات الناجتة عن ذلك يف تركيزات بروميد امليثيل يف الغ ف ا
 على املدى القريا.
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 التقدم والتحدايت حسب القطاع
 الرغاوي

حدثت حتسينات كب ة يف تطوير وتوافر املواد املضافة وعوامل النفخ املشرتك واملعدات والرتكيبات اليت  •
إحدا  أاتحت جناح تسويق الر اوي ونظم الر اوي اليت حتتوي على عوامل نفخ منةفضة القدرة على 

 االحرتار العاملي.
، إىل جانا اعتماد املعاي  املعززة ٥ملة ابملادة أدى النمو يف قطاع البنا  وسلسلة الت يد يف األطراف العا •

 للكفا ة يف استةدام الطاقة للمباين، إىل زايدة الطلا على مواد العزل احلراري.
o يف املائة سنواي ( مبعدل أقل قلي    3.٩) البوليمرية استمر منو إمجايل اإلنتاج العاملي من الر اوي

مليون طن يف  ٢4 قيمة تقديرية تبلغ حوايليف املائة(، من  4من املعدل امللحوظ العام املاضي )
. ومن املتوقع أن ينمو إنتاج الر اوي ٢٠٢3مليون طن ُبلول عام  ٢٩إىل  ٢٠١7عام 

العاملي واستمرار تطور جتهيز األ ذية عيد على الصنا  البتوجه املستةدمة يف العزل مبا يتما ى مع 
 )سلسلة الت يد(. هاوختزين هاامل دة ونقل

o   يف املائة وزن/وزن )الوزن ابلوزن أو جز  من  ٥.٥نسا عوامل النفخ البالغة بنا   على متوس
، ل ابالنبثاقاملشكوزن/وزن ابلنسبة للبوليسرتين  ٢يف املائة 6الكتلة( من مادة البوليوريثان و

طن  ١٠ ٠٠٠طن واسته ك إضايف قدره  4٠٠ ٠٠٠سيؤدي ذلك إىل طلا يقدر أبكثر من 
ألنواع الر اوي األخرى. وع وة على ذلك، تش  التقديرات إىل أن الطلا على عوامل النفخ 

استنادا  إىل معدالت النمو الواردة  ٢٠٢3طن ُبلول عام  ٥٠٠ ٠٠٠س تفع إىل أكثر من 
 أدانه.

حتدايت مشرتكة يف التةلص التدرجيي من إنتاج واسته ك مركبات  ٥ف العاملة ابملادة واجه األطرات •
 عاليةالكربون اهليدروكلورية فلورية والتةفيض التدرجيي لعوامل النفخ من مركبات الكربون اهليدروفلورية 

 القدرة على إحدا  االحرتار العاملي.
ب يف تطبيقات ر اوي العزل انجحا  إىل ١4١-يوكلوري فلور كان التحويل من مركا الكربون اهليدر  •

الكتلة احلرجة للعملية كافية لت ير  كانتحد كب  يف الشركات الكب ة وبعض الشركات املتوسطة حي   
 اهليدروكربون. أنواع تكنولوجيااالستثمار يف 

صغ ة واملتوسطة إدارة عملية االنتقال اخلاصة ابلر اوي للعديد من الشركات الهناك صعوبة يف ال تزال  •
. فمعظم البدائل منةفضة على حد سوا  ٥واألطراف    العاملة ابملادة  ٥األطراف العاملة ابملادة  لدى

ال تستطيع  القدرة على إحدا  االحرتار العاملي قابلة ل  تعال، وقد جتد الشركات الصغ ة واملتوسطة أهنا
ائق. وما مل يكن هناك تر يد صناعي، ستظل احللول االحتياطات ال زمة للوقاية من احلر  تكاليا حتمل
 إىل انبعااثت كث ة. يف الغالا ستؤديو القدرة على إحدا  االحرتار العاملي هي اخليار الوحيد،  عالية

إعادة النظر يف التقييمات السابقة  ١١-تتطلا االنبعااثت    املتوقعة من مركا الكربون الكلوروفلوري •
يف قطاع الر اوي والعوامل العديدة اليت قد تؤثر على اختيار عامل نفخ الر اوي مبا لعملية االنتقال هذه 

ال تعال، والسمية(، وسهولة االستةدام، والتوافق قابلية ايف ذلك تكلفة عامل نفخ الر اوي، والس مة )
 ألخرى )وما إىل ذلك(.مع املعدات واملواد اخلام ا

                                                           
 معدل النمو السنوي املركا. ( ٢)
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 اهلالوانت
املتزايد الطلا ف. مت حلها مجيع مشاكل قطاع اهلالوانتأبن العام  لتصورابهناك قلق كب  فيما يتعلق  •

)مثل الط ان املدين ومرافق النف  والغاز واملنشآت النووية  والدائمة ستةدامات اجلارية ل
من املةزوانت. وقد يكون  اإلمداد ذلك( سيتجاوز قريبا  والقواعد/االحتياطيات العسكرية املركبة، وما إىل

االنبعااثت أن يف الغ ف اجلوي تش  إىل  وفرتهأقل مما كان مقدرا  يف السابق، ألن  ١3٠١-ن اهلالونخمزو 
. وتش  يتفاقم هذا الوضع بسبا االخت الت اإلقليمية يف املةزوانتأعلى من التقديرات السابقة، وس

ين املقدر مسبقا  يف الفرتة قد تنفد قبل اإلطار الزم ١3٠١-إمدادات اهلالون العوامل  تمعة إىل أنهذه 
للمستةدمني الذين ال يستطيعون الوصول إىل خمزون كب . وسيقتضي الطلا ابلنسبة  ٢٠٥4-٢٠3٢

، ومن احملتمل تقدمي اختاذ إجرا  مبوجا بروتوكول مونرتايل ١3٠١-املتزايد من الط ان املدين على اهلالون
 يف املستقبل القريا. ١3٠١-ة من اهلالونتر يحات االستةدامات الضرورية إلنتاج كميات جديد

