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مرّكبات الكربون  المعنية بإدارةحلقة العمل 
 الهيدروفلورية: المسائل التقنية

 0222نيساف/أبريل  02و 02بانكوؾ، 

 البرنامج المؤّقتو  مذكرة مفاىيمية

الػػػ ي  02/9يػػػ  و قػػػاً للمقػػػّرر إدارة مرّكبػػػات الكربػػػوف اليررو لور بػػػ املعميػػػ عمػػػل الحلقػػػ   جيػػػري يم ػػػي  
املسػتمدرة لببقػ  ازوزوف يف املػواد  بشػنفاعتمره االجتماع السادس والعشروف لألطراؼ يف برويوكػوؿ مونًتيػاؿ 

عقػػػر حلقػػػ  عمػػػل يسػػػت رؽ ”قػػػرر،  ػػػرر اجتمػػػاع ازطػػػراؼ مػػػا امل 0. ويف الدقػػػرة 0222يشػػريا الينػػػام/نو م  
، 0222انعقػػػاد اجتمػػػاع ملػػػرة  ل ػػػ  أيػػػاـ للدريػػػع العامػػػل املدتػػػوح الع ػػػوي  يف  ػػػم   ،يػػػومُت، جمبػػػاً    جمػػػ 

الًتكيػػ  ، دبػػا يف ذلػػ  الكربػػوف اليررو لوريػػ ملواصػػل  املما شػػات بشػػنف سيػػ  املسػػا ل  يمػػا ّػػت  دارة مرّكبػػات 
ومتبلبػػات السػلم ، وكػػ ل  كدػاخة ا ػػتاراـ البا ػ ، مػػ  مراعػاة املعلومػػات  احمليبػػ  العاليػ  ةعلػ  درجػػ  ارػرار 

 “.املبلوب  يف ه ا املقرر واملعلومات ذات الصل  ازخرى
،  ػػوؼ يامػا امل املسػػا ل املتصػل  بػػإدارة مرّكبػات الكربػػوف اليررو لوريػ  يف حلقػػ  02/9وو قػاً للمقػرر  

 02و 02والينل ُت للدريع العامل املدتوح الع وي . و تاعقر حلقػ  العمػل يػوم   العمل ويف االجتماع اخلامس
يف مركػػػ  ازمػػػ  املتمػػػرة للمػػػوسبرات يف بػػػانكوؾ. و ػػػياعقر االجتمػػػاع اخلػػػامس والينل ػػػوف  0222نيسػػػاف/أبريل 

 .0222نيساف/أبريل  02    00للدريع العامل املدتوح الع وي  يف ندس املكاف يف الدًتة ما 
مت ازمان  بوض  جرويّل ازعمػاؿ للجتمػاعُت ببريقػ  ذبعػل حلقػ  العمػل يتػية الدرصػ   جػراخ و ا 
ومتعمِّقػػ  بشػنف سيػػ  ا وانػػ  التقميػ   دارة مرّكبػػات الكربػػوف اليررو لوريػ ، ويسػػمة اجتمػػاع  مسػػتمَتةمما شػ  

صل  بإدارة مرّكبات الكربػوف الدلوريػ . الدريع العامل املدتوح الع وي  دبواصل  املما شات بشنف سي  املسا ل املت
و ػػػتويل حلقػػػ  العمػػػل أليػػػ  خاصػػػ  للمشػػػارك  املوّ ػػػع  مػػػا جانػػػ  خػػػ اخ يقميػػػُت ودمينلػػػُت للصػػػماع  باعتبػػػاره  

اخل اخ ومشاركُت هبرؼ يقرمي يوضية للمسا ل التقمي  و ياحػ  ااػاؿ  جػراخ   ريعمتكّلمُت عموميُت وأع اخ 
. و تاعرض ا تمتاجات حلق  العمل ملواصػل  الم ػر والمقػاش مػا ازطػراؼ عمل مما ش  متعّمق  عل  مستوى 

 أ ماخ اجتماع الدريع العامل املدتوح الع وي .
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 أىداف حلقة العمل وشكلها -أواًل  
 األىداف -ألف  

الصل   إدارة مرّكبات الكربوف اليررو لوري  عل  املسا ل التقمي  ذاتب املعمي  وؼ يركِّ  حلق  العمل  - 2
بإدارة ه ه املرّكبات، هبرؼ يوضية حال  املعرات، واملمتجات والتكمولوجيات ذات الصل  يف  باعات 

زوزوف وك ل  بشنف ببق  االصماع  اليت يستاِرـ مرّكبات الكربوف اليررو لوري  كبرا ل للمواد املستمِدرة ل
 لوري . و وؼ يشمل املسا ل املعا ا ، الكربوف اليررو  مركبات ما هو املبلوب لتمسُت دمار ات  دارة

، التكلد ، والسلم  وكداخة ا تاراـ البا  ، م  الًتكي  عل  املواد البريل  والتكمولوجيات ضما أمور أخرى
اليت يعت  متاح  ما الماحي  التجاري  أو املتوّ   أف يكوف متاح  ذباريًا يف املستقبل القري . و وؼ يت  

