
  إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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  ظرفيھا بخصوص أنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون الموجودةللنتحديد قضايا 
 
 

  معلومات أساسية

  

ثقة عن االجتماع الثامن من جدول األعمال بشأن القضايا ذات العالقة باللجنة التنفيذية المنب 10في سياق البند   1
والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال، ناقشت اللجنة التنفيذية مذكرة من األمانة تھدف إلى السعى للحصول 

. وفضال عن المناقشة، طلبت اللجنة التنفيذية XXVIII /2على توجيه من اللجنة التنفيذية بشأن طريقة لتناول المقرر
التى طلبت من اللجنة التنفيذية  28/2وى على معلومات أولية استجابة للعناصر في المقرر من األمانة إعداد وثيقة تحت

لنظر فيھا بخصوص أنشطة لاتخاذ إجراء، وتناول ، من بين جملة أمور، تحديد القضايا التى قد ترغب اللجنة التنفيذية 
  ).4(ب)(77/59إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون الموجودة (المقرر 

  

أعضاء في االجتماع السابع والسبعين لتقاسم المعلومات ذات العالقة مع األمانة  للجنة التنفيذية أيضادعت ا  2
 2016، نظرا للوقت المحدود المتبقى قبل نھاية عام 2017يناير/كانون الثانى  31في موعد ال يتجاوز 

  1(ج).77/59 (المقرر

  

                                                       
واليابان والواليات المتحدة األمريكية. ومع ذلك، قدمت حكومتا ألمانيا واليابان فقط معلومات تتعلق وردت معلومات من حكومات األرجنتين وألمانيا  1

بالوثيقة ھذه. ويرد النص الكامل للمعلومات الواردة من أعضاء اللجنة التنفيذية في المرفق الثانى من الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro//ExCom/78/1/Add.1 جدول األعمال المؤقت المشروح).( 

 
 
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/8 
 
  

2  

  نطاق الوثيقة

المواد ض القضايا الرئيسة التى تم تحديدھا خالل إزالة تعرض ھذه الوثيقة نظرة عامة على بع  3
من خالل الموافقة وتنفيذ المرحلتين األولى والثانية من خطط إدارة إزالة  5في بلدان المادة  الھيدروفلوروكربونية

احتمالية الستخدام تكنولوجيات  5. وتعرض اإلجراءات المتخذة في غالبية بلدان المادة المواد الھيدروفلوروكربونية
احترار عالمى منخفضة أساسا في قطاعات الرغاوى وتصنيع التبريد وتكييف الھواء، وإلى حد أقل، في قطاعى 

تكنولوجيات احتمالية احترار األيروصول والمذيبات. وتصف باختصار التحديات التى تمت مواجھتھا خالل استخدام  
  بقطاع خدمة التبريد.بما في ذلك الجوانب الرئيسة المتعلقة  عالمى منخفضة

  

وعند استعراض ھذه الوثيقة، قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في المعلومات التالية المقدمة من أعضاء   4
  (ج).77/59اللجنة التنفيذية استجابة للمقرر 

  

  ألمانيا

  

 وكربونية الھيدروفلور الموادأوصت حكومة ألمانيا بأن تسلم األطراف بالترابطات بين جداول تخفيض   5
في ما يتعلق ببعض القطاعات الفرعية، خاصة في التبريد الصناعى، وذلك لتجنب  فلوروكربونيةكلوروالھيدروو

التحوالت المزدوجة، ومن خالل التسليم بھذا الترابط، أوضحت األطراف أنھا تسلم بمبدأ استخدام الموارد بأكثر 
وتخفيض  الھيدروكلوروفلوروكربونيةت بين نظم إزالة المواد الطرق كفاءة في التكلفة عن طريق البحث عن التآزرا

. وفي ما يتعلق بھذه التآزرات في قطاع االستھالك، اقترح العضو األسئلة التالية للنظر المواد الھيدروفلوروكربونية
  فيھا:

  