يف طفاايت احلريق اليدوية احملمولة على  ١٢١١-كبديل للهالون  BTP-2جيري حاليا  استةدام مركا  •
ة من اهلالوانت املركبة يف الطائرات(. يف املائ ١٠منت طائرات الط ان املدين. )ميثل هذا االستةدام حوايل 

إال يف نظم إطفا  احلرائق يف  ١3٠١-الط ان املدين بدي   للهالون وعلى النقيض من ذلك، مل يستةدم
نتيجة خميبة جدا  لآلمال، ابلنظر إىل مستوى ذلك ، وميثل حىت اآلندورات املياه، وهو أصغر استةدام له 
هبا احلكومات و ركات احلماية من احلرائق خ ل أكثر من مخس  جهود البح  واالختبار اليت قامت

 ة.وعشرين سن
إحراز قدر قليل من التقدم بشأن البدائل منةفضة القدرة  أ بلغ عن، ٢٠١4تقرير التقييم لعام صدور منذ  •

و/أو مركا  ١3٠١-)ل ستعاضة عن اهلالون الكامل الغمرعلى إحدا  االحرتار العاملي يف نظم 
م من استمرار (. وعلى الر ١٢٥-أ و/أو مركا الكربون اهليدروفلوري-ه٢٢7-اهليدروفلوريالكربون 

لحماية من احلرائق، فقد يستغرق األمر من مخس إىل عشر عوامل جديدة حمتملة لالبحو  لتحديد 
 على قطاع احلماية من احلرائق. ا  كب    ا  أثر حيقق أحد العوامل ا دية سنوات قبل أن 

 يلبروميد امليث
ميع االستةدامات املتبقية اخلاضعة جلنة اخليارات التقنية ل وميد امليثيل أن هناك بدائل تقنية جل ترى •

التةلص التدرجيي من تسعة وتسعني يف املائة من االسته ك  أجنزللرقابة ل وميد امليثيل تقريبا . فقد 
طنا  فق  لإلعفا ات أل راض  ١4١ اخلاضع للرقابة املبلغ عنه، وال توجد يف الوقت احلايل موافقة إال على

كمية أك  من   إزا  عدم اإلب غ يف الوقت احلايل عن استةدام االستةدامات احلرجة. وهناك قلق
 بروميد امليثيل أل راض خاضعة للرقابة.

أبلغت بعض البلدان يف السنوات األخ ة عن زايدات حادة يف االسته ك أل راض احلجر ومعاجلات ما  •
مل يكن هناك أي  يف حني اخنفض االسته ك يف بلدان أخرى بشكل كب . وهلذا السبا،قبل الشحن، 

اخنفاض مستدام يف االستةدام أل راض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن على مدى السنوات العشرين 
فورا  لنحو  متاحةأن بدائل بروميد امليثيل إىل املاضية. وتش  تقديرات جلنة اخليارات التقنية ل وميد امليثيل 

 الشحن، خاصة الستةدامات ما قبل الشحن.يف املائة من استةدامات احلجر ومعاجلات ما قبل  4٠
ينبع  بروميد امليثيل املستةدم أل راض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن ابلكامل تقريبا  إىل الغ ف  •

لعازلة )ألي تبة  متبقي اجلوي. ومن  أن السيطرة على هذه االنبعااثت عن طريق استةدام األ شية ا
يف املائة من  7٠االستعادة والتدم  أن تزيل أكثر من  ع تكنولوجياابستةدام أنوا للرتبة قبل الزراعة( أو 

 املواد املستنفدة لألوزون يف السرتاتوسف . لتةفيضاألجل  ةقريب منافع كب ةهذه االنبعااثت، مما يوفر 
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 االستخدامات الطبية والكيميائية
توية على مركبات الكربون التةلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق ذات اجلرعات املقننة احمل زأ جن •

اختيار أنسا طريقة  وميثلفلورية يف مجيع أحنا  العامل. وتتوفر  موعة من طرائق الع ج البديلة. و الكلور 
ثر البيئي، مبا يف ذلك بصمة ع ج قرارا  معقدا  وميكن تعزيزه بزايدة املعلومات املتاحة للجمهور حول األ

 فة.الكربون، ملنتجات االستنشاق املةتل
±  ١3 ٠٠٠زادت مبقدار  ١١-تش  دراسة حديثة إىل أن انبعااثت مركا الكربون الكلوروفلوري •

. ويبدو أنه ال توجد ع قة بني الزايدة يف ٢٠١6إىل  ٢٠١3طن يف السنة خ ل الفرتة  ٥ ٠٠٠
اي  من طن سنو  ١3 ٠٠٠واإلنتاج السابق. واخلسائر البالغة  ١١-لوروفلوريانبعااثت مركا الكربون الك
ليست اقتصادية من منظور عملية إنتاج املواد الكيميائية. ويف الطرف  ١١-مركا الكربون الكلوروفلوري

هذا فيف املائة( لعملية تشغيل اقتصادية،  ٥األعلى من مستوايت االنبعااثت احملتملة )خسائر بنسبة 
ليس من الواضح حىت سنواي . و  ١١-طن من مركا الكربون الكلوروفلوري ٢6٠ ٠٠٠ل إنتاج يعاد

نتاج مركا الكربون إلكمنتج اثنوي   تنشأ ١٢-مركا الكربون الكلوروفلوريكمية من اآلن مص  أي  
 .١١-الكلوروفلوري
 التربيد وتكييف اهلواء

األطراف    العاملة  لدى ٢٢-كتمل أساسا  التةلص التدرجيي من مركا الكربون اهليدروكلوري فلوريا  •
 .٥األطراف العاملة ابملادة تقدم لدى وأيخذ يف ال ٥ابملادة 

وينتج اختيار مادة الت يد عن موازنة بني العديد من العوامل اليت تشمل  . “مثالية”ال توجد مادة ت يد  •
ر وتكلفة معدات الت يد وتكييا اهلوا ، ر وتكلفة مادة الت يد، وتوف  ستةدام املستهدف، وتوف  امل  مة ل 