از واؽ والصماعات والقباعات الدرعي  واملماطع، م  الًتكي  بشكل  ذات الصل  ما قباعاتاليماوؿ سي  
اخلاص  ت  معا   التمّريات . و تحيينما يكوف ذات صل العالي   احمليب  حمّرد عل  ظروؼ درج  اررارة

 ملو سات الص َتة واملتو ب  ارج .ما ا بكل  
 الشكل - باء 

ق  لقباعات الصماع  از ا ي ،  وؼ ياما امل املسا ل يف  ت ليتسٌّت  جراخ مما ش  متعمِّ  - 0
 وؼ  2جلسات ممدصل . و وؼ يركِّ  كل جلس  ما ا لسات ازرب  ازو  عل   باع ما؛ وا لس  

يبمث يف املسا ل الشامل  واملتعردة القباعات؛ أّما ا لس  الساد    سوؼ يتية مم ًا ملما ش  
يكوف هماؾ حرث جانيب بشنف ا تاراـ مرّكبات الكربوف اليررو لوري  يف  و وؼ اال تمتاجات از ا ي .

  باع ازهباخ.
وأع اخ ما  حماضروف عاموفممها  كلً   يف ا لسات ازو  واليناني  والينالين  والرابع  و يشارؾ يف - 3

 يّسر ومقّرر.أع اخ  ريع اخل اخ وم مشارك  عل  2 ريع اخل اخ وميسِّر ومقّرر. و وؼ يرّك  ا لس  
بالمسب  لكل جلس  ارقا ع از ا ي ، ا تمادًا    حر  كبَت     العاموف و وؼ يعرض احملاضروف - 2

صما ف و ا عي  أاعّرت ما أجل از واؽ ذات الصل  أو القباعات الصماعي  املاتص  )ان ر أدناه(، 
 ريع  أع اخ و ر جاخ ماخ ا لس . خ اخ متمّر ُت للمما ش  اليت  وؼ ربرث أ بصد هوالخ  يشارؾو وؼ 
 2الدقرة  دبوج  وما ازطراؼ العامل “ ممّد ي التكمولوجيات”و “ مقّرم  التكمولوجيا” ما بُتاخل اخ 

املادة العامل  دبوج   ( وازطراؼ غَت العامل  دبوج  يل  الدقرة )ازطراؼ غَت2)أطراؼ املادة  2ما املادة 
اخل اخ ع و ما أع اخ  ريع ،  وؼ يرعو امليسِّر كل العامُت ا احملاضريا(. وعق  ا دالخ بالبيانات م2

ر اراضريا، وأع اخ  وؼ يرعو سهو  وبعر ذل لإلدالخ بتعليقات أو ببيانات مقت ب  ) لث د ا ع( 
 للرخوؿ يف مما ش  مدتوح . العامُت احملاضرياو   ريع اخل اخ

صماعات ذات الصل  واملو سات )عل   بيل امليناؿ شجِّ  ازطراؼ    دعوة دمينل  سي  اليو  - 2
واالربادات يف بلراهنا للمشارك  يف حلق  العمل ولإل هاـ بشكل  جيايب يف شركات ا نشاخات واخلرمات( 

 املما ش .
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 يما يتعّلع با لسات الست، و وؼ يوجر لكل  ار ور و يكوف هماؾ ميسِّراف  وؼ يتبادالف - 2
بالمسب  للميّسريا اال مُت. وكما كاف اراؿ يف  موج ةر ع ه ه الو يق   َتة ذايي  م ويرد يفجلس  مقرر. 
،  وؼ يت   شراؾ 0222إدارة مرّكبات الكربوف اليررو لوري  املمعقرة يف سبوز/يوليه ب املعمي حلق  العمل 

يقات واز ئل  ببريق  للجتماع حبيث يتسٌّت للمشاركُت يقرمي يعل بواب و وؼ يمشئ ازمان    ميُتميسِّريا 
أو أي  و ا ل  لكًتوني  أخرى أ ماخ حلق  العمل. و وؼ  احملمول  لكًتوني  ما خلؿ أجه هت  ارا وبي  

 خلد  أي  أ ئل  أو يعليقات أ ماخ كل جلس .ضو   يعرض جهاز عرض 
 ا ي  اليت و وؼ يقـو كل مقّرر  يما يتعلع با لسات ازو  حىت اخلامس  بتلايت املسا ل از - 7

وك ل  أي  أ ئل  مل يت  ا جاب  عليها، ويقـو بعرضها أ ماخ  جلسته أو جلستها.مت يماولا أ ماخ انعقاد 
ما أجل  جراخ مما ش  عام . وما املتوّ   أف يستالت ا لس  الساد   أي  ا تمتاجات أ ا ي   2ا لس  