 لتحقيق أقصى حد؛ لمواد الھيدروفلوروكربونيةكيف يمكن االسراع بفترات إنتقال ل ) أ(

التى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةضا تطبيق ھذا على مشروعات خطط إدارة إزالة ھل يمكن أي   ) ب(
 مرتفعة، ولكن لم تنفذ بعد؛احتمالية احترار عالمى تمت الموافقة فيھا على بدائل ذات 

، عند المواد الھيدروفلوروكربونيةكيف يمكن حساب موارد التمويل االضافية بناء على نقطة بداية   ) ج(
 مرتفعة؛احتمالية احترار عالمى ذات  مواد الھيدروفلوروكربونيةخدام تجنب است

المواد كيف يمكن ترشيد التكاليف باتباع آثار التآزرات على تنفيذ الخدمة في نفس الوقت بناء على إزالة   ) د(
 .المواد الھيدروفلوروكربونيةوتخفيض  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  

قطاع اإلنتاج، تقترح حكومة ألمانيا إيالء النظر إلى كيفية تقليل فترة  وفيما يتعلق بالمنھج المتكامل مع  6
. وفضال عن ذلك، ذكرت حكومة احتمالية احترار عالمى مرتفعةاالنتقال إلى أدنى حد أو تجنبھا في إنتاج المواد ذات 

ض المواد يخفتإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وألمانيا أن فرص تعظيم كفاءة الطاقة كجزء من 
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتخفيض ، وأن كيفية استخدام التمويل بتآزر من أجل الھيدروفلوروكربونية

  تحتاج إلى استكشاف. المواد الھيدروفلوروكربونية

  

  اليابان

  

المواد زالة بجدول إ 5أشارت حكومة اليابان إلى أن األنشطة الھادفة إلى ضمان امتثال بلدان المادة   7
  قد بدأت. المواد الھيدروفلوروكربونيةينبغى عدم تأخيرھا نظرا ألن أنشطة تخفيض  الھيدروكلوروفلوروكربونية
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  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالقضايا المحددة في ما يتعلق باألنشطة الحالية إلزالة 

  

  وتنفيذھا يةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونالموافقة على خطط إدارة إزالة 

  

المواد وخطة إدارة إزالة إنتاج  2إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةخط 143إن   8
واحدة يجرى تنفيذھا خالل أكثر من سبع سنوات. ومن خالل ھذه المشروعات، تم إزالة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

يف الھواء المنزلى وتصنيع تكييف الھواء التجارى في قطاعات الرغاوى وتكي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  والصناعى، وإلى حد أقل، في قطاعات تصنيع التبريد واأليروصول والمذيبات. 

  

احتمالية احترار عالمى إلى بدائل صفر و  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتمت الموافقة على تحول من   9
، مع مالحظة أن اللجنة التنفيذية تمالية احترار عالمى مرتفعةاحذى  ھيدروكلوروفلوروكربون، وكذلك المنخفضة

سعت إلى تجنب مثل ھذه التحوالت، كلما كان ممكنا. وباالضافة إلى ذلك، ومع استثناءات قليلة جدا، شملت جميع 
المواد الموافق عليھا حتى اآلن إزالة  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

-الھيدروكلوروفلوروكربونوإلى حد أقل  22-الھيدروكلوروفلوروكربون(معظمھا  لوروكربونيةالھيدروكلوروف
  ب) في قطاع خدمة التبريد.141

  

  قطاع التصنيع

  

، أولت اللجنة التنفيذية إلى اقصى حد ممكن األولوية إلى فاعلية تكلفة المشروعات XIX/6تمشيا مع المقرر   10
أمور، على بدائل تقلل األثر إلى اقصى حد على البيئة، بما في ذلك المناخ، مع  والبرامج التى تركز، من بين جملة

واستخدام الطاقة وعوامل ذات عالقة أخرى. ومن أجل تيسير  احتمالية احترار عالمى منخفضةاألخذ في االعتبار 
يف التى اعتمدتھا اللجنة ، تقدم المبادئ التوجيھية للتكالاحتمالية احترار عالمى منخفضةاستخدام تكنولوجيات ذات 