، والكفا ة يف استةدام الطاقة، والس مة، وسهولة االستةدام، واملسائل البيئية. وتكلفة وفعالية الصيانة
يد وتكييا اهلوا  واملضةات جلنة اخليارات التقنية للت  الذي أعدته  ٢٠١4ومنذ نشر تقرير التقييم لعام 

عن مادة ت يد جديدة على تعيني قياسي وتصنيا للس مة، مخسة منها عبارة  3٥احلرارية، حصلت 
 من املركبات.  مادة مكونة من خلي 3٠مواد أحادية املركا، و

الوطنية  ركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجا تعديل كيغايل، فض   عن اللوائحملالتدرجيي  التةفيض يؤدي •
الصناعة حنو استةدام مواد الت يد منةفضة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي. إىل توجيه واإلقليمية، 

على إحدا  االحرتار العاملي، واقرت حت مواد ت يد جديدة  ذات القدرة العاليةجد بدائل ملواد الت يد وتو 
ت يد لكل تطبيق حتداي  الثور على أفضل مواد منةفضة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي. وميثل الع

ى تغ  املناخ قابلة ل  تعال وقد نةفض علاملبا ر املثر األا  ما تكون مواد الت يد ذات بمستمرا . و ال
 أنواع تكنولوجياتطوير  جيريتكون ذات مسية أعلى. ومن أجل احلفاظ على مستوايت الس مة احلالية، 

 ستوى التدريا.ملزايدة  وتلزمجديدة 
( أو مركا الكربون بشكل  الاأ )6٠٠-يف  ال الت يد املنزيل، ال يزال مركا اهليدروكربون •

أكثر من مليار ث جة منزلية  حاليا   ت يد لإلنتاج اجلديد، وهناكالخياري مواد  ميث نأ ١34-اهليدروفلوري
ي، يتزايد استةدام خمالي  مركبات الكربون أ. ويف الت يد التجار 6٠٠-اهليدروكربونمركا تستةدم 

ر العاملي منةفضة القدرة على إحدا  االحرتا (HFC/HFO)اهليدروفلورية/األوليفينات اهليدروفلورية 
 أ ومادة6٠٠-واهليدروكربون ٢٩٠-ربونوكواهليدر  R-744وخيارات    املواد اهليدروكربونية مثل مادة 

R-717 ، دا  النظم  وسيزداد هذا االجتاه مع معاي  وقواعد الس مة ألوير البح  والتطوخاصة مع حتسني
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فعلى الت يد الصناعية الكب ة،  منشآتويف اجلديدة اليت ستدخل حيز التنفيذ يف السنوات القليلة املقبلة. 
التطورات التكنولوجية احلالية استةدام النظم  تشملعلى نطاق واسع،  R-717مادة  الر م من استةدام

 مع مادة R-717تستةدم مادة  تعاقبية، ابإلضافة إىل نظم R-717الشحنة املنةفضة من مادة  ذات
R-744املناطق عملية انتقال كب ة من مادة  . ويف ت يد وسائل النقل،  هدت بعضR-404A  إىل بدائل

 R-452Aة مباد R-404Aمنةفضة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي. ومت االستعاضة متاما  عن مادة 
يف تطبيقات  R-513Aومادة  R-744مادة  وأدخلتيف معدات الشاحنات واملقطورات اجلديدة يف أورواب. 

 ميدانيا  على الشاحنات واملقطورات. R-744 . وجيري اختبار مادة احلاوايت متعددة الوسائ
واد ت يد يؤخذ مب، ىل اهلوا اليت تعمل بنقل احلرارة من اهلوا  إيف معدات تكييا اهلوا  واملضةات احلرارية  •

ستةدام، ولكن ال حيقق إال عدد قليل منها أدا   مماث   أو أفضل من أدا  مركا جديدة ابستمرار ل 
إحدا  االحرتار العاملي. وعلى الر م من على قدرة البغض النظر عن  ٢٢-لكربون اهليدروكلوري فلوريا

 ذلك، حد  حتول يف السوق ملواد ت يد منةفضة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي كبديل ملادة
R-22 وتتوفر يف السوق حاليا  امل يني من معدات تكييا اهلوا  اليت تستةدم مادة  R-32سيما  ، وال

تفرض بعض التطبيقات، تظل معاي  الس مة لة املبلغ عنها يف آسيا. وعلى الر م من املةاطر املنةفض
مواد ت يد قابلة ل  تعال منةفضة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي يف  عدةقيودا  على استةدام 

الت يد. وتعد املضةات احلرارية لتسةني املياه معينة من املنتجات، ولكنها قيد املراجعة جلميع مواد  مناذج
 سوقا  ديناميكية تشمل عددا  من اخليارات منةفضة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي.واملكان 

 وأ جنزاكتمل تقريبا  التةلص التدرجيي من مواد الت يد املستنفدة لألوزون يف وحدات الت يد اجلديدة.  •
 لدىاجلديدة  يف وحدات الت يد الصغ ة ٢٢-لكربون اهليدروكلوري فلوريالتةلص التدرجيي من مركا ا
 .٥األطراف العاملة ابملادة لدى منه حمدود  ولكن يستمر إنتاج قدر، ٥األطراف    العاملة ابملادة 

يف السوق بسرعة يف الوالايت املتحدة وأورواب يف  HFO-1234yfإنفاذ اللوائح، تتزايد حصة مادة نتيجة  •
أ ١34-ا يظل مركا الكربون اهليدروفلوريرات الركاب اجلديدة املزودة مبعدات تكييا اهلوا ، بينمسيا

عن مركا  من جناح التحولمستةدما  على نطاق واسع يف مناطق أخرى. وعلى الر م 
قبل عام  صنعتبعض أنواع السيارات الفاخرة أو اخلاصة )اليت  ال تزال، ١٢-الكلوروفلوري الكربون
كييا اهلوا  املتنقلة مبركا الكربون تعمل فيها معدات تو  ٥البلدان العاملة ابملادة  تس  يف( ٢٠٠٢