توصُّل  ليها أ ماخ ا لسات ما ازو  حىت اخلامس .  ضا ي  بشنف ما ذاِكر أعله، واال تمتاجات اليت يت  ال
 ما يل :مسا ل مينل  2اال تمتاجات اليت يت  التوصُّل  ليها أ ماخ ا لس   يتماوؿ أف املتو  وما 

 ا تاراـ مركبات الكربوف اليررو لوي  ذات  يما يتعلع بتمرير و رص حمردةربّريات  )أ( 
 اليرروكلوري  يت  يصدي  يررجيي  ملرّكبات الكربوف يما  العامل   عل   حراث االحًتار العالي  القررة

، دبا يف ذل  التمّريات اليت 2العامل  دبوج  املادة  اليررو لوري  يف الصماعات واملو سات يف ازطراؼ
 ؛العالي احمليب   ربر ها درجات اررارة

العالي  القررة يررو لوري  ذات ا تبراؿ مركبات الكربوف ال اليت يصع   يها اال تعماالت )ب( 
 ؛عل   حراث االحًتار العامل 

ذات القررة العالي   مركبات الكربوف اليررو لوري ا تبراؿ  يسهل  يهااال تعماالت اليت  )ج( 
 ؛عل   حراث االحًتار العامل 

 اخلبوط ال ممي  لتوا ر التكمولوجيات البريل . )د( 
ملّات للمما شات يف هناي  حلق  العمل. و وؼ ياِعّر هوالخ بوض   2و يقـو مقّررو ا لس   - 8

أي ًا يقريرًا عا اال تمتاجات از ا ي  اليت يت  التوصُّل  ليها أ ماخ حلق  العمل لتقرميها    الدريع العامل 
 املدتوح الع وي  يف اجتماعه اخلامس والينل ُت.

صما ف و ا عي   بل حلق   للطلع يتاح وكن اس للبيانات العام  وللمما شات التالي ،  وؼ - 9
 أعرتالعمل بشنف ا تاراـ مرّكبات الكربوف اليررو لوري  وبرا لها يف خمتلف  باعات الصماع . و ر 

وما  ريع  أ راف خ اخ با تعراضها عل  نباؽ وا  ازمان  دبساعرة خ اخ و اـ الو ا عي   صما فال
هو  الو ا عي صما ف الاف اخليارات التقمي  ذات الصل . والرؼ ما التكمولوجيا والتقيي  اال تصادي وما  

ببريق  حمايرة، م  يقرمي وصف لقباع السوؽ والقباعات الدرعي   الو ا عي يلايت املعلومات التقمي  
ومعلومات عا البرا ل ذات القررة املماد   عل   حراث االحًتار العامل  ملرّكبات الكربوف اليررو لوري  

راخ مما ش  للمسا ل از ا ي ، دبا يف ذل  التوا ر عل  نباؽ ذباري والتكلد  والسلم  واملعايَت وكداخة و ج
 وغَت ذل . الدٍتا تاراـ البا   والترري  

 ليست جامع  مانع . ي صما ف الو ا عالوجيرر بال كر أف  - 22
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 البرنامج المؤقت
 نيسان/أبريل 02: االثنين، األولاليوم 

 ا تتاح حلق  العمل 22/22 - 22/22 الساع :
بالًتحي  ومقرم  زهراؼ حلق  العمل  ،أمان  ازوزوف ،ما ازمُت التمدي ي بياف 22/22 - 22/22 الساع :

 وشكلها
الًتّك ات ارالي  ما مرّكبات الكربوف اليررو لوري  يف ال لؼ ‘ 2’ا تعراض  صَت:  32/22 - 22/22 الساع :

البل  ارايل واملستمتاج يف املستقبل عل  مرّكبات ‘ 0’املتو ّع ، وا وي والًتّك ات 
 الكربوف اليررو لوري  ما القباعات واآل ار احملتمل  لترابَت زبديف از ر

بيانات يقّرمها السير أ.ر. را يشانكارا، الر يس املشارؾ،  ريع التقيي  العلم ، والسيرة 
 التكمولوجيا والتقيي  اال تصاديبيل مارانيوف الر يس  املشارك ،  ريع 

وكونار   يما شها السير  للقباعات والقباعات الدرعيجلس  سبهيري  وا تعراض عاـ  22/22 - 32/22 الساع :
 .ديدويا، والسير راي غلوكماف والسير الم ت كوجي ز
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الهيدروكلورية  مرّكبات الكربون: التحّديات والفرص في معالجة 1الجلسة  22/11 - 22/11 :الساعة
 ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد

 : السير بيًت أدلرالميسِّر
 :  السير أولريمل هيس المقّرر

 بشأن حالة القطاععرض بياني  القطاعات الفرعية/النظم
 )(متمرِّ اف خبَتاف) حماضراف الت ير املم يل )الينلجات واامِّرات 
 ر التجاري )املعرات الص َتة والقا م  ب اهتا ووحرات الت ي

 التكينيف، ون   أجه ة رب مي مرك ي  كبَتة(
 السير رايمهارد رادرماخر 
 نيتسكايااالسير باولو  ودي 