حوافز عندما تعتمد  3خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتنفيذية للمرحلتين األولى والثانية من 
  4ولمشروعات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. احتمالية احترار عالمى منخفضةتكنولوجيات  ذات 

 

في االجتماع التاسع والخمسين  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةامنذ الموافقة على أول مشروع إلزالة   11
، وافقت اللجنة التنفيذية على عدد كبير من المشروعات العتماد تكنولوجيات ذات 5)2009(نوفمبر/تشرين الثانى 

في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون. فمثال، أزالت الغالبية العظمى من الشركات احتمالية احترار عالمى منخفضة
. وشملت التحوالت في قطاع تصنيع التبريد احتمالية احترار عالمى منخفضةقطاع الرغاوى وتحولت إلى بدائل ذات 

 7والھند 6، مثال في البرازيلاحتمالية احترار عالمى منخفضةوتكييف الھواء بالمثل تحوالت إلى سوائل تبريد ذات 
بـ  22-الھيدروكلوروفلوروكربونند، مثال، استبدل المشروع وفي حالة تايل 10وفييت نام. 9وتايلند 8وأندونيسيا

                                                       
 موافق عليھا. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإن موريتانيا والجمھورية العربية السورية ليس لديھما خطة إدارة إزالة  2
  على التوالى. 74/50والمقرر  60/44المقرر  3
)؛ وللمرحلة 4(و) (60/44(المقرر  المى منخفضةاحتمالية احترار عفي المائة أعلى من العتبة عند استخدام تكنولوجيات بديلة ذات  25تقدم نسبة حتى  4

في المائة أعلى من عتبة فاعلية التكاليف عندما تستخدم الشركات الصغيرة  40، تقدم حتى خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالثانية من 
طن مترى  20استھالك أقل من مع  لرغاوىفي قطاع ا احتمالية احترار عالمى منخفضةتكنولوجيات بديلة ذات ومتوسطة الحجم 

 ).3(ج)(74/50 (المقرر
حتى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخارج خطة إدارة إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتمت الموافقة على مشروعات فردية إلزالة  5

 ).2010االجتماع الثانى والستين (ديسمبر/كانون األول 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/40 and Add.1   
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/49 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/34 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/41 

10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/55  
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في كل صناعة تكييف الھواء، ومن ثم ضمان مستوى للشركات تقوم به في السوق؛ وفضال  32- الھيدروفلوروكربون
عن ذلك، ساعدت السياسات واللوائح االعتماد اآلمن لبدائل قابلة لالشتعال وأنشطة بناء القدرات عملية اعتماد 

  11كنولوجيا.الت

  

احتمالية ذات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوفي الحاالت التى اعتمدت اللجنة التنفيذية فيھا التحول إلى   12
مرتفعة، كانت االعتبارات الرئيسة ھى استراتيجية البلد واحتياجات االمتثال وفاعلية تكلفة التكنولوجيا احترار عالمى 

وى البدائل لتطبيقات محددة في السوق المحلية، وما إذا كانت البدائل صفر وذات المختارة والتوافر المتوقع وجد
يمكن استخدامھا بسالمة، وآثار أخرى على المناخ. وفي جميع الحاالت، اتخذت  احتمالية احترار عالمى منخفضة

إلى مواد  لوروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفاللجنة التنفيذية مناھج متنوعة لخفض مخاطر التحول إلى أدنى حد من 
مواد مرتفعة. فمثال، وافقت اللجنة التنفيذية على التحول إلى احتمالية احترار عالمى ھيدروفلوروكربونية ذات 

خطة إدارة إزالة ) في المرحلة األولى من R-410A(أى،  ھيدروفلوروكربونية ذات احتمالية احترار عالمى مرتفعة
حيث أن تلك التحوالت اعتبرتھا البلدان ضرورية لتحقيق  13واألردن 12لألرجنتين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