ضئيلة للغاية  ١٢-مركا الكربون الكلوروفلوري املستةدمة من كمياتولكن ال. ١٢-الكلوروفلوري
 املوجود يف املنتجات القدمية. ١٢-وتنتج عن إعادة تدوير مركا الكربون الكلوروفلوري

لكفا ة يف استةدام الطاقة، واألثر على معاي  مستدامة و املة الختيار مواد الت يد وتشمل  ا أدخلت •
االحتباس املناخ والغ ف املائي، واستةدام الطاقة املتجددة، وخيارات أخرى للحد من انبعااثت  ازات 

التكلفة، ومستوى و احلرارية،  استه ك املوارد الطبيعية، والقدرة على التكيا لتةزين الطاقةتقليل و احلراري 
 مة، وقابلية اال تعال واملسؤولية.التطور التكنولوجي، والس 

إلنتاج معدات للبةار  الضغ  امليكانيكييف املقام األول تكنولوجيا  املغايرة أنواع التكنولوجياال تستةدم  •
وفورات يف تكلفة التشغيل يف  ةاملغاير  أنواع التكنولوجياتكييا اهلوا  أو الت يد. ومن املتوقع أن حتقق 

على استةدام النفاايت ومصادر الطاقة  التكنولوجياقطاع الت يد وتكييا اهلوا . والقدرة الفريدة هلذه 
 املتجددة جتعل تطبيقها أكثر كفا ة يف استةدام الطاقة.

ةفضة القدرة نحددت البحو  اليت أجريت يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية مواد ت يد بديلة م •
ه يف ظروف درجات احلرارة احمليطة وعي أك  ابلتحدايت اليت تواجج  وينتشرعلى إحدا  االحرتار العاملي. 

نةفضة على إحدا  الت يد ذات القدرة املالعالية يف تصميم وتنفيذ وصيانة املعدات اليت تستةدم مواد 
  ة يف استةدام الطاقة.اتوف  مستوى عال من الكفواليت ميكنها االحرتار العاملي 
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 املرفق الثالث
التابعة لفريق التقييم التقين واالقتصادي الذين تنتهي عضويتهم يف هناية  (أ)أعضاء جلان اخليارات التقنية

 من مؤمتر األطراف اختاذ مقررإعادة تعيينهم  تتطلبال و  ٢019عام 
 البلد املنصا االسم

 أعضاء جلان اخليارات التقنية
   
عضو يف جلنة اخليارات التقنية للر اوي املرنة  ول آ فوردب

 واجلاسئة
 اململكة املتحدة

عضو يف جلنة اخليارات التقنية للر اوي املرنة  أجني  أوسنت
 واجلاسئة

 اململكة املتحدة

عضو يف جلنة اخليارات التقنية للر اوي املرنة  ينساوادكوليدا  اور 
 واجلاسئة

 اتيلند

ضو يف جلنة اخليارات التقنية للر اوي املرنة ع نورتونليزا 
 واجلاسئة

 الوالايت املتحدة

عضو يف جلنة اخليارات التقنية للر اوي املرنة  ميغيل كونت و
 واجلاسئة

 كولومبيا

   
 السويد عضو يف جلنة اخليارات التقنية للهالوانت يوهان أكفيست

 فرنسا وانتعضو يف جلنة اخليارات التقنية للهال يوري أوروك
   

 تركيا عضو يف جلنة اخليارات التقنية ل وميد امليثيل سيت إرتورك
 إسبانيا عضو يف جلنة اخليارات التقنية ل وميد امليثيل خوردي ريودافتس

   
 فنزوي  والكيميائيةعضو يف جلنة اخليارات التقنية الطبية  خوسيه بونز بونز

 فنلندا ات التقنية الطبية والكيميائيةعضو يف جلنة اخليار  ابوال ريتي 
 اململكة املتحدة عضو يف جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية  لي وودكوكآ

   
عضو يف جلنة اخليارات التقنية للت يد  الل د. موهان

 احلراريةوتكييا اهلوا  واملضةات 
 اهلند

عضو يف جلنة اخليارات التقنية للت يد  ماهر موسى
 تكييا اهلوا  واملضةات احلراريةو 

 اململكة العربية السعودية

عضو يف جلنة اخليارات التقنية للت يد  صموئيل ايان موات
 وتكييا اهلوا  واملضةات احلرارية

 ب و

   
ات التقنية للهالوانت ، وجلنة اخليار (FTOC)جلان اخليارات التقنية اخلمس هي  جلنة اخليارات التقنية للر اوي املرنة واجلاسئة   )أ(
(HTOC) وجلنة اخليارات التقنية ل وميد امليثيل ،(MBTOC) وجلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية ،(MCTOC) وجلنة ،

 .(RTOC)وتكييا اهلوا  واملضةات احلرارية  اخليارات التقنية للت يد
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 املرفق الرابع
 التقين واالقتصادياملطلوبة يف فريق التقييم ات مصفوفة اخلرب 

األطراف غري /5ملادة األطراف العاملة اب اخلربة املطلوبة اهليئة
 (5غري املادة /5)املادة  5ملادة العاملة اب

جلنة اخليارات التقنية 
للر اوي املرنة 

 واجلاسئة

يف آسيا  وعمليات التحويل املشكل ابالنبثاقتكنولوجيا البوليسرتين 
 وخاصة يف اهلند والصني

 ا  تقنيون يف  ركات نظم البوليوريثانخ  
 خ ا  إضافيون يف  ال كيميا  الر اوي

 الطاقة  ف جدران املباين/الكفا ة يف استةدام 

 ٥املادة 
أفريقيا اجلنوبية والشرق األوس  واهلند 

 واملكسيك
 ٥   املادة /٥املادة 
 ٥   املادة /٥املادة 

جلنة اخليارات التقنية 
 للهالوانت

 ات إمخاد احلريق يف الط ان املدينتطبيق
 معرفة ببدائل اهلالوانت واخرتاقها للسوق

 معرفة ابملةزوانت واإلمدادات من اهلالوانت وبدائلها
 معرفة أبنشطة تكس  السفن

 ، جنوب  رق آسيا٥املادة 
 وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية و رق آسيا ٥املادة 
 وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية ٥املادة 
 ٥   املادة /٥دة املا