   الكبَتة( -الت ير الصماع  )ازجه ة الص َتة/املتو ب 
  ي ير و ا ل المقل )مركبات البرؽ السريع  واراويات

 لو ا ط والسدا(املتعردة ا
 مقرمو التكمولوجيا/املمّد وف :أع اخ الدريع المسائل المراد معالجتها

  وآ ارها بالمسب  لتصمي  ازجه ة عمر  املكوناتيوا ر
ا تاراـ مواد كيميا ي  ذات  ررة مماد   عل   حراث 

 االحًتار العامل  وخل ط يف  باع الت ير

  (وسكريستمس  )داند  -نرر السير يوربا  و 

  خيارات التكمولوجيا ذات القررة املماد   عل   حراث
االحًتار العامل  بالمسب  لألجه ة الصماعي  املتو ب  ارج  

 والصماعي  الكبَتة يف  طار ظروؼ حميبي  خمتلد 

  كارنوت،  لسمَتيس هأنرري -السير مارؾ(
 كمرا(

  خيارات التكمولوجيات ذات القررة املماد   عل   حراث
ار العامل  بالمسب  لل تعماالت الصماعي  والتجاري  االحًت 
 وااتمعي  احمللي  الكبَتة

 (السير  ري  دلدورج )مايكاوا 

   خيارات بريل  ما أجل خ ا ا ذات  ابس، دبا يف ذل
 ، وآالت للبي  عالي حرارة حميب مماطع ذات 

 ( السير روي  يمغArctic King 

Appliancesجموب أ ريقيا ،) 
  ذات  ررة مماد   عل   حراث االحًتار العامل  خيارات

 بالمسب  ملعرات ذباري  ص َتة
 )السير برونو بو ويل )ميتالدريو، ال ازيل 

 مماد   عل   حراث االحًتار العامل    ررة برا ل ذات
بالمسب  ملعرات ي ير ذباري  ممشنة يف املو   )دبا يف ذل  

داخ يف درجات أجه ة وحرات يكينيف(؛ وآ ار التكلد  واز
 حرارة حميب  عالي 

   السير كريستياف هَتوب )املعهر التكمولوج
 الرامنرك ، الرامنرؾ(

    خيارات )أدوات ربسُت ويبريل،  خل( ما أجل الم
 التجاري /املعرات القا م  )دبا يف ذل  وحرات التكينيف(؛

 و السير  انغ  ا( هويCRAA)الصُت ، 
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 اث االحًتار خيارات ذات  ررات مماد   عل   حر
العامل  يتعلع بنجه ة زدوات يعا بي  يتعلع دبعرات الت ير 

 التجاري املتو ب  والكبَتة ارج 

 ( السير باوؿ دي الرميماتJohnson 

Controls) 

  ما أجل  2االنتقاؿ التكمولوج  والعقبات يف أطراؼ املادة
 الت ير التجاري: مم ور املستارمُت المها يُت

  السير  رنانرو( غاالنتEPTA)ازرجمتُت ، 

    أداخ أجه ة احملاالت التجاري  الكبَتة ذات القررة املماد
عل   حراث االحًتار العامل  يف خمتلف مماطع املماخ، دبا يف 

 ذل  يف درجات حرارة حميب  عالي 

 )السير يورغا غويلر )الما ل 

   برا ل ذات  ررة مماد   عل   حراث االحًتار العامل
متعلق  بالت ير بو ا ل المقل، دبا يف ذل  حاويات ومعايَت 

يف شكل عربات م ّدة متعردة الو ا ط، والمقل يف البرؽ 
 سداال عل   بة السريع  والت ير

 )السير هول ر كونيغ )خبَت ا تشاري، أملانيا 

 داءالغ  22/12-22/11 :الساعة
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عالجة مرّكبات الكربون الهيدروفلورية ذات : التحّديات والفرص في م0الجلسة  22/15 - 22/12 :الساعة
بت اثالقدرة العالية على إحداث االحترار العالمي في قطاع تكييف الهواء ال

 ومضّخات الحرارة
 

  لي  عل : السير الميسِّر
 أمبادو -ريتشارد آبروكوا : السير المقّرر

 عن حالة القطاع بيانية عروض القطاعات الفرعية/النظم
  ص َتة حمتواة )حممول  ووحرات شباؾ، أو أجه ة يكييف

 داخل اروا ط، أو طر ي (
 (خبَتاف متمر اف) حماضراف
 السير دانيل كولبورف 
 السير روبريو بيكسويو  )أجه ة يكييف هواخ ص َتة ممدصل  )أجه ة ممدصل  واحرة 

    أجه ة ممدصل  كبَتة وأنواع أخرى هوا ي  )وحرات ممدصل
، ون   أجه ة ي ير مت َتِّ ملمدصل كبَتة ومتعردة الوحرات ا