متطلبا  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأھداف امتثالھا. وفي حالة األردن، شملت الموافقة على 
كييف الھواء المنزلى بأن تتضمن خطة قطاع تكييف الھواء سياسة ومناھج تقنية لتحسين كفاءة الطاقة لمعدات ت

والتزام الحكومة بتحقيق استھالك الطاقة ألجھزة تكييف الھواء المنزلى ؛ R-410Aلتعويض األثر على المناخ من 
التى  22- الھيدروكلوروفلوروكربونعلى األقل مساو أو أقل من أجھزة تكييف الھواء باستعمال  R-410Aباستخدام 

بتطوير وتحول تصنيع ، Petra Engineering Industries Coكات، تم استبدالھا؛ والتزام واحدة من الشر
  والترويج بنشاط ألجھزة تكييف الھواء القائمة على الھيدروكربون.

  

للمملكة العربية  إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية ةخططلبت الموافقة على المرحلة األولى من   13
يناير/كانون الثانى  1في قطاع رغاوى الرش قبل  HFC-245faتحول إلى من الوكاالت المنفذة تنفيذ أي  14السعودية

وعقب ھذا،  15للقطاع الفرعى قبل ذلك التاريخ. احتمالية احترار عالمى منخفضةوأن تواصل وضع بدائل ذات  2016
عتماد وفي االجتماع السابع والسبعين، أكدت الحكومة أن شركات رغاوى الرش التى كانت تعمل في البلد قررت ا

 .مخفّضة  HFO 16صيغ  

  

عدم  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةنصت المبادئ التوجيھية إلعداد المرحلة األولى من   14
(د)). ومن أجل السماح لحكومة كوبا من اعتماد 54/39(المقرر  2010الموافقة على مشروعات فردية بعد عام 
إدارة  ةخطمة بالنسبة لألوضاع السائدة في البلد، شملت المرحلة األولى من تكنولوجيا ذات فاعلية للتكاليف ومستدا

شرطا للحكومة بتقديم مشروع استثمارى فردى خالل تنفيذ المرحلة األولى من    17إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية
من  طن من قدرات استنفاد األوزون 1.32إلزالة  إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية ةخط

وبالمثل، عند الموافقة  18.التبريد وتكييف الھواءالمستخدم من قبل مصنعى معدات  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
، ضمنت اللجنة التنفيذية شرطا 19ألرغواى المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةعلى 

                                                       
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/65 مرتفعة مع قواعد تتمشى مع احتمالية احترار عالمى . يمكن مالحظة أن استخدام تكنولوجيات ذات

مع قواعد يمكن أن ينتج عنھا مستويات مرتفعة العتماد  احتمالية احترار عالمى منخفضة/ذات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى  تكنولوجيات قائمة
  .احتمالية احترار عالمى مرتفعةتكنولوجيات ذات 

12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/28 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/31  
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/39  
  .16، الفقرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/60و  68/37المقرر  15
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6016 ، الفقرة 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/29  
  65/24المقرر  18
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/50  
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في  22-الھيدروكلوروفلوروكربونى إلزالة استخدام يسمح للحكومة بتقديم تاريخ الحق لمشروع استثمارى فرد
  20تصنيع التبريد وتجميع الغرف الباردة ووجوب اتاحة بدائل مالئمة.