جلنة اخليارات التقنية 
 ل وميد امليثيل

املسائل املتعلقة ابلتحقق من بدائل بروميد امليثيل إلصدار الشهادات 
ابحلركة ع  الدول واحلدود الدولية  فيما يتعلق املشاتلملواد نبااتت 

 وتقييم املةاطر ذات الصلة
 يد امليثيلخ ا  يف  ال التقييم االقتصادي لبدائل بروم

الشحن ل وميد خ ا  يف  ال استةدامات احلجر ومعاجلات ما قبل 
 امليثيل والبدائل

 ٥   املادة /٥املادة 
 
 

 ٥   املادة 
 ٥املادة 

جلنة اخليارات التقنية 
 الطبية والكيميائية

 أنواع التكنولوجياتقنيات التدم  )خ ا  لديهم معرفة مبجموعة 
 املةتلفة(

ابإلجرا ات ت املةت ية والتحليلية )خ ا  لديهم معرفة االستةداما
 التحليلية(

 ٥أو    املادة  ٥املادة 

جلنة اخليارات التقنية 
 للت يد

  إضافية يف هذا الوقت اتال توجد حاجة إىل خ  

معرفة واسعة بعمليات الصندوق املتعدد األطراف و/أو تقييم  كبار اخل ا 
بتجديد  فيما يتعلق ٥راف العاملة ابملادة االحتياجات املالية لألط

 موارد الصندوق املتعدد األطراف
معرفة واسعة آبليات التمويل العاملية واخليارات ذات الصلة ُبماية 

 األوزون واملناخ

 ٥أو    املادة  ٥املادة 
 
 
 ٥أو    املادة  ٥ادة امل
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 املرفق اخلامس
 4( اجمللد ٢019)أاير/مايو تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي 

عن حصول األطراف العاملة  30/5تقرير فرقة العمل التابعة لفريق التقييم التقين واالقتصادي واملعنية ابملقرر 
 قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلراريةعلى تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة يف  5ابملادة 

 موجز تنفيذي
واملعدات اليت تعزز  أنواع التكنولوجياية ابلكفا ة يف استةدام الطاقة تقييما  لتوفر وتكلفة أجرت فرقة العمل املعن

اهليدروفلورية، مع الرتكيز على معدات ركبات الكربون ملالتدرجيي  التةفيضالكفا ة يف استةدام الطاقة خ ل 
 استةدام الطاقة ابستةدام أنواع خمتلفة التكنولوجيا اليت تعزز الكفا ة يفتتاح تكييا اهلوا  والت يد التجاري. و 

الت يد أو مواد  يف  االتالبح  والتطوير يتواصل من مواد الت يد بدرجات متفاوتة يف مناطق خمتلفة من العامل. و 
التكلفة وحوافز السوق عوامل مهمة  ومتثلاجلديدة اليت تستةدم مواد الت يد هذه بطريقة فعالة.  التكنولوجياأنواع 
البلدان اليت تستةدم حوافز السوق لزايدة الكفا ة يف ستحقق الطاقة. و  يف استةدامالفعالة  التكنولوجياتوافر يف 

ركبات الكربون ملالتدرجيي  التةفيضاري ابلتوازي مع استةدام الطاقة يف معدات تكييا اهلوا  والت يد التج
واملعدات منةفضة  أنواع التكنولوجيا  من االنتقال إىل ابلفعل جز  أجنز. وقد فوائد اقتصادية وبيئيةاهليدروفلورية 

و/أو معدات أكثر فعالية من حي   تكنولوجياالقدرة على إحدا  االحرتار العاملي  وتنتقل بعض األسواق إىل 
 طاقة.ال

 واملعدات منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي اليت حتافظ أنواع التكنولوجياالفصل الثاين: توافر 
 على الكفاءة يف استخدام الطاقة أو تعززها

 االعتبارات العامة
من تتوفر مواد الت يد متوسطة ومنةفضة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي على نطاق واسع وال حتد  •

 الطلا على معدات تكييا اهلوا .
دىن ملتطلبات الكفا ة تتوفر على نطاق واسع معدات تكييا اهلوا  والت يد التجاري اليت تليب احلد األ •

يف استةدام الطاقة يف البلدان املعنية ابلنسبة جلميع فئات مواد الت يد مبا يف ذلك مركبات الكربون 
يف استةدام الطاقة  أك حمدود للغاية لتحقيق كفا ة    سوى تطويرولكن ال حيداهليدروكلورية فلورية  

 لورية فلورية بسبا جداول التةلص التدرجيي منها.يف املعدات اليت تستةدم مركبات الكربون اهليدروك
حنو اختيار مواد الت يد البديلة، للتوجيه عندما توفر األسواق والسياسات الداعمة إ ارات واضحة  •

عون يف البح  والتطوير ذي الصلة لتلك املواد وحيافظون على الكفا ة يف استةدام الطاقة يستثمر املصن
معدات الت يد وتكييا اهلوا  تطوير تركز جهود البح  والتطوير املتعلقة ب أو يعززوهنا. ونتيجة لذلك،

عاملي. ويتجلى منةفضة القدرة على إحدا  االحرتار ال أنواع التكنولوجياالفعالة من حي  الطاقة على 
، حي  ال يزود مصنعون ٢٢-ركا الكربون اهليدروكلوري فلورياخلاصة مبنتقال عملية االذلك بوضوح يف 

سوق مبعدات تكييا هوا  متغ ة السرعة وعالية الكفا ة ابستةدام مركا الكربون اهليدروكلوري ال
وتعمل مبركبات الكربون  تطوير معدات جديدة تتسم ابلكفا ة وعلى الر م من استمرار. ٢٢-فلوري