 وأجه ة ي ير بازنابي  وأجه ة مينّبت  أعل  السبوح(
   أجه ة م ِّدة )م ّدات م  أجه ة ض ط هوا ي  ذات  زاح

 موجب  م  أجه ة م دة وضواغط مرك ي (
  ،  أجه ة م اات يساُت )يساُت  راغ ، ويساُت ما

بَتة، يساُت جمّددات مم لي ، أجه ة يساُت  راغي  ك
 العمليات الصماعي (

 أع اخ الدريع: مقرمو التكمولوجيا/املمّد وف المسائل المراد معالجتها
  التوا ر واآل ار بالمسب  لتصمي  ازجه ة وخواص املواد

الكيميا ي  ذات القررة املماد   عل   حراث االحًتار 
 العامل  واخلل ط يف  باع يكييف الواخ

 ( السير ماي  يومسوفIngersoll 

Rand/Traneت املتمرة(ا، الوالي 

  برا ل ذات  ررة عالي  عل   حراث االحًتار العامل  ملركبات
 الكربوف اليررو لوري   يما يتعلع بتكييف الواخ

  هبامبور )بلو  تار، المر( جيتمرراالسير 

 مكانيات يببيع خمتلف اخليارات ذات القررة املماد   عل   
 حراث االحًتار العامل  يف وحرات التكييف الوا   املمدصل  

 )دبا يف ذل  ربت ظروؼ درج  حرارة عالي (

 يمغ  وف يل )السير يMidea and Sun 

Yat-sen University)الصُت ، 

    يوا ر م ّدات حالياً ويف املستقبل مل دات ذات  ررة مماد
ـ يببيقها عل  عل   حراث االحًتار العامل  والعوا ع أما

 نباؽ وا   يف يكييف الواخ

 وانغ يل )االرباد الصيٍت لألجه ة  السيرة
 ، الصُت(املم لي الكهربا ي  

   االعتبار التقٍت  روى برا ل ذات  ررة مماد   عل
  حراث االحًتار العامل : ازداخ، التكلد 

  السير كازوهَتو  ايو )صماعات
 ميتسوبيش  الينقيل ، الياباف(
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 را ل املما ب  يف درجات حرارة حميب  عالي  بالمسب  ملعرات الب
 يكييف الواخ املتو ب  ارج 

  ،السير بساـ از عر )خبَت ا تشاري
 لبماف(

  ، برا ل وحرات يكييف الواخ يف درجات حرارة حميب  عالي
 م  الًتكي  عل  كداخة ا تاراـ البا  

  هػ. مو   )اململك  العربي   ماهرالسير
دي ، خبَت ا تشاري يف الصماعات السعو 

(UTC BIS and Juffali JV  اململك ،
 العربي  السعودي ( )موكَّر(

  ا تاراـ م ّدات غَت مرّكبات الكربوف اليررو لوري  يف
وحرات يكييف الواخ املتو ب  ارج  ووحرات م اات 

 اررارة

 السير ( بيًت نيكساSINTEF)السوير ، 

 بَتة با تاراـ جمموع  متموع  ما وحرات يكييف الواخ الك
 خيارات ذات  ررة مماد   عل   حراث االحًتار العامل 

  علم  )خبَت ا تشاري،  علخالسير
 مصر(

  أجه ة ي ير ويساُت ازحياخ احمللي  با تاراـ م دات
ومصادر أخرى كممركات ذات  ررة مماد   عل   حراث 

 االحًتار العامل 

 ( السير بار دالُتDEVCO-ISO 

committee ) بشنف مسا ل البلراف المامي 

 
 استراحة لتناول القهوة 02/15 - 22/15 :الساعة
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: التحّديات والفرص في معالجة مرّكبات الكربون الهيدروفلورية ذات 0الجلسة  02/16 - 02/15 :الساعة
 المنقولةالقدرة العالية على إحداث االحترار العالمي في أجهزة التكييف 

 
 السير  لي  عل : رالميسِّ 
 السير غور اراف مايور:  المقّرر

 بشأن حالة القطاع بياني عرض القطاعات الفرعية
 )(حماضر )خبَت متمرس يكييف الواخ املتمّقل )السيارات واملركبات الكبَتة 

 السير بردراغ بي ا هرنياؾ 
 أع اخ الدريع المسائل المراد معالجتها

 حميب  لواخ املتمرِّؾ يف درجات حرارة اآل ار البيئي  لتكييف ا
 عالي 

  دنسو ماها اكسَتيالسير براديت() 

  أجه ة ذات  ررة مماد   عل   حراث االحًتار العامل ، دبا
يف ذل  زيت الو ود الينقيل و ام أكسير الكربوف، وعوا ع 
متوّخاة، ويكاليف ومسا ل السلم  وازداخ يف درجات حرارة 

 حميب  عالي 

  أنتوني  )شرك  ريمو،  -بَتاؿ   نري السير
  رنسا(

  دخاؿ برا ل ذات  ررة مماد   عل   حراث االحًتار 
أ يف  نتاج أجه ة 232 -العامل  ملرّك  الكربوف اليررو لوري 