  

احتمالية تحوالت إلى كل من بدائل ذات  فلوروكربونيةكلوروخطط إدارة إزالة المواد الھيدرووشملت أيضا   15
س عوامل متنوعة، بما في ذلك احتياجات قطاع فرعى ومرتفعة في نفس القطاع على أسا احترار عالمى منخفضة

خاص، وتوافر التكنولوجيا والقدرة والمعرفة الفنية للشركات في داخل القطاع الفرعى. فمثال، شملت قطاعات تكييف 
 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةھواء الغرف والتبريد الصناعى والتجارى في 

. وكان التمويل مطلوبا فقط بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة ومرتفعةتحوالت ممولة لكل من  21للصين
من خطة إدارة إزالة  الثانيةالمرحلة للقطاعات بناء على بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة لتحوالت إلى 

  للصين. المواد الھيدروفلوروكربونية

  

مرتفعة، كما احتمالية احترار عالمى ية على التحول إلى مواد ھيدروفلوروكربونية ذات وافقت اللجنة التنفيذ  16
 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةقدمت، في قطاع رغاوى البوليوريثان في 

بدائل ذات إلى  كييف الھواءالتبريد وتوعلى العكس، تم االتفاق على تغيير التكنولوجيا لقطاع تصنيع  22ألندونيسيا.
عن ما كانت في األصل. وفي ھذه الحالة نتيجة للسوق وعوامل أخرى، واجه البلد احتمالية احترار عالمى منخفضة 

تحديات في تنفيذ التحوالت المخططة على كل من الشركات في قطاع رغاوى البوليوريثان (أي، التكنولوجيا المقدمة 
  (أي، التكنولوجيا التى تغيرت عقب مناقشات اللجنة التنفيذية). لتبريد وتكييف الھواءافي األصل) وفي قطاع تصنيع 

  

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون(بما في ذلك  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإن حوالى نصف إزالة   17
ن من خالل التحول إلى في تايلند كا البوليوريثانالموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة) في قطاع رغاوى  

(تم تخفيضھا مع عوامل  HFC-245fa؛ وكانت التحوالت المتبقية إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة
ثانى أكسيد الكربون) نظرا لصغر حجم الشركات  نفخ أخرى إلى الحد األدنى من تكاليف التشغيل وإنبعاثات مكافئ

من خطة إدارة إزالة  الثانيةالمرحلة يل باستخدام الھيدروكربونات. وبالمثل، شملت وافتقارھا إلى البنية األساسية للتشغ
بدائل ذات احتمالية احترار التحول في تطبيقات األيروصول/المذيبات إلى  23للمكسيك المواد الھيدروفلوروكربونية

يرة ومتوسطة الحجم إلى صيغ لشركة أكبر كان لديھا قدرة أن تفعل ذلك، بينما تحولت الشركات الصغعالمى منخفضة 
 HFC-152aأو صفر ( احتمالية احترار عالمى منخفضةمخلوط مع مكونات ذات  HFC-134aتحتوى على 

  ) في تطبيقات حيث ال يوجد بديل غير قابل لالشتعال له جدوى مالية.رباعي كلورو اإليثيلين و

  

من قبل شركات اقترحت  مرتفعة حترار عالمىذات احتمالية افي ما يتعلق باالستخدام المؤقت لتكنولوجيا   18
، قررت اللجنة  25والسلفادور 24في الجمھورية الدومينيكية احتمالية احترار عالمى منخفضةاعتماد تكنولوجيا ذات 

، خالل تنفيذ 5التنفيذية، من بين جملة أمور، أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة مواصلة مساعدة بلدان المادة 
، في ضمان توريد التكنولوجيات البديلة المختارة وتقديم تقرير إلى دارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةإل تھاخطط

في كل اجتماع حتى  5اللجنة التنفيذية بشأن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة المختارة من قبل بلد من بلدان المادة 
وفي ما  26.احتمالية احترار عالمى منخفضةأو تكنولوجيا أخرى ذات تستخدم بالكامل التكنولوجيا األصلية المختارة 

بعد، أبلغ اليونيب أن الشركات المستفيدة في الجمھورية الدومينيكية والسلفادور قد تحولت إلى بوليوالت سابقة الخلط 

                                                       
 65/47المقرر  20
21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29  
22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/34  
23 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43  
24 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/27  
25 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/29  
 (ب) و(ج)74/42(ب) و(ج) و74/41المقرران  26
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التوالى. ، على 28والسابع والسبعين 27في االجتماعين الخامس والسبعين احتمالية احترار عالمى منخفضةذات 
احتمالية وباالضافة إلى ذلك، في حالة قطاع مصايد األسماك في جزر الملديف، ومالحظة أن التكنولوجيات ذات 