د تبذل اآلن معظم اجلهو  فإناهليدروفلورية عالية القدرة على إحدا  االحرتار العاملي يف بعض املناطق، 
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متوسطة ومنةفضة على إحدا  االحرتار  ذات قدرة لتطوير معدات فعالة من حي  الطاقة مبواد ت يد
 يف املائة أو أكثر. ١٠استةدام الطاقة بنسبة  تتجاوز احلد األدىن من تصنيفات الكفا ة يفو العاملي 

يف  لى نطاق واسع الستةدامهاال تتاح ع لتعزيز الكفا ة يف استةدام الطاقةال زمة عض املكوانت ب •
معدات تكييا اهلوا  والت يد التجاري مبواد ت يد منةفضة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي. وتتوفر 

د ت يد متوسطة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي وتقوم بعض البلدان على نطاق واسع مكوانت ملوا
 ذه.بتحويل معظم استه كها إىل مواد الت يد ه

اجلديدة املتاحة على نطاق واسع واليت تسهم يف املعدات عالية  أنواع التكنولوجياامللكية الفكرية  معظم  •
ألنواع الكفا ة يف استةدام الطاقة ال تتأثر بشكل مبا ر ابعتبارات امللكية الفكرية.    أنه ابلنسبة 

تكنولوجيا النا ئة أو تكنولوجيا البح  لابلنسبة لاملتاحة من عدد حمدود من املوردين أو  التكنولوجيا
 ير، يتعني حتديد أثر امللكية الفكرية على أساس كل حالة على حدة.والتطو 

 معدات تكييا اهلوا  
عادة ما تكون الكفا ة يف استةدام الطاقة أقل يف معدات تكييا اهلوا  القائمة على مركبات الكربون  •

   وتطوير لتحسني الكفا ة يف استةدام الطاقة.ُب جتري عملياتاهليدروكلورية فلورية، وال 
تتوفر معدات تكييا اهلوا  القائمة على مواد ت يد عالية القدرة على إحدا  االحرتار العاملي يف مجيع  •

 أحنا  العامل يف مجيع نطاقات الكفا ة يف استةدام الطاقة.
سطة ومنةفضة على إحدا  متو ذات قدرة معدات تكييا اهلوا  القائمة على مواد ت يد  “تتاح” •

يف بعض األسواق “ تكنولوجيا جديدة” ال تزال متثلجزا  كث ة من العامل، ولكنها االحرتار العاملي يف أ
 .(الكب ة )مثل الوالايت املتحدة والبلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية

 مكوانت معدات تكييا اهلوا  
 الت احلرارية.جديد هو توفر املكوانت، مثل الضوا   واملبادِّ  العامل األكثر أمهية يف تطوير أي منتج

متوفرة وت ستةدم حاليا  )تستةدم يف الغالا  املشغلة ابحملوالتالضوا   ذات الكفا ة العالية والضوا    •
 على نطاق حمدود للغاية. مرحلتنيعلى العاملة الضغ   معداتالدوارة(. وتتوفر  املعداتيف 

مليون/سنة(. وتضاعا  ٢٠٠ )ائة من الضوا   الدوارة يف مجيع أحنا  العامليف امل 6٠تنتج الصني  •
مليون/سنة. وكان ذلك مدفوعا   7٠سنوات إىل  ٥( يف احملوالتإنتاجها من الضوا   متغ ة السرعة )

 إبدخال املعاي  الدنيا ألدا  الطاقة يف العديد من األسواق الكب ة.
إىل األانبيا وجيري التحول   “واألانبيا الزعانا” دم أساسا  تقنياتتستةال تزال املبادالت احلرارية  •

 ذات األقطار األصغر وإىل مبادالت القنوات الصغرى.
إاتحة االمتثال ملعاي  يف  مفيدةتقلل املكوانت عالية الكفا ة يف استةدام الطاقة  حنة مواد الت يد وهي  •

توسطة ذات القدرة امل الت يد القابلة ل  تعال وحدات تكييا اهلوا  القائمة على موادالس مة ل
 نةفضة على إحدا  االحرتار العاملي. وهي متوفرة على نطاق واسع وت ستةدم يف الوقت احلايل.املو 

 معدات الت يد التجاري 
متنوعة من حي  التصميم والبنا  والوظيفة.  (SCCRE)وحدات معدات الت يد التجاري القائمة بذاهتا  •

من مئات إىل بضعة آالف(. وجيا أن تكون موثوقيتها عالية على نطاق صغ  إىل متوس  )وت صنع 
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نظرا  ألهنا حتتوي يف كث  من األحيان على أ ذية قابلة للتلا. ويؤثر تصميم املعدات )العمودي مقابل 
 األفقي، واألبواب( على احلمل احلراري.

 تقتصر سابقا  على مركا الكربون اهليدروكلوري كانت مواد الت يد املستةدمة يف الت يد التجاري •
أ، ولكن يتغ  الوضع اآلن يف ١34-، ومركا الكربون اهليدروفلوريR-404A، ومادة ٢٢-فلوري

 الوحدات القائمة على اثين أكسيد الكربون، واهليدروكربوانت اليت تستةدم مركا الكربون
لدان كث ة ت دخل خلي  األوليفينات ، وبدأت ب٢٩٠-ومركا اهليدروكربون أ6٠٠-يدروفلورياهل

 .(HFO-1234yfاهليدروفلورية )القائم على مادة 
 مكوانت الت يد التجاري 

يقدم مزيج الضا   متغ  السرعة وتكنولوجيا الرقابة احلديثة وتصميم اخلزاانت وإدراج األبواب أو الستائر  •
 ري القائمة بذاهتا يف استةدام الطاقة.أمهية يف حتسني كفا ة معدات الت يد التجا املسامهاتر ثأك