: مسا ل التكلد  2يكييف الواخ املتمقل  و قًا للمادة 
 والسلم 

  السير جيانبيمغ شا )جامع  شم اهاي
 (جياو يونغ، الصُت

 )خيارات يتعّلع بازجه ة/املعرات ارالي  )أدوات التمسُت   ،السير  ان يت كابور )شرك   يارات يايا
 المر(
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 الثانياليوم 
 : التحّديات والفرص في معالجة مرّكبات الكربون الهيدروفلورية ذات1الجلسة  32/22 - 22/22 :الساع 

 اويقطاع الرغي العالية على إحداث االحترار العالمي ف القدرة
 

 السير  لي  عل : الميسِّر
  نشاف شيمغالسير :  المقّرر

 بشأن حالة القطاع بيان القطاعات الفرعية
  رغاوى صلب  خبليا مسرودة ياستاراـ للع ؿ ارراري: ألواح

بوليسًتيا مشّكل باالنبيناؽ، وألواح ما البولييورييناف والديموؿ، 
يناف، رغوة بالرش ع ؿ ازجه ة با تاراـ البولييوري

 بالبولييورييناف، رغوة موضعي /كتلي  با تاراـ البولييورييناف

 حماضراف )خبَتاف دمار اف(
 السير بولو ألتوي 
 السير  ي ور كروي يت 

 : مقرمو التكمولوجيا/املمدِّ وفأع اخ الدريع المسائل المراد معالجتها
 اد   عل  التبّورات يف مرحل  املواد الكيميا ي  ذات القررة املم

  حراث االحًتار العامل  يف خمتلف  باعات البولييورييناف
   السيرة كولتيرا شارويم اواد )جمموع

البولييورييناف، ارباد الصماعات التيلمري ، 
 يايلمر(

  ،برا ل معروض  حاليًا يف صماع  البوليسًتيا املشكَّل باالنبيناؽ
التكلد  حاالت و ط بشنف اخلواص الدي يا ي ، وعوا ع يتعلع ب

 بشنف يبوير عمليات املعا  

 )السير أشوؾ شويام )أي  وف، الكويت 

   برا ل ذات  ررة مماد   عل   حراث االحًتار العامل  وه
آمم  وذات جروى ذباريًا ما أجل املو سات بال   الِص ر 
والص َتة واملتو ب  ارج  املشار  ليها يف ازطراؼ العامل  

 2غَت العامل  دبوج  املادة  وازطراؼ 2دبوج  املادة 

  ، السير مسَت عرورة، الرغاوى الصماعي
 المر

   أماكا ازجه ة ويبوير يكمولوجيات ذات  ررة مماد   عل
  حراث االحًتار العامل  

 )السير برونو  يَتو )بونو،  يباليا 

  ا تاراـ ا يل الراب  لعامل المدخ با تبراؿ مرّكبات الكربوف
ت القررة املماد   عل   حراث االحًتار اليررو لوري  ذا

 العامل 

 )السير شولوف جانغ )شرك  با ف 
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 02/10 - 02/11 :الساعة
 22/14-22/12 :الساعةو 

: المسائل الشاملة والمتعددة القطاعات بشأن الجوانب التقنية إلدارة 2الجلسة 
 (0والجزء  1مرّكبات الكربون الهيدروفلورية )الجزء 

 مالحظات تمهيدية بشأن المسائل الشاملة والمتعددة القطاعات 12/11 - 02/11 :الساعة
 )املمترى العامل  ملمتج  املواد الكيميا ي  الكلوري ( مكدرالنرالسير ماؾ 

 (Sheccoالسير مارؾ شا َتوت )
لى : تكاليف التحوُّل، حقوق الملكية الفكرية، الوصول إ1، الجزء 2الجلسة  02/10 - 12/11: الساعة

بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي والخط الزمني لتوافر 
 تكنولوجيات جديدة

 بيًت أدلر: الميسِّر
 شانررا هبوشافالسير :  المقّرر

 أع اخ الدريع المسائل المراد معالجتها
  بشنف ال از  -كيف  تو ّر يشريعات االرباد ازورويب

ع بالتكمولوجيات ذات الصل  )وآخروف( يف السوؽ  يما يتعلّ 
دبرّكبات الكربوف اليررو لوري  حوؿ العامل، دبا يف ذل  يكلد  
ويوا ر خيارات ذات  ررة مماد   عل   حراث االحًتار 

 العامل ؟

 ( السيرة أنرريا  ويتEPEE)أوروبا ، 

   أمينل  لبرا ل ذات  ررة مماد   عل   حراث االحًتار العامل
تالُّت ممها  يما يتعّلع دبسارات زممي  اليت يموي الصماعات ال

 حمّردة ويقريرات التكلد  يف  باعات الت ير ويكييف الواخ

 )السير راجاف راجمرراف ) مر وف 

   يما يتعّلع بازن م  والقباعات اليت يستاِرـ حاليًا مواد 
ما  -كيميا ي  ذات  ررة عالي  عل   حراث االحًتار العامل  