كسائل تبريد ھى محدودة،  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإلعادة تھيئة سفن الصيد باستخدام  احترار عالمى منخفضة
دارة إزالة المواد إل تھاخطة مساعدة الحكومة خالل تنفيذ طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت المنفذة مواصل

لقطاع مصايد األسماك وتقديم تقرير إلى  احتمالية احترار عالمى منخفضةفي تحديد بدائل ذات  الھيدروفلوروكربونية
تلك  حتى تستخدم بالكامل مثل احتمالية احترار عالمى منخفضةاللجنة التنفيذية عن حالة اعتماد تكنولوجيا ذات 

  29التكنولوجيا.

  

 تقييم مشروعات إزالةلفي الوثيقة بشأن التقرير النھائي في االجتماع السابع والسبعين، نظرت اللجنة التنفيذية   19
وقدم التقييم تحليال لبعض التحديات عند  30.التبريد وتكييف الھواءفي قطاع تصنيع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

في القطاع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبينما يجرى إزالة الية احترار عالمى منخفضة بدائل ذات احتماعتماد 
  31بما في ذلك، من بين جملة أمور:

  

االفتقار إلى طلب السوق وعدم تحمس قطاع الخدمة لتناول سوائل التبريد القابلة لالشتعال مما يؤثر على  ) أ(
. وفي بعض البلدان، قد تعرض رار عالمى منخفضةاحتمالية احتاعتماد بدائل قابلة لالشتعال ذات 

، وتصنع مؤقتا بدائل قابلة لالشتعال ذات احتمالية احترار عالمى منخفضةالشركات التى اقترحت اعتماد 
كقدرة عاطلة الصالحية المالية للشركة في خطر.  احتمالية احترار عالمى مرتفعةمعدات قائمة على 

 22-الھيدروكلوروفلوروكربونللتبريد وتكييف الھواء قائمة على ويتعين مالحظة أن تطوير منتجات 
 محدودة جدا؛

يمكن أن يؤدى االفتقار إلى معايير إلى مخاطر اعتماد سوائل تبريد قابلة لالشتعال وسامة وذات ضغط   ) ب(
 عال بما في ذلك معايير السالمة ذات العالقة عند التصنيع وخدمة المعدات؛

سات/مراكز بحوث إقليمية تدرس كفاءة سوائل التبريد لبدائل مختلفة في بيئات إن التوافر المحدود لمؤس  ) ج(
 .بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضةذات درجات حرارة مرتفعة يؤثر على اعتماد 

، يشمل التحول إلى بدائل كل من التكنولوجيات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي السياق الحالى إلزالة   20
بدائل ذات احتمالية احترار ، بالرغم من أن الالھيدروفلوروكربونوالخالية من  مة على الھيدروفلوروكربونالقائ

ال يجرى تشجيعھا تحت المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد األطراف. وحتى في حالة بعض  عالمى مرتفعة
فر لألسواق المحلية كل من المنتجات القائمة ، يتوالھيدروفلوروكربونالبلدان المتحولة حصرا إلى بدائل خالية من 

، التى قد تكون أعلى في السعر عن المنتجات احتمالية احترار عالمى منخفضةوالقائمة على  الھيدروفلوروكربونعلى 
ذات . ونتيجة ذلك، وفي غياب تدابير للسياسة، تأثرت درجة اعتماد تكنولوجيات الھيدروفلوروكربونالقائمة على 

ذات احتمالية احترار في عدد من البلدان، نتج عنھا استخدام مؤقت لتكنولوجيات احترار عالمى منخفضة احتمالية 
خطط خارج  بدائل ذات احتمالية احترار عالمى مرتفعة. وباالضافة إلى ذلك، قد تتحول شركات إلى عالمى مرتفعة