جيري و  متاحةيف هذا التقرير إىل أهنا  الواردةتش   البية اخليارات التقنية لتقليل استه ك الطاقة  •
 الوقت احلايل.استةدامها يف 

 تكييا اهلوا  والت يد التجاري يفية االعتبارات املتصلة بدرجات احلرارة احمليطة العال
ختبار واسعة النطاق للنماذج األولية من معدات تكييا اهلوا  اليت تستةدم مواد حددت مشاريع اال •

منةفضة ومتوسطة على إحدا  االحرتار العاملي العديد من مواد الت يد اليت حتقق ذات قدرة ت يد 
عزيز تة العالية. ويتم من خ ل املرحلة الثانية من مشروع كفا ات مماثلة يف ظروف درجة احلرارة احمليط

مواد الت يد منةفضة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي يف قطاعات تكييا اهلوا  يف البلدان ذات 
املمول من الصندوق املتعدد األطراف إعادة اختبار الوحدات  (PRAHA)درجات احلرارة احمليطة العالية 

الفعالة، واليت أعيد بناؤها من  عالية للطاقة، ابستةدام الضوا   واملبادالت احلراريةاليت حتقق أمثل ف
النماذج األولية األصلية املستةدمة يف املرحلة األوىل من املشروع. ومن املقرر أن تتوفر النتائج يف أواخر 

 .٢٠١٩عام 
للم دات التجارية )معدات الت يد ال متثل ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية مشكلة عموما  ابلنسبة  •

ولكن يف البلدان  البا  داخل املتاجر واحمل ت التجارية املكيفة. توضع ذاهتا(، واليت التجاري القائمة ب
يف األماكن اخلارجية ملنع احلمل  معدات الت يد التجاري القائمة بذاهتا أحياان   توضع ٥العاملة ابملادة 

 طة العالية.سيؤثر على األدا  بسبا درجات احلرارة احمليهذا املبىن، و احلراري اإلضايف داخل 
اليت و نخفضة على إحداث االحرتار العاملي ذات القدرة املواملعدات  أنواع التكنولوجياالفصل الثالث: تكلفة 

 حتافظ على الكفاءة يف استخدام الطاقة أو تعززها يف تكييف اهلواء والتربيد التجاري
مصانع تصنيع وجتميع معدات تكييا  اليت لديها ٥صناعات احمللية يف األطراف العاملة ابملادة قد حتتاج ال •

للحصول اهلوا  إىل مساعدة مالية لتحويل املنشآت من أجل االستةدام اآلمن ملواد ت يد قابلة ل  تعال و 
 .خليا  دا التقدم التكنولوجي يف  ال الكفا ة يف استةدام الطاقةالستةدام ترخيص على 

 ذات قابلية ا تعال منةفضةوا  من مواد ت يد تصنيع معدات الت يد وتكييا اهل يفيتطلا االنتقال  •
 على إحدا  االحرتار العاملي( تكلفة رأمسالية وتشغيلية إضافية. املنةفضةعالية إىل من القدرة ال)إىل عالية 
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وتكييا اهلوا  إىل مواد ت يد قابلة هناك تكلفة رأمسالية وتشغيلية لتحويل تصنيع معدات الت يد  •
من أجل حتسني الكفا ة يف  أنواع التكنولوجيافة رأمسالية وتشغيلية إضافية لدمج ل  تعال. وهناك تكل

 استةدام الطاقة يف نفس الوقت. وقدمت فرقة العمل تقديرات مفصلة عن هذه التكلفة.
أن  ويتوقعيف املائة من إمجايل تكلفة معدات الت يد وتكييا اهلوا .  ١ قرابةتشكل تكلفة مواد الت يد  •

التدرجيي، مما سيجعل مواد الت يد منةفضة  التةفيضلفة مركبات الكربون اهليدروفلورية مع تقدم ترتفع تك
 بشكل متزايد. قادرة على التنافس يف التكلفة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي

يف املائة من تكلفة معدات الت يد وتكييا اهلوا . وميكن حتسني  ٢٠يقرب من  تشكل الضوا   ما •
 يف املائة عن طريق التقدم التكنولوجي، ولكن تزيد التكلفة بشكل متناسا. ٢٠ا ة بنسبة تصل إىل الكف

من خ ل إدخال أانبيا ذات قطر  “الزعانا واألانبيا”حتسنت كفا ة املبادالت احلرارية من نوع  •
تكلفتها مماثلة ف -ة . ويف اآلونة األخ ة، تسارع التحول إىل املبادالت احلرارية ذات القنوات الصغ  صغ 

 حنة مواد الت يد  تقلليف املائة. وهي  ٥يف املائة( وكفا هتا أعلى مبا يصل إىل  ٥ ُبوايلأو أقل قلي   )
 يف املائة. 4٠ا يقرب من مب

الكفا ة يف استةدام الطاقة. وتزداد قوة وتكلفة الزعانا بطريقة يؤدي حتسني تدفق اهلوا  إىل حتسني  •
ي إىل ع قة معقدة بني زايدة التكلفة والكفا ة يف استةدام الطاقة. ويتم حتديد فعالية تدرجيية، مما يؤد

 التكلفة من أجل الكفا ة املثلى يف استةدام الطاقة على أساس كل حالة على حدة.
 األخرى مبا يف ذلك التنظيا الذايت للحد من ترسا الغبار. واع التكنولوجياأن ترتتا تكلفة ضئيلة على •
ليل تكلفة دورة احلياة لكل من تكييا اهلوا  والت يد التجاري إىل أن هناك حدا  أقصى ملستوى يش  حت •

الكفا ة يف أي وقت من األوقات، وفوق ذلك املستوى لن تؤدي وفورات الطاقة إىل اسرتداد التكلفة 
صاميم الفعالة مبرور ت والتالرأمسالية األعلى خ ل العمر االفرتاضي للمعدات. ومع اخنفاض تكلفة املكوان

الزايدات يف حجم اإلنتاج أو التعلم، تنةفض تكلفة املعدات ذات الكفا ة األعلى. وعند  نتيجةالوقت 
 حدو  ذلك، حتقق مستوايت الكفا ة األعلى اسرتدادا  للتكلفة على فرتات زمنية أقصر.