واجهها الشركات يف ازطراؼ العامل  ه  التمّريات اليت ي
يف التموُّؿ    خيارات ذات  ررة مماد    2دبوج  املادة 

 عل   حراث االحًتار العامل ؟

 )السير را يمرر مهتا )راما، المر 

  ما ه  يكاليف ا تبراؿ وحرات الت ير التقليري  م  خيارات
يف  غَت يقليري  ذات  ررة مماد   عل   حراث االحًتار، دبا

ذل  أدوات التعريل، م  ا شارة    املشاري  ذات درجات 
 اررارة  احمليب  العالي ؟

   السير هشاـ مك  )يكمولوجيات ازلدي
 للبا  ، ازردف(

  ما ه  يكاليف يكمولوجيات ال ربتوي عل  مرّكبات الكربوف
اليررو لوري  ما أجل أجه ة الت ير املتمقل  وما هو االهتلؾ 

 يف يكلد  التكمولوجيات؟املتو   

 

   السير بردراغ بي ا هرذماؾ )جامعUrbana 

Champaign) الواليات املتمرة ازمريكي ، 



UNEP/OzL.Pro.Workshop.8/1 

12 

  كيف يكوف مركبات الكربوف اليرو لوري  ذات القررة
املماد   عل   حراث االحًتار العامل  بريًل  ّعااًل ما حيث 

ررة العالي  التكلد  عا مرّكبات الكربوف اليررو لوري  ذات الق
 عل   حراث االحًتار واملستارم  يف ندخ الرغاوي؟

   ،السير ميكل كويمتَتو )خبَت ا تشاري
 كولومبيا(

 ر حقوؽ امللكي  الدكري  عل  نقل ويبوير التكمولوجياأ    ،السير الستَت مك لوف )خبَت ا تشاري
 اململك  املتمرة(

 داءغ 22/12 - 02/10 :الساعة
جرعات  مستنشقو -مرّكبات الكربون الهيدروفلورية في األىباء حدث جانبي:  22/12 - 22/11: الساعة

السيدة ىيلين توب والسيد خوسيو بونز  :مقاسة وأىباء غير طبية )المتكّلمون
 السيد أشلي وودكوك( المناقشةبونز، مدير 
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واستجابة الصناعة الطاقة، والسالمة،  كفاءة استخدام: 0، الجزء 2الجلسة  22/14 - 22/12 :الساعة

 االحترار العالمي إحداثلسياسات القدرة المنخفضة على 
 

 بيًت أدلر: الميسِّر
 السير شانررا هبوشاف :المقّرر

 أع اخ الدريع المسائل المراد معالجتها
   آ ار التموُّؿ    برا ل ما حيث كداخة ا تاراـ البا   السير  اوربه كومار )شرك  كداخة ا تاراـ

 احملرودة، المر(البا   
  حال  يبوُّرات معايَت السلم  والتبّورات ارالي  ويف املستقبل

 القري 
 ( السير همري ماUL)الصُت ، 

   التمّريات بشنف شواغل القابلي  للشتعاؿ ومعايَت السلم
ذات الصل ، وا مكانيات بشنف نا   مارجم  ربّر ما أحكاـ 

 الشممات

 )أ بجورف  ونسيلر )داندوس 

  خبط الترري  واملصاد   ل ماف املعا   اآلمم  والسليم  ما
الماحي  البيئي  للم ّدات البريل  ذات القررة املماد   عل  

  حراث االحًتار

 ( السير ماركو بيومAREA, ATF, Galileo) 

  هاـ مم مات يقرمي اخلرم  لألطراؼ العامل  دبوج  املادة  
القررة العالي  عل   ما أجل خدض انبعا ات املواد ذات 2

 حراث االحًتار العامل  وشواغل السلم  اخلاص  ب ات 
 القررة املماد   عل   حراث االحًتار العامل 

 ( السير مانويل أزو يماRACTAP)الدلبُت ، 

  دارة مرّكبات الكربوف اليررو لوري  ما خلؿ خدض 
 التسرّبات واال ًتجاع وا جراخات التالي  للم    ارماً 

 ال( سير ييتسوج  أوكاداJRAIA)الياباف ، 

  مكانات خدض التسرُّب واال ًتجاع بالمسب  خلدض 
 ا تهلؾ امل ّدات

 ( السير جوليو ا تبافSmart Refrigerants ،
 بمما(

  املسا ل الشامل  يف التصمي  الكايف لتش يل درجات حرارة
 حميب  عالي 

  السير مسَت حامر )شرك  الصماعات
 لبًتاخ، ازردف(المر ي  يف ا

    أمينل  لررا ات حال  ال تاراـ مواد ذات  ررة مماد
عل   حراث االحًتار العامل  وا تجاب  الصماعات 