بدائل ذات احتمالية وقد تتحول الشركات إلى  على أساس قرارات أعمالھا، إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية
ولكن دون تمويل من الصندوق المتعدد  إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية ةخطفي إطار  احترار عالمى مرتفعة

 إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية ةخطاألطراف (مثال، في قطاع تكييف ھواء الغرف في المرحلة الثانية من 
  ).32نللصي

  

                                                       
 (ب)75/20المقرر  27
28 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/41 (أ).5، الفقرة  
  75/62المقرر  29
30 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/9, Corr.1 and Corr.2  
 قرير.يقوم ھذا على أساس تحليل قامت به بلدان يشملھا الت 31
32 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/37  
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  قطاع خدمة التبريد

  

التى تتناول قطاع خدمة التبريد مصممة بصورة عامة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإن أنشطة إزالة   21
واستھالكھا من قبل مساعدة شركات خدمة، من بين جملة أمور،  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتقليل إنبعاثات 

كلما المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تعظيم استرداد وإعادة تدوير واستخالص على اعتماد ممارسات خدمة جيدة و
مصنفة  احتمالية احترار عالمى منخفضةكانت مجدية اقتصاديا. ومع اعتماد تكنولوجيات قائمة على سوائل تبريد ذات 

الة المواد خطط إدارة إزعلى أنھا قابلة لالشتعال أو سامة، شملت مشروعات قطاع الخدمة بناء على 
احتمالية أنشطة لضمان الصيانة الصحيحة للمعدات الجديدة وتناول سوائل التبريد ذات  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. فمثال، خالل تنفيذ المرحلة األولى من احترار عالمى منخفضة
تم تنفيذ األنشطة للمناولة اآلمنه لسوائل  38وزامبيا 37وأوغندا 36ازيلندوسو 35وماليزيا 34وغانا 33للصين وكولومبيا

التبريد السامة والقابلة لالشتعال بما في ذلك دعم المعدات والتدريب واألنشطة األخرى لتيسير اعتماد ممارسات خدمة 
  جيدة وآمنة.

  

احتمالية احترار عالمى  إن إدراج أنشطة في قطاع الخدمة لتيسير خدمة واستخدام معدات قائمة على  22
على النظر عند  5. وبصورة خاصة، تم تشجيع بلدان المادة 72/41تم تشجيعھا بوضوح من خالل المقرر  منخفضة

وضع قواعد ومدونات ممارسة وإعتماد معايير  دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإل تھاخططتنفيذ 
والقابلة لالشتعال والنظر في وضع تدابير للحد من استيراد معدات قائمة على لالستخدام اآلمن لسوائل التبريد السامة 

وتيسير استخدام كفاءة الطاقة وبدائل صديقة للمناخ. وبينما ال تروج ھذه األنشطة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 احتمالية احترار عالمى منخفضة مباشرة بدائل محددة، إال أنھا تيسر إدخال معدات تستخدم بدائل قابلة لالشتعال ذات

في السوق وخدمة ھذه المعدات. وأمثلة مثل تلك األنشطة أدرجت في قطاع الخدمة للمرحلة الثانية الموافق عليھا 
وجمھورية إيران  39في البرازيل والصين وكولومبيا والھند خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل

  .41مكسيكوماليزيا وال 40االسالمية

  

تتعلق غالبية األنشطة الموافق عليھا في قطاع الخدمة أساسا بقطاع تكييف الھواء نظرا ألنه أكبر مستھلك   23
. وبالرغم من أن المواد الھيدروفلوروكربونية الصافية أو المخلوطات (مثل، لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل

HFC-134a, R-404A, R-410A, R-407C (قطاع، لم تكن محل تركيز الصندوق المتعدد تستخدم في ال
األطراف نظرا ألنھا مواد غير خاضعة للرقابة بناء على بروتوكول مونتريال. إن الكثير من األنشطة التى يجرى 