واء الفعالة ومواد التربيد منخفضة يف اهلالفصل الرابع: دور األسواق يف االنتقال إىل معدات التربيد وتكي
 القدرة على إحداث االحرتار العاملي

 على السعر بدرجة أك  يرتب  السعر للمستهلكني ارتباطا  ضعيفا  ابلكفا ة يف استةدام الطاقة. وتؤثر •
 اسرتاتيجيات التسع  يف الشركات، وخاصة تضمني ميزات ال صلة هلا ابلكفا ة يف استةدام الطاقة.

داب  الكفا ة يف استةدام الطاقة إىل آاثر بيئية إجيابية كب ة وتقلل مقدار الكهراب  اليت يتعني تؤدي ت •
توليدها لتوف  نفس املستوى من خدمة الت يد. وتؤثر السياسات الوطنية )املعاي  الدنيا ألدا  الطاقة، 

البلدان الفردية اليت و ا/املنتج. نولوجيوالع مات، وسياسات السحا( أتث ا  كب ا  على توفر وسعر التك
أهدافا  طويلة األجل للكفا ة يف استةدام الطاقة إىل جانا االنتقال مبوجا بروتوكول  حتدد

للمنتجات  يف إجياد سوقألسواقها مسارا  واضحا  وتزيد ثقة املستثمرين تعطي مونرتايل/تعديل كيغايل، 
 كفا ة.األعلى  

أو التكلفة، ميكن تسريع عملية االنتقال إىل معدات تكييا اهلوا  والت يد ابإلضافة إىل الرتكيز على التوفر  •
ومنح التجاري الفعالة من حي  الطاقة من خ ل حتسني اللوائح الوطنية مثل املعاي  الدنيا ألدا  الطاقة، 

ة احمللية تشجيع الدعم املايل للصناعبوكذلك لسوق، وحتسني القدرة والتدريا يف  ال الصيانة، احلوافز ل
للحصول على امللكية الفكرية والدراية، والتكلفة الرأمسالية لتحويل خطوط  ٥األطراف العاملة ابملادة  لدى

 التصنيع.
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. املعداتتكييا اهلوا  وتستورد تلك  ملعداتصناعة حملية  ٥ال متتلك العديد من األطراف العاملة ابملادة  •
ا ألدا  الطاقة وبرامج لوضع الع مات من أجل جتنا است اد ج إىل مساعدة لوضع املعاي  الدنيوقد حتتا 

نةفضة يف استةدام الطاقة. وعلى سبيل املثال، من بني البلدان ذات الكفا ة املمعدات تكييا اهلوا  
ومن  أن وضع  بلدا  يف الوقت احلايل معاي  دنيا ألدا  الطاقة. ٥4من  ٢3األفريقية، ال يتملك 
ملبكر حنو معدات تكييا اهلوا  منةفضة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي أن اسرتاتيجية للتحول ا

 حيقق فوائد اقتصادية وبيئية طويلة األجل.
ميكن أن حيد  االنتقال إىل معدات تكييا اهلوا  منةفضة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي وأعلى  •

فيما يعه عن طريق تشجيع البح  والتطوير مجالية أقل عن خ ف ذلك وميكن تسر كفا ة معا  بتكلفة إ
 حللول والن هج اجلديدة ومن خ ل التعاون والشراكات على املستويني اإلقليمي والدويل.يتعلق اب

يست لمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واليت  أنواع تكنولوجيااليت تستةدم  ٥األطراف العاملة ابملادة  •
متتلك النطاق  دنيا ألدا  الطاقةأو للمعاي  اليف استةدام الطاقة  املنةفضةكفا ة لديها قواعد تنظيمية لل

قواعد تنظيمية  لديها لتحسني كفا ة املعدات من حي  استةدام الطاقة، مقارنة ابلبلدان اليت األوسع
مركبات  أنواع تكنولوجيا  الطاقة وتستةدم بشأن املعاي  الدنيا ألداو يف استةدام الطاقة  العاليةكفا ة لل

لديها فرصة ل نتقال مبا رة إىل معدات عالية الكفا ة/منةفضة القدرة على و الكربون اهليدروفلورية. 
تجنا استةدام مركبات الكربون اهليدروفلورية عالية القدرة على إحدا  لإحدا  االحرتار العاملي و 

 االحرتار العاملي.
أهيل بني األسواق أن ميكِّن املصنعني من االستفادة عاي  موحدة لطرائق االختبار والتمن  أن اعتماد م •

الختبار واألدا  امن النطاق الواسع للعمل وتسريع جاهزية التكنولوجيا. واحلكومات اليت تضع متطلبات 
اقتصاداي   ببلدهاضر بتلك اليت لدى الشركا  التجاريني أو املوردين الرئيسيني، قد ت اليت ال ميكن مقارنتها

 جديدة فعالة من حي  الطاقة يف ذلك البلد. تكنولوجيا اعتماد عن طريق أتخ 
اسرتاتيجية التواصل اجليد مع املستهلك مسألة  ومتثلاختيار املستهلك. على يؤثر الوعي على السوق و  •

 ابلغة األمهية لزايدة اخرتاق املنتجات األكثر كفا ة للسوق.
مراقبة السوق، مما يسمح مبقارنة  متماثلةوير مقاييس ويل وكذلك الشراكات اإلقليمية وتطيتيح التعاون الد •

 سهلة للمنتجات املتاحة يف السوق يف مناطق جغرافية خمتلفة.
ميكن زايدة تسريع عملية االنتقال من خ ل التعاون اإلقليمي والدويل ومن خ ل تشجيع البح  والتطوير 

ج جديدة  ة القدرة على إحدا  االحرتار العاملي وذات املعدات منةفض يف التوجه حنوللحصول على حلول وهن 
 الكفا ة يف استةدام الطاقة.

___________________ 