 للسيا ات

 ( السير كيدُت  ايAlliance for 

Responsible Atmospheric Policy ،
 الواليات املتمرة(
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ة ذات الصلة بتقرير السياسات بشأن اإلدارة : االستنتاجات الرئيسي3الجلسة  02/15 - 22/14 :الساعة
 التقنية لمرّكبات الكربون الهيدروفلورية

 
 بيًت أدلرالسير : الميسِّر
  تيداف  يكارسالسير السيرة كاريا شباردا وف و :  انالمقّرر 

 لعرض استنتاجات الجلسات 2-1مقررو الجلسات 
 د ا ع لكل متكل ( 2) 2و 3د ا ع لكل متكّل (؛ ا لستاف  7) 2و 0و 2ا لسات 

 االستنتاجات الستخالصالمسائل األساسية 
العامل  دبوج  طراؼ ازوري  يف الدلربّريات حمردة يف يصدي  مرّكبات الكربوف الكلوري   لوري  ويصدي  مرّكبات الكربوف  - 

 ت حمّردة(قباعابب  العالي  ) يما يتعلع ي، دبا يف ذل   يما يتعلع بررجات اررارة احمل2املادة 
 ا تبراؿ مرّكبات الكربوف اليررو لوري  ذات القررة العالي  عل   حراث االحًتار العامل  يها ا تعماالت ما الصع   - 
 االحًتار العامل   حراثا تبراؿ مرّكبات الكربوف اليررو لوري  ذات القررة العالي  عل   يها ا تعماالت ما السهل  - 
  ر يكمولوجيات بريل ال ممي  لتوا املسارات - 

 
 اختتام حلقة العمل  02/15الساعة 
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 رفقالم
 الفنيين ينلميسِّر لموجزة ذاتية سيرة 

 الواليات المتحدة األمريكية -دكتوراه حاصل على شهادة الالسيد بيتر س. أدلر، 
اص شبك  مهمي  لألشا ، وه Accord3.0السير بيًت أدلر، خبَت زببيط وو يط وميسِّر ور يس شبك  

. و ر عمل أدلر يف  يعاوني ببريق املشاكل  واال ًتاييجي  وحلّ  حماوالت اال تشراؼاملتاصصُت يف 
اركوم  ويف  باع ازعماؿ ويف مم مات غَت حكومي  وهو يرّرس دورات درا ي  متقرم  يف التداوض يف 

 موات   9ق  له يشمل  ة يمدي ي   ابيتمّت  خب دارة التابيط ار ري وا  ليم  يف جامع  هاواي. و 
( ، وهو www.keystone.orgكيستوف )ر يس ومرير يمدي ي وكبَت املوظدُت التمدي يُت يف مرك   يا ات  ك

التسوي  مرير يمدي ي ملو س  العرال  يف هاواي واملرير املو ِّس ملرك  احملكم  العليا يف هاواي ما أجل 
ير ما املقاالت ازكادميي  والعام  وهو يعيمل ويعمل يف ينل   كاتا  والعرل. وهو موّلف للممازعات البريل 

 (www.accord3.comهاواي. املو   الشبك : )

 باكستان -دكتوراه حاصل على شهادة ال، السيد سليم ىـ. علي
، هو مرير مرك  املسوولي  االجتماعي  يف التعريا وأ تاذ العلـو املسترام  والسيا ات  لي  هػ. عل السير 

للتابيط البيئ  يف مساعر أ تاذ أي ًا كويم النر يف برزباف، أ ًتاليا. وهو الرولي  يف جامع   والررا ات 
جامع   َتمونت يف الواليات املتمرة. ويركِّ  حبوث السير عل ، عل  الم اعات البيئي  يف الصماعات 

كت      ينلل . وهو موّلف اال تاراجي  وكيف ميكا للتعاوف ا يكولوج  أف يع ِّز السلـ يف العل ات الرولي
، نشريه مببع  جامع  ييل، “كموز ازرض: اراج  وا ش  واملستقبل املستراـ”ربمل امسه، ما بيمها 

مع  أوكسدورد(. واختَت السير عل   والربلوما ي  البيئي  )م  السير لورانس  و كُت، ونشريه مببع  جا
ما ويلّق  جا  ة املكتاِشف الماشئ  0222 م  عامل  شاب ما املمترى اال تصادي العامل  يف  قا رك

. ومم  ذل  الو ت كاف أي ًا يعمل يف اللجم  العاملي  بشنف املماطع 0222ا معي  ا  را ي  الوطمي  لسم  
الببيع  واملوارد الببيعي . ولقر حصل عل  ر ال  الركتوراه يف التابيط  ردظاحملمي  التابع  للرباد الرويل 

يف الررا ات البيئي  ما جامع   املاجستَتللتكمولوجيا، وحصل عل  درج   ما اشو تسهر البيئ  ما مع
ييل وحصل عل  درج  البكالوريوس يف الكيمياخ ما جامع  يو تس. وميكا متابع  ال و يسور عل  عل  

 .saleem_ali@يويًت: 
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