تخفيض المواد في قطاع خدمة التبريد لھا احتمالية تأثير على  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذھا حاليا إلزالة 
ومخططات إصدار شھادات  احتمالية احترار عالمى منخفضة. فمثال، التدريب على بدائل ذات وفلوروكربونيةالھيدر

؛ إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتخفيض المواد الھيدروفلوروكربونيةللتقنيين لھا تأثير ايجابي على كل من 
الموزعة في بلدان  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةير ويمكن أيضا استخدام الكثير من وحدات استرداد وإعادة تدو

السترداد وإعادة تدوير المواد الھيدروفلوروكربونية. وتتاح معلومات اضافية عن قطاع خدمة التبريد في  5المادة 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5المرفق الرابع بالوثيقة 

  

                                                       
33 UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/27 
34 UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/39 
35 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/41 
36 UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/52 
37 UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/43 
38 UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/48  
39 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/49 
40 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/50 
41 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43 
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  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل ضةاحتمالية احترار عالمى منخفمشروعات لبيان بدائل ذات 

في  احتمالية احترار عالمى منخفضة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلبيان بدائل ذات يتاح تحليل تفصيلى   24
تخفيض المواد ، ومعلومات تتعلق بوضع مبادئ توجيھية للتكاليف لUNEP/OzL.Pro/ExCom/78/6الوثيقة 

  : أنشطة التمكين.5لمادة في بلدان ا الھيدروفلوروكربونية

  

وافقت اللجنة التنفيذية أيضا على مشروعات  42عالوة على مقرر االجتماع الخامس والعشرين لألطراف،  25
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعند إزالة  احتمالية احترار عالمى منخفضةلبيان أو التكيف مع تكنولوجيات ذات 

غط ورغاوى البوليوريثان ومختلف تطبيقات التبريد وتكييف الھواء في رغاوى بوليستيرين المسحوبة بالض
لمواد ل احتمالية احترار عالمى منخفضةوالمذيبات. وتمت الموافقة أيضا على مشروعات للترويج لبدائل ذات 

دس في البلدان ذات بيئات درجات حرارة مرتفعة في االجتماعين التاسع والستين والسا الھيدروكلوروفلوروكربونية
ونتائج المشروعات التدليلية ھذه، إذا ثبت أنھا ذات جدوى تقنية وصالحة اقصاديا، يمكن  43والسبعين على التوالى.

مرتفعة. وفضال عن ذلك، يمكن تطبيق نتائج بعض احتمالية احترار عالمى تجنب إدخال تكنولوجيات ذات 
احتمالية احترار عالمى يدروفلوروكربونية ذات المشروعات التدليلية ھذه على تكنولوجيات تستخدم حاليا مواد ھ

 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونالمخفضة للتحول عن  ھيدروفلوروكربونيةالمواد مرتفعة. فمثال، البيان الناجح لل
وعند اختيار المشروعات التدليلية، نظرت اللجنة التنفيذية في عدد . HFC-245aيمكن تطبيقه على تحول مماثل من 

في التكنولوجيا التى سيجرى بيانھا. وقد  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل، بما في ذلك مستوى استھالك من العوام
مواد ولكن تستھلك  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتوجد قطاعات وتكنولوجيات بھا استھالك قليل من 

للمشروعات التدليلية (مثل، التبريد  مرتفعة قد تكون مناسبةاحتمالية احترار عالمى ذات  ھيدروفلوروكربونية
التجارى). وباالضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية على عدد من دراسات الجدوى بشأن تبريد األحياء نظرا ألن 

  مرتفعة.احتمالية احترار عالمى ذات  ھيدروفلوروكربونيةالمواد ھذا يمكن أن يجنب زيادة االعتماد على ال

  

  التوصية

  
حديد بشأن ت UNEP/OZL.PRO/EXCOM/78/8ب اللجة التنفيذية في أن تحاط علما بالوثيقة قد ترغ  26

  .الحالية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالقضايا التى ستنظر في عالقتھا باألنشطة 
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